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NOLIKUMS 
Tomātu svētku sporta spēles “Atvadas vasarai” 2022 

 
Norises datums: 2022. gada 27. augusts 

Norises laiks: 10:00-15:00 

Norises vieta: SC “Kaimiņi”, Brenguļi, Valmieras novads 

 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

Šis nolikums nosaka kārtību, kam, kādos sporta veidos un kādā kārtībā Valmieras novada 
Sporta pārvalde, sadarbojoties ar vietējiem sporta entuziastiem un biedrībām, organizē Tomātu 
svētku sporta spēles 2022. 
 
2. MĒRĶIS 

Popularizēt veselīgas un aktīvas sporta aktivitātes kā interesantu un lietderīgu brīvā laika 

pavadīšanas iespēju ģimenes un draugu lokā.  

3. VADĪBA  

1. Sporta aktivitātes “Tomātu svētku” ietvaros organizē Valmieras novada pašvaldība sadarbībā 

ar vietējiem sporta entuziastiem un biedrībām.  

2. Lai veidotu godīgu konkurenci sporta aktivitāšu laikā, pasākuma organizatori nevar piedalīties 

sporta aktivitātēs.  

3. Kontaktinformācija – Vilma Alberinga, tel.nr. 27816021, e-pasts: 

vilma.alberinga@valmierasnovads.lv 

4.AKTIVITĀTES 

KOMANDU AKTIVITĀTES/UZDEVUMI 

VOLEJBOLS 

Reģistrēšanās turnīram līdz plkst. 9.50, turnīra sākums plkst. 10.00 
Turnīra noteikumi: 

1. Komandas tiek brīvi komplektētas, to sastāvā var piedalīties gan 
vīrieši, gan sievietes, iespējams veidot arī jauktās komandas – 
sievietes+vīrieši 

2. Komandas sastāvā drīkst piedalīties divi, trīs vai četri spēlētāji; 
KOMANDĀ AIZLIEGTS PIETEIKT VAIRĀK KĀ ČETRUS 
SPĒLĒTĀJUS 

3. Vienas spēles laikā komandas dalībnieku skaitu un sastāvu 
nedrīkst mainīt 

4. Komandas atļauts komplektēt bez vecuma ierobežojuma un 
profesionalitātes pakāpes 

5. Visas komandas tiks vērtētas vienā grupas kategorijā 

3x3 
FLORBOLS 

Reģistrēšanās turnīram līdz plkst. 9.50, turnīra sākums plkst. 
10.00.  
Turnīra noteikumi: 

1. Komandas tiek brīvi komplektētas, izveidojot trīs spēlētāju sastāvu, 
to sastāvā var piedalīties gan vīrieši, gan sievietes, iespējams 
veidot arī jauktās komandas – sievietes+vīrieši 

2. Komandas atļauts komplektēt bez vecuma ierobežojuma un 
profesionalitātes pakāpes 

3. Visas komandas tiks vērtētas vienā grupas kategorijā 
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INDIVIDUĀLIE UZDEVUMI 

ŠAUTRIŅU 
MEŠANA 

Katrs dalībnieks izpilda 10 metienus, tiek vērtēts kopējais iegūto 
punktu skaits 10 metienos. 
Rezultāti tiek vērtēti trīs grupās: 

• jaunieši (līdz 14 gadu vecumam, ieskaitot) 

• pieaugušie –sievietes (no 15 gadu vecuma) 

• pieaugušie – vīrieši (no 15 gadu vecuma) 

KROSMINTONS 

Katrs dalībnieks izpilda 5 sitienus mērķos un 1 sitienu noteiktā 
attālumā uz precizitāti, tiek vērtēts kopējais iegūto punktu skaits 5 
sitienos (vienādu punktu gadījumā tiek vērtēts precīzākais sitiens).  
Rezultāti tiek vērtēti trīs grupās:  

• jaunieši (līdz 14 gadu vecumam, ieskaitot) 

• pieaugušie –sievietes (no 15 gadu vecuma) 

• pieaugušie – vīrieši (no 15 gadu vecuma) 

KORNHOLS 

Katrs dalībnieks izdara 8 metienus, tiek vērtētu iegūto punktu 
kopsumma pēc izdarītiem 8 metieniem. Katram dalībniekam ir 2 
izmēģinājuma metieni.  
Noteikumi: 

