
APSTIPRINU 

Lielvārdes novada Sporta centra direktors  

Ainars Puķītis 

2019.gada 30.augustā 
 

Lielvārdes novada 7.atklātais čempionāts basketbolā 
NOLIKUMS 

1. SACENSĪBU MĒRĶIS UN UZDEVUMS 

1. Popularizēt aktīvu, veselīgu un sportisku dzīvesveidu, basketbolu kā komandas sporta veidu. 

2. Organizēt basketbola sacensības, ievērojot godīgas spēles principus. 

3. Sacensību organizēšanā iesaistīt Lielvārdes novada un ikviena interesenta komandas un 

spēlētājus. 

4. Noskaidrot 2019.gada sezonas labākās basketbola komandas, labākos spēlētājus. 

2. SACENSĪBU VADĪBA 

5. Lielvārdes novada 7.atklāto čempionātu basketbolā (sacensības) organizē Lielvārdes novada 

Sporta centrs sadarbībā ar biedrību „Sporta klubs Lielvārde”, Lielvārdes novada pašvaldību, 

Lielvārdes novada basketbola entuziastiem. 

6. Sacensību galvenais tiesnesis, apstiprināts komandu pārstāvju sanāksmē - Jānis Āboliņš 

t.29141525. 

3. SACENSĪBU VIETA UN LAIKS 

7. Sacensības notiek: 

7.1. Lielvārdes pamatskolas sporta zālē – Avotu ielā 2, Lielvārdē; 
7.2. Lielvārdes novada Sporta centrā – Raiņa ielā 22, Lielvārdē. 

8. Sacensību norises laiks: 

8.1.  no  2019.gada 28.septembra  līdz 2020.gada 30.aprīlim; 

8.2. sestdienās, svētdienās - saskaņā ar spēļu kalendāru. 

4. SACENSĪBU DALĪBNIEKI 

9. Sacensību dalībnieki ir visas basketbola komandas, kas iesniegušas pieteikumus līdz 

2019.gada 16.septembrim. 

10. Komandā drīkst pieteikt 12 spēlētājus. Papildināt komandas sastāvu drīkst līdz trešajai spēļu 

kārtai, bet nepārsniedzot spēlētāju skaitu – 15 spēlētāji. 
11. Izslēgšanas spēlēs drīkst piedalīties tikai tie spēlētāji, kuri aizvadījuši vismaz 50% spēļu savas 

komandas sastāvā regulārajā turnīrā. 
12. Komandai turnīra kvalitatīvai organizēšanai jānodrošina vismaz viens tiesnesis, izslēgšanas 

spēlēs tiesnešus nodrošina organizators. 

13. Sacensībās pieteiktais spēlētājs drīkst spēlēt tikai vienā komandā. 
14. Sacensībās nedrīkst spēlēt Latvijas basketbola līgas licencēti spēlētāji. 
15. Sacensību dalībniekiem, kuri nav 18 gadus veci, jābūt parakstītai vecāka vai personas, kas 

aizstāj vecākus, atļaujai (1.pielikums), ko komandas pārstāvis iesniedz kopā ar vārdisko 

pieteikumu. 

5. PIETEIKUMI 

16. Komandu pieteikumi (2.pielikums) sacensībām jāiesūta elektroniski līdz 2019.gada 

16.septembrim plkst.23.59 uz e-pastu: ainars.pukitis@lielvarde.lv. 

17. Sacensību dienā pirms spēles komandas pārstāvis sekretariātā iesniedz komandas vārdisko 

pieteikumu (3.pielikums). 

18. Par izmaiņām komandas sastāvā vai spēlētāja numura maiņu pirms spēles jāinformē 
sekretariāts. 



6. FINANSĒJUMS 

19. Turnīra kvalitatīvas norises nodrošināšanai ir noteikta dalības maksa: 

19.1. Dalības maksa no komandas – 120 EUR (viens simts divdesmit eiro 00 centi); 

19.2. Papildu maksa par papildu spēlētājiem – 10 EUR (desmit eiro 00 centi). 

20. Dalības maksa ir vienreizējs maksājums, kas jāsamaksā Lielvārdes novada pašvaldības kasē, 
Lielvārdes novada Sporta centra kasē, vai pārskaitot dalības maksu uz kontu 

LV19HABA0551026635681 ar norādi “Dalība Lielvārdes novada basketbola 7.čempionātā” 

līdz spēlei, kurai pieteikts spēlētājs. 

