
 

Saulkrastu novada sporta spēles 2019 

Nolikums 

Mērķis: 

Veicināt Saulkrastu novada iedzīvotājus nodarboties ar sporta aktivitātēm, popularizēt 

veselīgu dzīves veidu un  pavadīt brīvo laika ģimenes lokā aktīvi sportojot. 

Uzdevumi: 

Noskaidrot labākās futbola, florbola un volejbola  komandas, kā arī veiksmīgākās 

ģimenes un individuālos dlībniekus dažādās sportiskās aktivitātēs Saulkrastu novada  

sporta spēlēs 2019. gadā. 

Organizatori: 

Saulkrastu novada sporta spēles organizē – Saulkrastu novada pašvaldība, Saulkrastu 

sporta centrs sadarbībā ar Biedrība VSK “Burkānciems & Co”. 

Vieta un laiks: 

Futbols - Zvejniekciema stadions, Bērzu aleja7, Zvejniekciems. 2019. gada 08. jūnijs 

no plkst. 09:00 līdz 18:00 

Volejbols - Jūras parks, Ainažu iela 13b, Saulkrasti. 2019. gada 08. jūnijs no plkst. 

10:00 līdz 18:00 

Florbols - Saulkrastu sporta centrs, Smilšu iela 3, Saulkrasti. 2019. gada 08. jūnijs no 

plkst. 10:00 līdz 18:00 

Novuss - Saulkrastu sporta centrs, Lielā zāle, Smilšu iela 3, Saulkrasti. 2019.gada 

08.jūnijs. no plkst.10.00 



Ģimenes un individuālās sporta aktivitātes – Saulkrastu sporta centrs, Smilšu iela 3, 

Saulkrasti. 2019. gada 08. jūnijs no plkst. 11:00 līdz 18:00 

Dalībnieki:  

Futbola un volejbola sporta spēļu turnīros drīkst piedalīties visi, kuri sasnieguši vismaz 

15 gadu vecumu, florbola turnīrā drīkst piedalītie visi, kuri sasdnieguši 13 gadu 

vecumu, nepilngadīgiem dalībniekiem, kuri piedalās komandu sporta spēļu turnīro 

jāuzrāda vecāku izsniegta atļauja. Lai reģistrētos komandu sporta spēļu turnīriem 

(futbols, florbols, volejbols) komandas kapteinim jāpiesaka komanda norādot 

komandas sastāvu un komandas nosaukumu. Pieteikums iesniedz līdz 06.06 2019. 

plkst. 16:00 Saulkrastu sporta centrā, Smilšu iela 3. Sacensību dalībnieki paši atbild par 

savu fizisko sagatavotību, pirms sacensībām dalībnieki ar parakstu apliecina savas 

veselības atbilstību dalībai sacensībās.  

Ģimeņu un individuālās sporta aktivitātēs dalībnieki piesakās uz vietas sacensību dienā.  

Katram Saulkrastu sporta spēļu dalībniekam sacensību dienā būs jāaizpilda 

organizatoru sagatavota anketa. 

Piedalīties sacensībās alkohola un citu apreibinošu vielu ietekmē vai lietot tās 

sacensību laikā kategoriski aizliegts. 

 

Komandu turnīra sporta spēļu nolikumi: 

Futbols 

Sacensību noteikumi: Spēles notiks uz 2 mazā izmēra laukumiem pēc mini futbola 

noteikumiem. Spēles tiesā viens laukuma tiesnesis. Laukumā drīkst atrasties  6 spēlētāji 

ieskaitot vārtsargu. Uz spēli, kā arī visu turnīru, drīkst pieteikt  9 spēlētājus. Spēles laiks 

