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NOLIKUMS 
Novusa turnīrs 

 
Norises datums: 2022. gada 6.novembrī 

Norises laiks: plkst.10.00 

 

Sacensību norises vieta:  

• Valmieras pagasta kultūras nams, Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pag. , Valmieras 

nov. 

 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

Šis nolikums nosaka kārtību, kam, kādos sporta veidos un kādā kārtībā Valmieras novada Sporta 
pārvalde, sadarbojoties ar biedrību “Novusa klubs “Vidzeme””, organizē novusa turnīru. 

2. MĒRĶIS UN UZDEVUMI 

2.1. Popularizēt novusu Valmieras novadā. 

2.2. Noskaidrot labākās novusa komandas Valmieras novadā. 

3. VADĪBA 

3.1. Novusa turnīru organizē Valmieras novada Sporta pārvalde, sadarbībā ar biedrību 

“Novusa klubs “Vidzeme””. 

3.2. Sacensību galvenais tiesnesis – Sintija Skalbe. 

4. DALĪBNIEKI 

4.1. Piedalās ikviens Burtnieku apvienības novusa spēles lietpratējs un entuziasts; 

4.2. Sacensībās nedrīkst piedalīties novusa spēlētāji, kas piedalās Latvijas Novusa federācijas 

rīkotajās sacensībās. 

4.3.  Minimālais komandas sastāvs: 2 vīrieši + 1 sieviete; 

5. SACENSĪBU NOTEIKUMI: 

5.1. Sacensības notiek, pēc Latvijas novusa federācijas apstiprinātiem noteikumiem 4 setos. 
5.2. Pie rezultāta 3:0  divu komandu sacensībā spēli pārtrauc. 

5.3. Par uzvaru ar rezultātu 3:0 vai 3:1 dalībnieks saņem 2 punktus, ar rezultātu 2:2 sacensību 
dalībnieki katrs saņem 1 punktu, par zaudējumu 0 punktus. 

6. PIETEIKŠANĀS: 

6.1. Komandu pieteikšanās iepriekš līdz 31.10.2022., sazinoties ar biedrības “Novusa klubs 
“Vidzeme”” pārstāvi Sintiju Skalbi pa e-pastu- nk.vidzeme@inbox.lv,  vai mob.tālr. 
29524830  

7. VĒRTĒŠANA 

7.1. Uzvar komanda ar lielāko izcīnīto punktu summu. 

7.2. Komandu vērtējumā vērtē 3 labāko sacensību dalībniekus, tai skaitā vienas sievietes, 
rezultātus. 

7.3. Uzvar komanda ar lielāko izcīnīto punktu summu. 

8. APBALVOŠANA 

8.1. Pirmo trīs vietu komandas tiek apbalvotas ar kausiem un medaļām. 

8.2. Pirmo trīs vietu ieguvēji individuāli vīriešiem un sievietēm ar medaļām. 

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

apbalvojumu, vienas nedēļas laikā pēc sporta pasākuma, par to informējot sacensību 

organizatoru. Pēc šī termiņa noslēgšanās apbalvojumu nebūs iespējams saņemt. 

8. 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; 
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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/ 