 

7. SACENSĪBU NORISE 

21. Pārstāvju sanāksme notiek 2019.gada 30.augustā plkst.20.00 Lielvārdes novada Sporta centrā 
2.stāvā.  

22. Atkārtota pārstāvju sanāksme notiek, pēc komandu dalības pieteikšanas 18.09.2019. 

Lielvārdes novada Sporta centrā plkst 20.00 

23. Līdz 2019.gada 16.septembrim uz komandu pieteikumos norādīto e-pastu tiek nosūtīta 

sacensību  izspēles kārtība un spēļu kalendārs. 

24. Sacensības notiek  divās kārtās: 

24.1. regulārais čempionāts; 

24.2. izslēgšanas spēles. 

25. Spēles notiek saskaņā ar šo nolikumu un FIBA oficiālajiem basketbola noteikumiem, kā arī 
FIBA oficiālajām noteikumu izmaiņām, interpretācijām un papildinājumiem. 

26. Izvērtējot jebkuru situāciju, primāri ņem vērā nolikumu, pēc tam FIBA oficiālie basketbola 

noteikumi. 

27. Par neskaidriem jautājumiem, kas nav atrunāti  šajā nolikumā vai FIBA oficiālajos basketbola 

noteikumos, risinājumu lēmumu pieņem komandu pārstāvju sapulce, kur galīgo lēmumu 

pieņem sacensību galvenais tiesnesis. 

28. Vienas komandas visiem spēlētājiem jāspēlē  vienādās formās. 

29. Par uzvaru komanda saņem  2 punktus, par zaudējumu – 1 punktu. Ja komanda neierodas uz 

spēli, tai piešķir zaudējumu ar 0:20 un 0 punktu. 

30. Komandas uzbrukuma laiks – 24 sekundes – tiek ņemts vērā tikai izslēgšanas spēlēs. Spēles 

tiesnešiem ir tiesības sodīt komandu par tīšu spēles vilcināšanu. 

31. Komanda, kas iegūst lielāku punktu skaitu, ieņem augstāku vietu sacensību tabulā, ja punktu 

skaits divām vai vairākām komandām ir vienāds, tad ņem vērā: 
31.1. savstarpējo spēļu rezultātus; 

31.2. +/- punktu attiecību savstarpējās spēlēs; 

31.3. mazāk ielaisto punktu. 

32. Spēlē aizliegts piedalīties spēlētājiem, treneriem, komandu pārstāvjiem absistences, alkohola, 

narkotisko vai citu apreibinošo vielu stāvoklī. 
 

8. SACENSĪBU NODROŠINĀJUMS 

33. Sacensību organizatori nodrošina sporta bāzi (spēles laukumu, ģērbtuvi, dušu) un sekretariātu 

visās spēlēs, spēļu tiesnešus – izslēgšanas spēlēs. 

34. Sacensību norises atspoguļošanu tīmekļa vietnē www.facebook.com speciāli izveidotā 
profilā, Lielvārdes novada tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv sadaļā SPORTS, kā arī 
pašvaldības informatīvajā izdevumā “Lielvārdes novada ziņas”. 

35. Komandas sedz izdevumus, lai nokļūtu uz sacensību vietu, kā arī jebkādus citus izdevumus, 

kas saistīti ar dalību sacensībās. 

36. Pie sekretariāta pieejama pirmās palīdzības aptieciņa. 

37. Sacensību dalībnieki – t.sk. spēlētāji un komandu pārstāvji atbild par savu veselības stāvokli 

un to apliecina ar savu parakstu vārdiskajā pieteikumā. 
 



9. APBALVOŠANA 

38. Komandas apbalvo ar medaļām un uzvarētāja kausu , kā arī ar dažādām organizatoru 

sagatavotām specbalvām. 

39. Individuāli apbalvo: 

39.1. čempionāta rezultatīvāko spēlētāju; 

39.2. rezultatīvāko trīs punktu metienu izpildītāju; 

40. Spēlētāji, kuri nav piedalījušies vismaz 50% spēļu, nevar tikt vērtēti individuāli. 

10. SPĒĻU PĀRCELŠANA, PROTESTI UN SODA NAUDAS 

41. Pārkāpumus, protestus un soda naudas piešķiršanas gadījumus izskata disciplinārā komisija , 

kuras sastāvā ir galvenais tiesnesis un katras komandas pārstāvis. 

