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NOLIKUMS 

Jūrmalā 

09.01.2023.  Nr. 13.3 - 3/2 

 

 

  

Jūrmalas skolēnu sacensības spēlē “Tautas bumba” 
 

 

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 

73.panta pirmās daļas 1.punktu 

 

I. Vispārīgie noteikumi 

 

1. Jūrmalas skolēnu sacensību spēlē “Tautas bumba” (turpmāk – sacensības) nolikums nosaka 

sacensību mērķi un uzdevumus, sacensību norises laiku un vietu un pieteikšanos kārtību, sacensību 

noteikumus un norises kārtību, sacensību vērtēšanas kritērijus un atbildīgās personas, 

apbalvošanas kārtību, atbildību un drošības noteikumus un citus noteikumus 

2. Sacensības organizē un vada Jūrmalas Sporta skola sadarbībā ar Jūrmalas valstspilsētas 

administrācijas Izglītības pārvaldes Profesionālās, interešu un tālākizglītības nodaļu (turpmāk – 

organizatori). 

3. Sacensībās piedalās Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu 3.- 5.klašu izglītojamie. 

 

II. Sacensību mērķis un uzdevumi 
 

4. Sacensību mērķis ir popularizēt un iesaistīt izglītojamos veselīgā un sportiskā dzīvesveidā. 

5. Sacensību uzdevumi ir: 

5.1. iesaistīt izglītības iestāžu izglītojamos vispusīgās fiziskās aktivitātēs;  

5.2. noteikt labākās Jūrmalas valstspilsētas skolu komandas spēlē “Tautas bumba”; 

5.3. uzvarētāju skolu komandas meiteņu un zēnu konkurencē izcīna tiesības piedalīties Latvijas 

Skolēnu 76.spartakiādē “Tautas bumbā” š.g. martā Dobelē. 
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III. Sacensību norises laiks un  vieta 

 

6. Sacensības notiek no  2023.gada 26.janvāra līdz 7.februārim. 

7. 2023.gada 26.janvārī sacensības notiek Jūrmalas sporta namā “Taurenītis”, Kļavu ielā 29/31 

meiteņu un zēnu komandām pirmajai apakšgrupai. Sacensību sākums plkst. 10.30. 

8. 2023.gada 31.janvārī sacensības notiek Jūrmalas Sporta skolas zālē,  Nometņu ielā 2b meiteņu 

un zēnu komandām otrajai apakšgrupai. Sacensību sākums plkst. 10.30. 

9. 2023.gada 7.februārī notiek finālsacensības meiteņu un zēnu komandām Jūrmalas Valsts 

ģimnāzijas sporta zālē,  Raiņa ielā 55, k-1. Sacensību sākums plkst. 11.00. 

 

IV.  Pieteikšanās sacensībām 

 

10. Pieteikšanās sacensībām elektroniski, nosūtot pieteikumu uz e-pastu: sportaskola@edu.jurmala.lv 

līdz 2023.gada 23.janvāra  plkst. 16.00. 

11. Pēc saņemtajiem pieteikumiem apakšgrupu sastāvs, vieta, laiks un spēļu dienu skaits var mainīties 

un tas tiks paziņots izglītības iestādēm uz e-pastu. 

12. Pieteikuma anketu sacensībām, saskaņā ar veidlapu šī nolikuma 1.pielikumā, jāiesniedz 

organizatoriem pasākuma norises dienā. 

13. Iesniedzot pieteikumu sacensībām, Izglītības iestāde apliecina, ka pamatojoties uz 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 6.panta 1.daļas a) 

apakšpunktu, izglītojamie vai nepilngadīgu izglītojamo vecāki ir informēti un piekrīt, ka 

sacensību laikā izglītojamie var tikt fotografēti un/vai filmēti un materiāli var tikt izmantoti 

sacensību publicitātes veicināšanai bez atlīdzības. 

  

V. Sacensības noteikumi un norises kārtība 
 

14. Sacensībās  piedalās Jūrmalas valstspilsētas izglītības  iestāžu izglītojamo meiteņu un zēnu 

komandas 3. - 5. klašu  grupā. Zēni un meitenes startē atsevišķās grupās. 

15. Sacensībās piedalās viena komanda no katras izglītības iestādes. Komandas sastāvā ir 13 spēlētāji 

un skolotājs. Laukumā spēlē 9 spēlētāji – 8 laukuma spēlētāji un kapteinis. 

