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JELGAVAS ČEMPIONĀTA BASKETBOLĀ 
VĪRIEŠIEM NOLIKUMS 

 
1. MĒRĶI 

1.1. Noskaidrot Jelgavas čempionus basketbolā. 
1.2. Popularizēt un attīstīt amatieru basketbolu Jelgavā. 
1.3. Paaugstināt sportisko meistarību un fizisko sagatavotību, veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos 

aktīvās un regulārās sporta nodarbībās. 
 

2. DALĪBNIEKI 
2.1. Līdz 2022. gada 6. oktobra plkst. 23:59 “Komandas pieteikums” (Pielikums Nr.1) jāiesūta pa 

e-pastiem info@bkjelgava.lv un d.bluma@hotmail.com, kas apliecina komandas gatavību 
startēt sacensībās un pildīt Nolikumā noteiktās saistības. 

2.2. Komandas “Vārdiskais pieteikums” ar izmaiņām, ja tādas ir (Pielikums Nr.2), jāiesūta 

līdz 12.oktobra plkst.17:00 pa e-pastiem info@bkjelgava.lv  un d.bluma@hotmail.com. 

2.3. Maksimālais dalībnieku skaits komandas pieteikumā – 16 (sešpadsmit) spēlētāji. Komandas 
sastāvu sacensību laikā NAV atļauts mainīt vai papildināt. 

2.4. Spēlētājiem, kas dzimuši pēc 2006. gada, startēt Jelgavas čempionātā NAV atļauts. 
2.5. Spēlētājiem, kas pieteikti dalībai FIBA, Latvijas–Igaunijas basketbola līgai vai kādas citas 

valsts augstākajā līgā, Jelgavas čempionātā startēt NAV atļauts. 
2.6. Komandas pieteikumā var būt divi spēlētāji, kas 2022./2023. gada sezonā piedalās Latvijas 

Nacionālās basketbola līgas čempionātā, ja Sacensību galvenajam sekretāram iesniegta 
spēlētāja pārstāvētā kluba/komandas rakstveida atļauja. Komandas spēles laikā, uz laukuma 
var atrasties tikai viens no šiem spēlētājiem. 

2.7. Spēlētāju pārejas NAV atļautas. 
 

3. VADĪBA 
3.1. Sacensības organizē Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Sporta servisa centrs” 

sadarbībā ar biedrību “Basketbola klubs “Jelgava””. 
3.2. Par spēļu kalendāru un tā izmaiņām atbild sacensību galvenā sekretāre Dace Blūma (tālr.: 

26693597, e-pasts: d.bluma@hotmail.com). 
3.3. Par protestu, disciplināro jautājumu, konfliktsituāciju atrisināšanu un galīgā lēmuma 

pieņemšanu atbild un lēmumu pieņem: sacensību galvenais tiesnesis, galvenā sekretāre, 
spēles tiesneši un tiesnešu koordinators (turpmāk tekstā – rīkotāju komiteja), kopīgi lemjot par 
katru konkrēto jautājumu. Lēmumi ir galīgi un nav pārsūdzami. 

3.4. Ja ir noticis disciplinārs pārkāpumus, par kuru paredzēts sods atbilstoši šim nolikumam, un par 
to ir uzsākta pārkāpuma izvērtēšana, rīkotāju komiteja informē iesaistīto komandu pārstāvjus. 

3.5. Lemjot jautājumus par disciplināriem sodiem, kas saistīti ar naudas soda piemērošanu, 
rīkotāju komiteja pirms lēmuma pieņemšanas par soda piemērošanu lūdz 48 (četrdesmit astoņu) 
stundu laikā iesniegt visu iesaistīto pušu situācijas izklāstu, lai nodrošinātu objektīvu lēmuma 
pieņemšanu. 
 

4. SACENSĪBU NORISES VIETA UN LAIKS 
4.1. Sacensību norises laiks: no 2022. gada 15. oktobra līdz decembrim. 
4.2. Sacensību norises vieta: Jelgavas sporta halle, Mātera iela 44a, vai atsevišķos gadījumos – 

citas pilsētas sporta bāzes atbilstoši spēļu kalendāram. 
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5. SACENSĪBAS 

5.1. Spēles notiek saskaņā ar Jelgavas čempionāta nolikumu un FIBA oficiālajiem basketbola 
noteikumiem un godīgas spēles (fair-play) principiem, kā arī ar FIBA oficiālajām noteikumu 
izmaiņām, interpretācijām un papildinājumiem. Regulārajā čempionātā un izslēgšanas spēlēs 
vienas ceturtdaļas ilgums ir 10 (desmit) minūtes. 