– 2x15  min. Turnīra organizatori patur tiesības mainīt spēles laiku atkarībā no pieteikto 

komandu skaita. Par uzvaru tiek piešķirti 3 punkti, par neizšķirtu 1 punkts, par 

zaudējumu 0 punkti. Par neierašanos uz spēli komandai tiek piešķirts zaudējums ar 

rezultātu 0:5. Spēlētāju maiņu skaits neierobežots. Par dzelteno kartīti – brīdinājums, 

par sarkano kartīti – noraidījums līdz spēles beigām un diskvalifikācija uz nākamo spēli, 

par otro dzelteno kartīti – noraidījums līdz spēles beigām. Komandai uz spēli jāierodas 

vienādas krāsas kreklos ar numuriem. Vienādu punktu gadījumā grupas spēlēs, 

augstāku vietu ieņem komanda, kurai:  

 labāks rādītājs savstarpējās spēlēs (punkti, vārtu starpība);  

labāka iegūto, zaudēto vārtu starpība visās spēlēs; 

vairāk gūtie vārti visās spēlēs.  

 



 

Florbols 

Spēles noteikumi: Spēles notiek pēc atvieglotiem florbola spēles noteikumiem. 

Spēles tiesā viens laukuma tiesnesis. Spēle norisinās 4 pret 4 (3 laukuma spēlētāji un 

vārtsargs). Lai uzsāktu spēli, uz laukuma ir jābūt vismaz 4 spēlētājiem (3 laukuma 

spēlētāji un vārtsargs) no komandas, drīkst pieteikt 8 spēlētājus. Spēles norisināsies uz 

12 x 24 metru liela florbola laukuma. Spēles laiks 2x10 minūtes.Turnīra organizatori 

patur tiesības mainīt spēles laiku atkarībā no pieteikto komandu skaita. Spēles 

pamatlaiks apakšgrupu turnīrā var noslēgties neizšķirti. Izslēgšanas spēlēs neizšķirta 

gadījumā uzvarētājs tiek noskaidrots ar 3 pēcspēles metienu palīdzību. Par uzvaru 

spēlē komanda saņem 2 punktus, par neizšķirtu 1 punktu, par zaudējumu 0 punkti. Par 

neierašanos uz spēli komandai tiek piešķirts zaudējums ar rezultātu 0:5. Spēlētāju 

maiņu skaits neierobežots. Komandai uz spēli jāierodas vienādas krāsas kreklos ar 

numuriem. Vienāda punktu skaita gadījumā grupas spēlēs, augstāku vietu ieņēmušo 

komandu nosaka: 

pēc savstarpējo spēļu rezultātiem; 

pēc labākās vārtu attiecības iesaistīto komandu starpā; 

pēc labākās vārtu attiecības visās turnīra spēlēs; 

pēc lielākā gūto vārtu skaita iesaistīto komandu starpā; 

pēc lielākā gūto vārtu skaita visās turnīra spēlēs; 

pēc mazākās soda laiku summas visās turnīra spēlēs. 

 

Volejbols MIX 

Sacensību noteikumi: Spēles noteik  pēc starptautiskajiem pludmales volejbola 

noteikumiem uz 2 laukumiem, uz laukuma spēle 2 spēlētāji, no kuriem vienai obligāti 

jābūt sieviešu dzimuma pārstāvei . Spēles tiesā viens tiesnesis. Lai uzsāktu spēli, uz 

laukuma ir jābūt 2  spēlētājiem no komandas, drīkst pieteikt 4 spēlētājus. Spēles 

norisināsies uz 8 x 16 metru liela volejbola laukuma. Spēle norisinās līdz 2. setu 

uzvarai, līdz 21 punktam setā. Ja nepieciešams 3 sets, to spēlē līdz 15 punktiem. Jebkurā 

setā uzvarai nepieciešams 2 punktu pārsvars. Komandai par uzvaru ar rezultātu 2:0 tiek 

piešķirti 3 punkti, par uzvaru ar rezultātu 2:1 – 2 punkti, attiecīgi par zaudējumu ar 

rezultātu 0:2 komandai tiek piešķirti 0 punkti, par zaudējumu 1:2 tiek piešķirts viens 

punkts. Katrā setā komanda drīkst ņemt vienu 30 sekunžu pārtraukumu. Par neierašanos 

uz spēli, komandai tiek piešķirts zaudējums 0:2(0:21, 0:21). Vienāda punktu skaita 

gadījumā vietas nosaka: 

 

pēc visu spēļu iegūto un zaudēto punktu skaita attiecības; 

 

pēc visu spēļu uzvarēto un zaudēto setu attiecības; 

 



pēc komandu savstarpējo spēļu rezultātiem. 

