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NOLIKUMS 
Sedas sporta spēles 2022 

 
Norises datums: 2022. gada 24.septembris 

Norises laiks: 10:00 -15:00 

Norises vieta: Skolas laukums 2, Seda, Valmieras novads 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

Šis nolikums nosaka kārtību, kam, kādos sporta veidos un kādā kārtībā Valmieras novada 
Sporta pārvalde, sadarbojoties ar Strenču apvienības sporta entuziastiem, organizē Sedas 
sporta spēles. 
2. MĒRĶIS UN UZDEVUMI 

1. Popularizēt veselīgas un aktīvas sporta aktivitātes kā interesantu un lietderīgu brīvā 

laika pavadīšanas iespēju ģimenes un draugu lokā.  

2. Papildināt un paplašināt sportisko aktivitāšu piedāvājumu Valmieras novadā. 

3. VADĪBA  

1. Sedas sporta spēles organizē Valmieras novada pašvaldība sadarbībā ar vietējiem 

sporta entuziastiem un Jauniešu centru “Beverīnas jaunieši”. 

2. Kontaktinformācija: 

Sedas sporta spēļu organizatores: 

Laura Liepa, tel.nr. 25563640, e-pasts: lauraliepa52759@gmail.com 

 Guna Ruzankina – Baņņikova, tel.nr. 29924974, e- pasts: treigers@inbox.lv   

Vilma Alberinga, tel.nr. 27816021, e-pasts: vilma.alberinga@valmierasnovads.lv 

4. DALĪBNIEKI 

Sporta spēlēs aicināts piedalīties ikviens interesents bez vecuma ierobežojuma. 

6. APBALVOŠANA 

1. Komandu sporta disciplīnās (volejbolā, mini futbolā, stafetē, virves vilkšanā) tiek 

apbalvotas 1.-3. vietu ieguvušās komandas komandu disciplīnu kopvērtējumā, 

2. Individuālajās disciplīnās un uzdevumos tiek apbalvoti 1.-3.vietas ieguvēji katrā grupā, 

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

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

informējot sacensību organizatoru. Pēc šī termiņa noslēgšanās apbalvojumu un/vai 

balvu nebūs iespējams saņemt. 

7. AKTIVITĀTES 

KOMANDU TURNĪRI UN AKTIVITĀTES 

PLUDMALES 
VOLEJBOLS, 

MINI FUTBOLS, 
STAFETE, 
VIRVES 

VILKŠANA 

Komandu reģistrācija notiek no 9:30 līdz plkst. 9:50, komandu turnīru un aktivitāšu 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 jāpiesaka četri spēlētāji; KOMANDĀ AIZLIEGTS PIETEIKT VAIRĀK KĀ 
ČETRUS SPĒLĒTĀJUS 

3. Sporta spēļu laikā komandas dalībnieku skaitu un sastāvu nedrīkst mainīt 
4. Komandas atļauts komplektēt bez vecuma ierobežojuma un profesionalitātes pakāpes 

INDIVIDUĀLIE UZDEVUMI 
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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) 

BĒRNU 
ŠĶĒRŠĻU 

SKRĒJIENS 

Katrs dalībnieks veic noteiktu trasi uz laiku, trasē izvietoti šķēršļi, kas apgrūtina skrējienu.  
Rezultāti tiek vērtēti trīs grupās: 

• bērnu – jauktā (līdz 7 gadu vecumam) 

• bērnu - meiteņu (no 7 līdz 12 gadiem, ieskaitot) 

• bērnu – zēnu (no 7 līdz 12 gadiem, ieskaitot) 

KVADRĀTS Galvenais uzdevums – neizlaist bumbu ārpus lielā kvadrāta un no sava mazā kvadrāta, 
nepieskarties bumbai ar rokām vai arī vienkārši neizspert bumbu ārpus laukuma pa gaisu. 
Aktivitātes kārtība un izspēles secība tiks izskaidrota sporta spēļu dienā uz vietas. 
Rezultāti tiek vērtēti trīs grupās: 

• bērnu (vecumā līdz 12 gadiem, ieskaitot) 

• pieaugušo – sieviešu (no 13 gadu vecuma) 

• pieaugušo – vīriešu (no 13 gadu vecuma) 

 

PAPILDUS AKTIVITĀTES 

FOTO 
ORIENTĒŠANĀS 

Individuāli vai komandās iespējams doties foto orientēšanās distancē, kuras ietvaros būs 
iespējams iepazīt Sedu. Vietējiem iedzīvotājiem foto orientēšanās aktivitātes laikā pēc 
attēliem būs jāatrod attēlos norādītās vietas, pie kurām būs izvietoti burti. Atrodot visas 
norādītās vietas un burtus, aktivitātes noslēgumā būs jāsaliek teikums! Sedas viesiem, kuri nav 
vietējie iedzīvotāji, aktivitātes veikšanai būs pieejami ne tikai attēli, bet arī karte ar vietām, 
kurās atrodami burti.  

DĀRZA 
KROKETS 

Spēli var spēlēt komandās (2–4 spēlētāji komandā) vai arī individuāli, kad spēle notiek 
vienam spēlētājam pret otru. 
Katrs spēlētājs komandā spēlē ar savas krāsas bumbu, ja spēlē divi spēlētāji, tad 
katram spēlētājam ir divas bumbas. 
Spēles mērķis ir pēc iespējas ātrāk un ar vismazāk sitieniem izsist bumbu cauri visiem 
vārtiem un iesist to pie vidus staba. Svarīgi ir ievērot virzienu, kurā jāizsit bumba cauri 
vārtiem. 
Spēle tiek sākta no laukuma stūra. 
Bumbu izspēles secība: zilā, sarkanā, zaļā, dzeltenā. 
Spēles notiks, katram spēlētājam sitot vienu sitienu vienā izspēles sitienā bez iespējām 
iegūt papildsitienu, pieskaroties cita spēlētāja bumbai vai vienā sitienā izsitot cauri 
diviem vārtiem. 
Spēles shēma būs atrodama pie uzdevuma.  

 

8. PIETEIKŠANĀS 

Pieteikšanās sporta spēlēm notiks klātienē, 2022.gada 24.septembrī pie Sedas sporta zāles, 

Skolas laukumā 2. Iepriekšēja pieteikšanās nav iespējama.  
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9. DALĪBAS MAKSA 

Sporta spēles notiek bez dalības maksas. 

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 mājas lapā: 
https://www.valmierasnovads.lv/pasvaldiba/informacija/personas-datu-aizsardziba/ 
 

11. TIRDZNIECĪBA PASĀKUMA LAIKĀ 

Saistībā ar atbalstu un ieguldījumu pasākuma norisē noteikt SIA, IK, Z/S atbrīvojumu no ielu 

tirdzniecības nodevas pasākuma laikā. 

 

12. EPIDEMOLOĢISKĀS DROŠĪBAS PASĀKUMI COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS 

IEROBEŽOŠANAI 

Sacensībās tiks ievēroti aktuāli nosacījumi epidemioloģiskās drošības pasākumu izpildē 

Covid19 infekcijas izplatības ierobežošanai, t.sk. attiecībā par sacensībās atļauto dalībnieku 

skaitu. 
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