5.2. Spēli apkalpo divi laukuma tiesneši un sacensību sekretariāts. Pēc sacensību rīkotāju ieskata, 
uz sacensību spēļu tiesāšanu var tikt nozīmēti Latvijas Basketbola savienības licenci ieguvuši 
laukuma vai sekretariāta tiesneši. 

5.3. Komanda spēli drīkst uzsākt tikai piecu spēlētāju sastāvā. 
5.4. Komandu spēlētājiem jābūt vienādas krāsas formām ar numuriem uz tām. Numuri nedrīkst 

atkārtoties. 
5.5. Spēlētāji, treneri, trenera asistenti, kluba/komandas oficiālās amatpersonas un pavadošās 

personas ir atbildīgas par uzvedības noteikumu un sabiedriskās kārtības ievērošanu laika 
posmā, sākot ar vienu (1) stundu pirms spēles sākuma, spēles laikā un vienu (1) stundu pēc 
spēles beigām. 

5.6. Gadījumā, ja kāds no sacensību dalībniekiem veic disciplināru pārkāpumu, par kuru 
paredzēts sods, spēles tiesnesis un sekretārs sastāda rakstisku ziņojumu un par to 24 
(divdesmit četru) stundu laikā pēc spēles beigām informē Sacensību galveno tiesnesi, kā arī 48 
(četrdesmit astoņu) stundu laikā nosūta rakstisku ziņojumu sacensību organizatoriem. 
 

6. APBALVOŠANA 
Pirmās vietas ieguvēja komanda tiek pasludināta par 2022. gada Jelgavas čempioniem un tiek 
apbalvota ar medaļām un kausu, savukārt 2. un 3. vietas ieguvēja komandas tiek apbalvotas ar 
medaļām.  

 
7. IZSPĒLES KĀRTĪBA 

Izspēles kārtība tiek noteikta un izziņota pēc komandu pieteikumu saņemšanas atkarībā no 
pieteikto komandu skaita. 

 
8. SPĒĻU KALENDĀRS 

8.1. Spēļu kalendārs komandām tiks nosūtīts uz komandas pārstāvja e-pastu, ielikts Jelgavas 
valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sporta servisa centrs” mājaslapā, kā arī izvietots Jelgavas 
sporta hallē, Mātera ielā 44a,  pie ziņojuma dēļa. 

8.2. Tikai abām komandām savstarpēji vienojoties (vienojoties par spēles laiku), komandai ir 
tiesības sacensību laikā vienu reizi pārcelt spēli, par to vismaz 4 (četras) dienas iepriekš 
informējot galveno tiesnesi un sekretāri. 

 

9. DALĪBAS MAKSA 
9.1. Par piedalīšanos sacensībās katrai komandai dalības maksa ir EUR 200,00 (divi simti euro). 
9.2. Maksājums par dalību jāveic sacensību organizatoram: 

Biedrība Basketbola klubs “Jelgava” 
Reģ.nr. 40008180077 

Kronvalda iela 24, Jelgava, LV-3002 
AS "SEB banka" 

SWIFT kods: UNLALV2X 
Konta nr. LV72UNLA0050017264488, 

Maksājuma mērķis: dalība Jelgavas čempionātā basketbolā vīriešiem 
(norādot arī komandas nosaukumu). 

9.3. Dalības maksa jāsamaksā līdz 2022. gada 14. oktobra plkst. 17:00, pretējā gadījumā komanda 
netiek pielaista dalībai sacensībās. 

 



 
 

10. NODROŠINĀJUMS 
10.1. Sacensību organizatori nodrošina sporta bāzi (spēles laukumu, ģērbtuvi, dušu), spēļu laukuma 

tiesnešus, spēļu sekretārus, pirmo medicīnisko palīdzību, spēļu kalendāru, turnīra 
informācijas atspoguļošanu masu medijos, kā arī apbalvošanu čempionāta noslēgumā. 

10.2. Komandas pašas sedz izdevumus, kas radušies saistībā ar piedalīšanos sacensībās. 
10.3. Spēlētāji un komandas pārstāvji paši atbild par savas veselības stāvokli un to ar savu 

parakstu apliecina komandas pieteikumā. 
 

11. DISCIPLINĀRIE SODI 
11.1. Ja spēlētājs vai komanda sacensību laikā nopelna tehnisko piezīmi, komandai tiek piemērots 

sods EUR 15,00 (piecpadsmit euro). 
11.2. Ja spēlētājs sacensību laikā nopelna noraidījumu spēlē, komandai tiek piemērots sods EUR 

30,00 (trīsdesmit euro) un spēlētājam ir jāizlaiž nākamā spēle. Ja pārkāpums atkārtojas, tad 
par soda mēru un tā apmēriem lemj sacensību rīkotāju komiteja. 