1. Par katru maisiņu, kas trāpīts platformas caurumā dalībnieks 
saņem 3 punktus;  

2. Par katru maisiņu, kas paliek uz platformas, dalībnieks 
saņem 1 punktu; 

3. Metieni pieaugušajiem tiek izdarīti no 8m attāluma, bērniem 
no 5m attāluma vai pielāgojot bērna vecumam. 

Rezultāti tiek vērtēti divās grupās: 

• Bērnu/jauniešu (vecumā līdz 12 gadiem, ieskaitot) 

• Pieaugušo (vecumā no 13 gadiem) 

BASKETBOLA 
METIENI NO 

VIETAS 

Katrs dalībnieks izdara kopumā 10 basketbola metienus no 
norādītajām metienu pozīcijām. 
Rezultāti tiek vērtēti trīs grupās: 

• Bērni/jaunieši (līdz 12 gadu vecuma, ieskaitot) 

• Pieaugušie – sievietes (no 13 gadu vecuma) 

• Pieaugušie – vīrieši (no 13 gadu vecuma) 

 

5. DALĪBNIEKI 

Sporta aktivitātēs aicināts pieteikties ikviens interesents bez vecuma ierobežojuma.  

6. PIETEIKŠANĀS  

Pieteikšanās sporta aktivitātēm notiks klātienē, 2022. gada 27. augustā pie SC “Kaimiņi”. 

Iepriekšēja pieteikšanās nav iespējama. 

7. APBALVOŠANA, pie SC “Kaimiņi” 

1. Katrā sporta veidā un/vai disciplīnā apbalvo 1.-3.vietu uzvarētājus visās vecuma grupās;  

2. Apbalvošana notiek uzreiz pēc disciplīnas vai aktivitātes noslēguma; 

3. Gadījumā, ja sportists nevar ierasties uz apbalvošanas ceremoniju, tam ir iespēja 

saņemt apbalvojumu un/vai balvu, vienas nedēļas laikā pēc turnīra vai sporta pasākuma, 

par to informējot sacensību organizatoru. Pēc šī termiņa noslēgšanās apbalvojumu 

un/vai balvu nebūs iespējams saņemt. 

 



 
TOMĀTU SVĒTKU SPORTA SPĒLES “ATVADAS VASARAI” 2022 

 

3 
www.valmierasnovads.lv 

8. DALĪBAS MAKSA 

Sporta aktivitātes notiek bez dalības maksām.  

9. DAŽĀDI 

1. Sporta aktivitāšu laikā tiks fotografēts un/vai filmēts. Uzņemtās fotogrāfijas var tikt 

izmantotas pasākuma atspoguļošanai Valmieras novada pašvaldības informatīvajā 

izdevumā, mājaslapā vai sociālo tīklu platformās, kā arī citu sadarbības partneru un 

atbalstītāju publicitātei.  

2. Par sacensību dalībnieku drošību un veselības stāvokļa atbilstību izvēlētajai sporta 

aktivitātei atbild paši sporta spēļu dalībnieki. 

10. PERSONAS DATU APSTRĀDE: 

1. Personas datu apstrādes pārzinis ir Valmieras novada pašvaldība, reģ.Nr.90000043403, 
adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201, tel. 64207120; e-pasts: 
pasts@valmierasnovads.lv; 

2. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – likums “Par pašvaldībām” 15.panta 
6.punkts, Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) un e) apakšpunkti; 

3. Personas datu apstrādes mērķis - īstenot šajā nolikumā noteikto mērķi un uzdevumus. 
4. Dalībnieka personas dati tiks apstrādāti atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības 

regulējuma prasībām; 
5. Pārzinis iegūtos personas datus apstrādās līdz mērķa sasniegšanai, izņemot, ja datu 

uzglabāšanas ilgums noteikts ar normatīvo aktu; 
6. Pasākuma laikā iespējama personas datu apstrāde fotografējot un/vai filmējot, lai iegūto 

materiālu izmantotu Valmieras novada pašvaldības publicitātes nolūkos; 
7. Papildus informācija par personas datu aizsardzību pieejama Valmieras novada 

pašvaldības mājaslapā: 
https://www.valmierasnovads.lv/pasvaldiba/informacija/personas-datu-aizsardziba/ 
 

 