 

 

Ģimeņu un individuālās sporta aktivitātes: 

Ūdensapgāde 

Ģimenes stafete, piedalās 4 dalībnieki, vismaz 1 bērns vecumā lidz 12 gadiem. 

Dalībniekiem nomainot vienam otru no viena spaiņa uz otru jānogādā noteikts 

daudzums ūdens. Viens dalībnieks samērcē parolona švammi un pamet otram, kurš 

izspiež no tās ūdeni un tā dalībniekiem savstarpēji mainoties jāveic uzdevums. Sīkāk 

sacensību dienā. 

 

Saliedētie 

Ģimenes stafete, piedalās 3 dalībnieki, vismaz 1 bērns vecumā lidz 12 gadiem. Ģimene 

sadala katram savus pienākumus un secīgi katram ģimenes loceklim veicot savu 

uzdevumu viņiem ir jāizžauj noteikts daudzums dvieļi uz veļas šņores. Sīkāk sacensību 

dienā. 

 

Kastu tornis 

Dalībniekam no alus kastēm jābūvē tornis, pašam atrodoties uz tām. Tiek izmantots 

alpīnisma inventārs. Sīkāk sacensību dienā. 

 

Lauku golfs 

Dalībniekam sitot ar koka āmuru pa pildbumbu, kuru jāizsit caur vārtiņiem, jāveic 

izliktā distance. Sīkāk sacensību dienā. 

 

Pastnieks 

Dalībniekam ar kravas trīsriteni, kuru darbina ar roku palīdzību, jāizbrauc uzliktā trase 

veicot dažādus uzdevumus. Sīkāk sacensību dienā. 

 

Linga 

Dalībnieka uzdevums ir uz mērķa uzmest lingu. Sīkāk sacensību dienā. 

 

Spēka izcīņa 

Dalībnieka uzdevums ir pēc iespēja vairāk atspiesties no zemes (piepumpēties), 

pievilkties pie stieņa un pietupties, katram uzdevumam ir 1 min. laika un starp 

uzdevumiem atpūtai arī 1 min. Sīkāk sacensību dienā. 

 

Orientēšanās labirints 

Dalībniekiem jāapmeklē kontrolpunkti noteiktā secībā ievērojot labirinta noteikumus, 

atzīmēšanās KP notiek ar SiTiming iekārtu un  laika ņemšanas programmu MEOS. 

Sīkāk sacensību dienā. 

 

Galvenais spēļu tiesnesis – Aldis Leitlands, kura vadībā strādās attiecīgo sporta 

spēļu tiesneši. 

 



Saulkrastu novada jauktās dubultspēles novusā. 

Mērķis un uzdevumi 

• Noskaidrot 2019. gada Saulkrastu novada sporta spēļu labākos novusa 

dubultspēļu pārus. 

• Paaugstināt novusa spēlētāju meistarību. 

• Veicināt Saulkrastu novada iedzīvotāju iesaistīšanos sporta aktivitātēs. 

• Popularizēt novusa sportu Saulkrastu novadā. 

 

Vieta un laiks. 

Sacensības notiek 2019.gada 8. jūnijā, Saulkrastos, Smilšu iela 3, Saulkrastu sporta 

centra telpās, sacensību sākums plkst. 10:00. Pieteikšanās sacensību dienā no plkst. 

09:30 līdz 09:50. 

 

Vadība. 

Sacensības organizē Saulkrastu novada pašvaldība un Saulkrastu sporta centrs. 

Tiesnesis: Lauris Ābols 

Dalībnieki. 

• Sacensībās atļauts piedalīties neierobežotam pāru skaitam, bez sporta klases 

ierobežojumiem. 

• Sacensībās piedalās jaukto pāru komandas (dāma+ kungs). 

 

Sacensību noteikumi. 

Sacensības notiek pēc Latvijas novusa federācijas apstiprinātiem noteikumiem. 

