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NOLIKUMS 
Nakts Volejbola turnīrs 

 
Norises datums: 2022. gada 30.decembrī 

Norises laiks: plkst.19:00 

 

Sacensību norises vieta:  

• Ēveles pamatskolas sporta zāle, “Ēveles skola”, Ēveles pag., Valmieras nov. 

 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

Šis nolikums nosaka kārtību, kam, kādos sporta veidos un kādā kārtībā Valmieras novada Sporta 
pārvalde, sadarbojoties ar Ēveles pagasta sporta entuziastu Guntaru Zīveru, organizē Nakts 
Volejbola turnīru (turpmāk tekstā – volejbola turnīrs). 

2. MĒRĶIS UN UZDEVUMI 

2.1. Celt sportistu meistarību. 

2.2. Popularizēt volejbolu jauniešu un pieaugušo vidū. 

3. VADĪBA 

3.1.  Volejbola turnīru organizē Valmieras novada Sporta pārvalde, sadarbībā ar Ēveles pagasta 

sporta entuziastu Guntaru Zīveru. 

3.2. Sacensību galvenais tiesnesis – Guntars Zīvers. 

4. DALĪBNIEKI 

4.1. Piedalās ikviens volejbola lietpratējs un entuziasts; 

4.2. Dalībniekiem uz turnīru nav jāierodas ar komandu, jo tās pēc izlozes principa tiks veidotas 
uz vietas.  

4.3. Katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par savu veselības stāvokli. Turnīra organizatori 
nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām vai nelaimes gadījumiem čempionāta 
laikā. Par nepilngadīgo personu veselības stāvokli atbild viņu likumīgie pārstāvji. 

5. SACENSĪBU NOTEIKUMI: 

5.1. Spēļu sistēma atkarīga no pieteikušos dalībnieku skaita, tiks lemts par izspēles kārtību. 

5.2. Katra spēle notiek līdz 2 uzvarētiem setiem. Minimālais punktu skaits uzvarētam setam tiks 
noteikts ņemot vērā pieteikto komandu skaitu. 

5.3. Sīkāka informācija sacensību dienā pirms sacensību sākuma. 

6. PIETEIKŠANĀS: 

6.1. Dalībnieku pieteikšanās iepriekš līdz 28.12.2022., sūtot SMS 26236188 Guntaram, norādot 
dalībnieka Vārdu, Uzvārdu un tālruni saziņai, vai piesakoties personīgi. 

7. APBALVOŠANA 

7.1. Pirmo trīs vietu komandas tiks apbalvotas ar medaļām un balvām. 

7.2. Gadījumā, ja komanda nevar ierasties uz apbalvošanu, tai 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; 

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; 
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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/ 