42. Par atklātu rupjību spēlētājs un komanda var tikt sodīta ar naudas sodu, kas jāsamaksā līdz 

nākamajai sacensību dienai. Jautājumu izskata disciplinārā komisija. 

43. Spēlētājam, trenerim vai komandas pārstāvim par katru tehnisko piezīmi naudas sods – 5EUR 

(pieci eiro). 

44. Par komandas neierašanos uz spēli vai ierašanos ar mazāk kā pieciem spēlētājiem komandai 

tiek piešķirts zaudējums ar 0:20, tabulā norādot 0 punktus. 

45. Ja komanda pārtrauc spēli NEATKARĪGI NO IEMESLA – tiek piešķirts zaudējums ar 0:20, 

tabulā norādot 0 punktus. 

46. Diskvalificējoša piezīme (protokolā D) jebkuram spēles dalībniekam – sods 20 EUR 

(divdesmit eiro) un jāizlaiž viena spēle. Par atkārtotu piezīmi tam pašam dalībniekam – 

diskvalifikācija čempionātā. 
47. Par jebkura dalībnieka vēršanos ar rupjiem, aizskarošiem vārdiem, draudiem vai agresīvu 

uzvedību pret jebkuru citu dalībnieku spēles laikā vai 30 min. pēc tās – komandai sods  20EUR 

(divdesmit eiro). 

48. Par kautiņa izraisīšanu vai iesaistīšanos tajā spēles laikā, komandai sods  50EUR (piecdesmit 

eiro) vai komandas diskvalifikācija – lēmumu pieņem disciplinārā komisija. 

49. Par laukuma tiesnešu, sekretariāta morālu aizskaršanu, vai lamāšanos spēlētājs saņem 

diskvalifikāciju, par fizisku aizskāršanu, tīšu sitienu vai grūšanu, apģērba bojāšanu, lamāšanos 

u.c.) – komandas diskvalifikācija. 

50. Par smēķēšanu, alkohola lietošanu sacensību norises vietās vai iestādes teritorijā -  komandai 

sods  50EUR (piecdesmit eiro). 

51. Par tīšu sacensību norises vietas inventāra un/vai aprīkojuma bojāšanu komandai sods  

atbilstoši nodarītajiem zaudējumiem – izskata disciplinārā komisija. 

52. Komanda, kas iesniedz protestu, pēc spēles nekavējoties par to paziņo galvenajam tiesnesim. 

Protesta iesniegšanu fiksē protokolā 15 minūšu laikā pēc spēles. Protesta iesniegšanu ar savu 

parakstu protokolā apliecina komandas pārstāvis. 

52.1. protests ir jāiesniedz rakstveidā, kurā jābūt sniegtam protesta skaidrojumam ar minētiem 

faktiem. Protestu paraksta komandas pārstāvis. Iesniegto protestu 24 stundu laikā 
nogādā galvenajam tiesnesim; 

52.2. protestu izskata disciplinārā komisija( komandu pārstāvji), bet gala vārds lēmuma 

pieņemšanā pieder čempionāta galvenajam tiesnesim. 

11. CITI JAUTĀJUMI 

53. Organizatoriem ir tiesības izmantot sacensību laikā uzņemt videomateriālus un fotogrāfijas, 

materiālus ievietot masu saziņas līdzekļos bez saskaņošanas ar tajās redzamajām personām. 

 

Sacensību galvenais tiesnesis  Jānis Āboliņš 

  

 

  



1.pielikums 

Lielvārdes novada 7.atklātā čempionāta 

basketbolā nolikumam 

 

 
ATĻAUJA 

nepilngadīgas personas dalībai 

Lielvārdes novada 7.atklātajā čempionātā basketbolā 
 

 

Lielvārdē, 

  2019. 
(datums) 

 

 

Atļauju manam dēlam/ meitai 
 

         
(vārds, uzvārds, dzimšanas dati) 

 

piedalīties Lielvārdes novada 7.atklātajā čempionātā basketbolā (turpmāk – sacensības) 

 _____________________ komandas sastāvā. 

 

Ar savu parakstu apliecinu, kas mana dēla/meitas _______________________ 

veselības stāvoklis atļauj piedalīties sacensībās, ka viņš/ viņa piedalās sacensībās pēc savas 

brīvas gribas. 