Setu izspēle atkarīga no pieteikto komandu skaita: 

• Līdz 8 komandām, izspēle notiek 6 setos. Par uzvaru (4-0) - trīs punkti, par 

uzvaru (4-1;4-2) - divi punkti, par neizšķirtu (3-3) - viens punkts, par 

zaudējumu (0-4; 1-4; 2-4) – nulle punktu. 

• No 9 komandām, izspēle notiek 3 setos. Par uzvaru (3-0) – trīs punkti, par 

uzvaru (2-1) – divi punkti, par zaudējumu (1-2) – viens punkts, par zaudējumu 

(0-3) – nulle punktu. 

• Līdz 9 komandām, izspēle notiek vienā grupā, izspēlē katrs ar katru. No 10 

komandām, izspēle notiek divās vai vairākās grupās pēc izlozes kārtības. 

• Pirmā sitiena tiesības nosaka kārtas numuru summa grupā. Ja pāru kārtas 

numuru summa ir nepāra skaitlis - sāk pāris ar mazāko kārtas numuru grupā; 

ja pāru skaitlis , tad pāris ar lielāko numuru. Pāris, kam nav pirmā sitiena 

tiesības, izvēlas galda pusi pirmajam setam. Galda numuru nosaka tiesnesis. 

Jebkurš pāris nevar spēlēt pie viena un tā paša galda divas partijas pēc kārtas.  

• Ja izspēle notiek divās un vairāk grupas, divi spēcīgākie dalībnieki no katras 

apakšgrupas piedalās finālā. Fināla sacensību kārtība tiks noteikta pēc 

pieteikto komandu skaita. 



• Ja finālā diviem pāriem, kuri izcīnījuši visvairāk punktu, šis punktu skaits ir 

vienāds, tad čempionu pāra noteikšanai notiek pārspēle 5 setos. Pārējos 

gadījumos vietas nosaka sekojoši: 

  -  pēc savstarpējās spēles; 

  -  pēc savstarpējo spēļu setu attiecības; 

  -  pēc visu spēļu setu attiecības; 

  -  vairāk uzvarētu spēļu ar rezultātu (4-0;4-1) vai (3-0, 3-1). 

 

 

 

Protestu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība: 

 

Nolikuma pārkāpumu vai neskaidrību gadījumā komandas kapteinis var iesniegt 

protestu. Protests iesniedzams nekavējoties attiecīgā sporta veida tiesnesim, kas to 

izskata pēc būtības. Tiesneša lēmumu var apstrīdēt sacensību galvenais tiesnesis tūlīt 

pēc attiecīgās sacensības (spēles), pievienojot drošības naudu 50.00 eiro apmērā. 

Tiesnešu kolēģija (vai galvenā tiesneša izveidota komisija) atkarībā no pārkāpuma 

rakstura ir tiesīga pieņemt lēmumu, pat līdz komandas diskvalifikācijai šajā sporta 

veidā uz visu sacensību laiku. Gadījumā, ja protests ir nepamatots, protesta iesniedzējai 

komandai drošības nauda netiek atdota. Visi protesti tiek izskatīti nekavējoties tūlīt pēc 

to iesniegšanas, lai nekavētu sacensību gaitu. 

 

Apbalvošana 

Saulkrastu novada sporta spēļu apbalvošanas cerimonija norisināsies Jūras parkā, 

Ainažu iela 13b, Saulkrasti 08.06.2019 plkst. 19:00. 

1.-3. vietu ieguvēji sporta spēļu komandu turnīros tiks apbalvoti ar medaļām un 

kausiem.  

1.-3. vietu ieguvēji sporta spēļu ģimeņu aktivitātēs tiks apbalvoti ar medaļām un 

kausiem.  

1.-3. vietu ieguvāji sporta spēļu individuālajās sporta aktivitātēs tiks apbalvoti ar 

medaļām un kausiem sieviešu un vīriešu kategorijās.  

1.-3. vietu ieguvāji sporta spēļu orientēšanās labirinta sacensībās tiks apbalvoti ar 

medaļām un kausiem pa vecuma grupām sieviešu un vīriešu kategorijās.  

Iespējamas papildus balvas.           

 

Info par sacensībām 29234556                          