11.3. Gadījumā, ja uz komandas soliņa atrodas pavadošās personas, kas nav iekļautas komandas 
pieteikumā vai kam bija jāizlaiž spēle uzlikto sankciju dēļ, komandai var tik noteikts sods. 

11.4. Necieņas izrādīšana vārdiski vai ar fizisku kontaktu, apvainojoši izteikumi vai žesti no 
spēlētāju, treneru, un pavadošo personu puses attiecībā pret tiesnešiem, spēles sekretariāta 
tiesnešiem, organizatoriem, pretiniekiem, skatītājiem: 

11.4.1. spēles laikā (laika posmā, kas sākas 1 (vienu) stundu pirms kalendārā paredzētā 
spēles sākuma un beidzas 1 (vienu) stundu pēc spēles beigu signāla) – sods EUR 50,00 
(piecdesmit euro). 
11.4.2. atkārtota pārkāpuma gadījumā – sods EUR 75,00 (septiņdesmit pieci euro) un 
diskvalifikācija uz 1 (vienu) spēli. 
11.4.3. par trešo un katru nākamo pārkāpuma atkārtojumu – sods EUR 100,00 (viens 
simts euro) un diskvalifikācija uz 2 (divām) spēlēm. 

11.5. Sacensību dalībniekiem sacensību laikā ir aizliegts demonstrēt plakātus, kas satur 
apvainojumus pēc reliģiskās, rases vai dzimuma piederības pazīmēm un/vai aizskar cilvēka 
cieņu. Pārkāpumu fiksē spēles tiesnesis un sekretārs. Ja plakāts netiek noņemts pēc pirmā 
brīdinājuma, sods EUR 100,00 (viens simts euro). 

11.6. Draudi, iebiedēšana, agresīva uzvedība vai vardarbības akti no sacensību dalībnieku puses 
attiecībā pret tiesnešiem, sekretariāta tiesnešiem, sacensību organizatoriem, pretiniekiem un 
skatītājiem spēles laikā (laika posmā, kas sākas 1 (vienu) stundu pirms kalendārā paredzētā 
spēles sākuma un beidzas 1 (vienu) stundu pēc spēles beigu signāla) – sods EUR 50,00 
(piecdesmit euro) un diskvalifikācija uz 2 (divām) spēlēm. 

11.6.1. Atkārtota pārkāpuma gadījumā – sods EUR 100,00 (viens simts euro) un 
diskvalifikācija uz 5 (piecām) spēlēm. 
11.6.2. Par trešo un katru nākamo pārkāpuma atkārtojumu – sods EUR 200,00 (divi 

simti euro) un diskvalifikācija līdz sacensību beigām. 
11.7.    Ja komanda nevar ierasties un uzsākt (pēc FIBA noteikumiem maksimālais gaidīšanas laiks ir 

15 minūtes) vai atsakās turpināt spēli, komanda zaudē spēli, pretinieku komandai tiek 
piešķirta uzvara ar rezultātu 20:0. Komanda tiek sodīta arī ar naudas sodu EUR 50,00 
(piecdesmit euro) apmērā. Ja pārkāpums atkārtojas, komanda tiek izslēgta no čempionāta un 
nospēlēto spēļu rezultāti tiek anulēti.  

11.8. Visas soda naudas jāsamaksā līdz komandas nākamajai spēlei, veicot maksājumu uz norēķinu 
kontu saskaņā ar Basketbola kluba “Jelgava” rekvizītiem: 

Biedrība Basketbola klubs “Jelgava” 
Reģ.nr. 40008180077 

Kronvalda iela 24, Jelgava, LV-3002 
AS "SEB banka" SWIFT kods: UNLALV2X 

Konta nr. LV72UNLA0050017264488 
Maksājuma mērķis: 



“Soda nauda “Nosaukums komandai” Jelgavas čempionāts basketbolā vīriešiem”. 
 

11.9. Dalības maksa netiek atgriezta, ja komanda izstājas vai tiek diskvalificēta par Nolikumā 
               minētājiem pārkāpumiem. 