Es apzinos un izprotu iespējamos riskus, kas saistīti ar dēla/meitas dalību sacensībās 

un apņemos necelt nekāda veida pretenzijas pret sacensību organizatoriem iespējamo 

traumu gadījumā, kas radušās paša sacensību dalībnieka vainas, apstākļu nenovērtēšanas 

vai pārslodzes dēļ;  pilnībā uzņemos atbildību par sava dēla/meitas veselības stāvokli un tā 
atbilstību sacensību prasībām; viennozīmīgi piekrītu šim sacensību nolikumam. Ar 

nolikumu mans dēls/meita ir iepazinies un apņemas to ievērot. 

Ņemot vērā, ka sacensības var tikt filmētas, uzņemtas fotogrāfijas, sacensību norise 

tiks atspoguļota masu saziņas līdzekļos, interneta vietnēs, tostarp spēlētāju attēli no 

sacensībām un pasākumiem, lai tādejādi nodrošinātu sabiedrības informētību par sacensību 

norisi, ar savu parakstu apliecinu piekrišanu pārstāvamā nepilngadīgā sacensību dalībnieka 

vārda, uzvārda un attēla izmantošanai noteiktajam mērķim.  

 

 

 

 

 

 

  

Nepilngadīga sacensību dalībnieka 

vecāka vai personas, kas tos aizstāj, 
Vārds, Uzvārds 

 Paraksts 

 

  



2.pielikums 

Lielvārdes novada  7.atklātā čempionāta 

basketbolā nolikumam 

 
 

PIETEIKUMS  
Lielvārdes novada 7.atklātajam čempionātam basketbolā 

(turpmāk – sacensības) 
 

 

 

 

Piesaku komandas ___________________________ dalību Lielvārdes novada 7.atklātajā 
čempionātā basketbolā (turpmāk – sacensības). 

 

Apliecinu, ka komandas dalībnieki ir iepazinušies ar sacensību nolikumu, nav nekādu 

pretenziju un apņemas to ievērot. 
 
 

Komandas  pārstāvis _____________________    
   (Vārds, Uzvārds)    

 

 

 

Komandas pārstāvja kontaktinformācija: 

 

Tālruņa Nr._________________________ 

 

e-pasts: ____________________________ 

 

 

 

Lielvārdē, 

  2019. 
(datums) 

  



3.pielikums 

Lielvārdes novada 7.atklātā čempionāta 

basketbolā nolikumam 

 
KOMANDAS ____________________________________________ 

 
VĀRDISKAIS PIETEIKUMS  

Lielvārdes novada 7.atklātajam čempionātam basketbolā 
 

Nr.p.k. Dalībnieka Vārds, uzvārds 
Dalībnieka 

numurs 
Dzimšanas 

gads 

Paraksts par 
iepazīšanos ar 

drošības 
noteikumiem 

sacensību vietā un  
savu atbildību par 
veselības stāvokli* 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

 12.    

1.    

2.    

3.    

*Augšminēto sacensību dalībnieku veselības stāvoklis atļauj piedalīties sacensībās. Dalībnieks 

apliecina, ka: piedalās sacensībās pēc savas brīvas gribas, apzinoties un izprotot iespējamos 

riskus, kas ar to saistīti; apņemas necelt nekāda veida pretenzijas pret sacensību organizatoriem 

iespējamo traumu gadījumā, kas radušās paša dalībnieka vainas, apstākļu nenovērtēšanas vai 

pārslodzes dēļ; viņš pilnībā uzņemas atbildību par savas veselības stāvokli un tā atbilstību 

sacensību prasībām; viennozīmīgi piekrīt šim sacensību nolikumam un apņemas to ievērot. 

 

Komandas ______________________ pārstāvis _____________________   ______________ 
  (komandas nosaukums)   (Vārds, Uzvārds)   (paraksts) 

Komandas pārstāvja kontaktinformācija: 

 

Tālruņa Nr._________________________ 

 

e-pasts: ____________________________ 

Lielvārdē, 
   2019. 