 
12. PROTESTI 

12.1. Ja komanda ir pārliecināta, ka nolikuma vai FIBA oficiālo basketbola noteikumu neievērošanas 
rezultātā tiek pārkāptas komandas intereses un tiek ietekmēts spēles rezultāts, un tā 
neatzīst spēles beigu rezultātu, tai ir tiesības iesniegt rakstisku protestu ar EUR 50,00  
(piecdesmit euro) lielu drošības naudu, pirms tam obligāti izpildot sekojošas prasības: 

12.1.1. uzreiz pēc spēles beigu signāla komandas kapteinim jāparakstās protokolā 
speciāli tam paredzētajā vietā; 

12.1.2.  6 (sešu) stundu laikā pēc spēles beigu signāla, ja komanda nav pārdomājusi, 
jāiesniedz galvenajam tiesnesim vai galvenajai sekretārei komandas kapteiņa 
apstiprināts protests, kā arī bankā apstiprināts maksājuma uzdevums par EUR 50,00 
(piecdesmit euro)  pārskaitīšanu Basketbola kluba “Jelgava” kontā. 

12.2. Ja protests iesniegts atbilstoši iepriekš minētajam 12.1. punktam ar papildinājumiem, 
galvenais tiesnesis 3 (trīs) darba dienu laikā sasauc rīkotāju komitejas sapulci, kur tiek 
pieņemts galīgais lēmums. Šādi lēmumi ir galīgi un nav pārsūdzami. 

12.3. Protesta apmierināšanas gadījumā drošības nauda tiek ar pārskaitījumu atmaksāta protesta 
iesniedzēja kontā 3 (trīs) bankas darba dienu laikā. 

 

13. DAŽĀDI 
13.3. Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā Nolikumā, organizatori un dalībnieki risina, 

savstarpēji vienojoties. Ja rodas strīdus situācijas, tad tās risina sacensību galvenais tiesnesis 
un galvenais sekretārs. 

13.4. Organizatori patur tiesības vajadzības gadījumā veikt izmaiņas nolikumā, spēles laikā un vietā. 
 

14. PERSONAS DATU APSTRĀDE 
14.1. Personas datu apstrādes pārzinis saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 

2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu 
aizsardzības regula) ir biedrība “Basketbola klubs “Jelgava””, reģistrācijas numurs: 
40008180077, e-pasts: info@bkjelgava.lv (turpmāk tekstā – Pārzinis). 

14.2. Dalībnieku personas dati – vārds, uzvārds, dzimšanas dati, sacensību laikā uzņemtie fotoattēli 
un videoattēli tiek apstrādāti nolūkā organizēt sacensības, publiskot sacensību rezultātus, 
informēt sabiedrību par sacensību norisi.  Sacensību fotogrāfijas, videomateriāli var tikt 
izmantoti publicitātes materiālu veidošanai, kā arī arhīva uzkrāšanas, dokumentēšanas un 
saglabāšanas vajadzībām.   

14.3. Komandas/kluba atbildīgā persona, iesniedzot pieteikumu un reģistrējot dalībniekus 
sacensībām, apliecina, ka dalībnieks ir iepazinies ar sacensību nolikumu, tai skaitā personas 
datu apstrādes noteikumiem, un sniedz piekrišanu dalībnieka personas datu apstrādei. 

14.4. Personai ir tiesības vērsties pie Pārziņa, lai atsauktu sniegto piekrišanu, veiktu datu labošanu 

vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret datu apstrādi, ja tiek konstatēta 

prettiesiska datu apstrāde; iegūt informāciju, kas par viņu savākta augstāk norādītajiem 

personas datu apstrādes mērķiem; iegūt informāciju par tām fiziskajām un juridiskajām 

personām, kurām izsniegta informācija par šo datu subjektu.  

14.5. Attiecībā uz personas datu apstrādi automatizētu lēmumu pieņemšana netiek veikta.  

14.6. Personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo valsti, kas nav ES vai EEZ dalībvalsts vai 

starptautiskai organizācijai. 

14.7. Personai konstatējot personas datu apstrādes pārkāpumu, ir tiesības iesniegt pretenziju datu 

apstrādes mērķa īstenotājam, Pārzinim vai Datu valsts inspekcijai. 



 

15. COVID-19 IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAS PASĀKUMI 

 
15.1. Sacensību organizatoriem, dalībniekiem, treneriem un citām personām, kas atrodas sacensību 

norises vietā ir jāievēro valstī spēkā esošie Ministru kabineta noteikumi nr. 662 
"Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai". 

 

 
SASKAŅOTS   
Basketbola kluba “Jelgava” valdes priekšsēdētājs  Dins Ušvils 
Jelgavā, 2022. gada 04. oktobrī                                                    _______________________________ 
 
 
 
 

 