16. Sacensības tiek organizētas divās apakšgrupās: 

16.1. pirmās apakšgrupas spēlēs piedalās Jūrmalas Aspazijas pamatskola, Jūrmalas Majoru 

vidusskola, Jūrmalas Jaundubultu pamatskola, Jūrmalas Pumpuru vidusskola un Jūrmalas 

Vaivaru pamatskola; 

16.2. otrās apakšgrupas spēlēs piedalās Jūrmalas Mežmalas pamatskola, Jūrmalas Kauguru 

vidusskola, Jūrmalas Valsts ģimnāzija, Jūrmalas Ķemeru pamatskola, Jūrmalas 

pamatskola.  

 

VI. Sacensību vērtēšanas kritēriji un atbildīgās personas 
 

17. Pirmās apakšgrupas tiesnesis – Jūrmalas Aspazijas pamatskolas sporta skolotājs Artūrs 

Annuškāns. 

18. Otrās apakšgrupas tiesnesis – Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta skolotājs Kaspars Krauksts. 

19. Finālsacensību tiesnesis – Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta skolotājs Kaspars Krauksts. 

20. Spēles ilgums – 2 x 5 minūtes ar 1 (vienas) minūtes pārtraukumu starp puslaikiem. Katru puslaiku 

komandas uzsāk pilnā sastāvā : 

20.1. par uzvaru komanda iegūst 3 punktus; 

20.2. par neizšķirtu rezultātu komanda iegūst 2 punktus; 

20.3. par zaudējumu komanda iegūst 1 punktu; 

20.4. par neierašanos uz spēli (atteikšanos turpināt spēli) vai soda piešķiršanas gadījumā  

komanda saņem  0 punktus; 
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20.5. finālspēlēs neizšķirta rezultāta gadījumā piešķir papildlaiku – 2 minūtes. Ja pēc 

papildlaika ir neizšķirts rezultāts, papildlaiku pagarina (2 minūtes). Spēle turpinās līdz 

vienas komandas uzvarai. 

21. Vienāda punktu skaita gadījumā, augstāku vietu iegūst: 

21.1. savstarpējās spēles uzvarētāja komanda; 

21.2. ja savstarpējā spēlē neizšķirts rezultāts, tad priekšroka komandai, kurai ir labāka izsisto 

un laukumā palikušo spēlētāju starpība visās spēlēs; 

21.3. lielāka laukumā palikušo attiecība. 

22. Par sacensību organizēšanu atbildīga Jūrmalas Sporta skola. 

 

VII. Sacensību noteikumi 

 

23. Sacensības apakšgrupās notiek pēc apļa sistēmas. Apakšgrupu pirmo divu vietu ieguvēji iekļūst 

finālsacensībās. 

24. Finālsacensībās pirmās apakšgrupas pirmās vietas ieguvēji spēlē ar otrās apakšgrupas otrās vietas 

ieguvējiem un attiecīgi pirmās apakšgrupas otrās vietas ieguvēji ar  otrās apakšgrupas pirmās 

vietas ieguvējiem. Šo spēļu uzvarētāji savstarpējās spēlē noskaidro sacensību uzvarētājus. 

Finālsacensību pirmās kārta zaudētāju komandas savstarpējās spēlē noskaidro 3.vietas ieguvējus. 

25. Finālsacensībās apakšgrupu rezultāti netiek ieskaitīti. 

26. Spēlē piedalās 9 spēlētāji – 8 laukumā un komandas kapteinis, kurš atrodas aiz pretinieka 

komandas gala līnijas. Spēli sāk ar kapteiņa pārmetienu savai komandai. 

27. Dalībniekiem, kuriem trāpa ar bumbu, jāatstāj laukums. Kapteinim un palīgiem (izsistie 

dalībnieki) ir aizliegts, skrienot pēc bumbas, šķērsot sānu un gala laukuma līnijas un mest bumbu 

no sānu līnijas. Izsistie dalībnieki drīkst mest un izsist pretinieka komandas dalībniekus no gala 

līnijas, kur spēlē viņu komandas kapteinis. 

28. Spēlētāji nedrīkst pārkāpt vai uzkāpt uz laukuma robežlīnijas. Ja šo noteikumu pārkāpj metiena 

laikā, tad trāpījums neskaitās (ja tas ir bijis) un bumba jāatdod pretinieka komandai. 

29. Ieskaita tikai tiešu trāpījumu pretinieka  komandas spēlētājam (pēc bumbas atlēciena no grīdas 

vai cita spēlētāja trāpījums neskaitās). Ja līniju pārkāpj vai uz tās uzkāpj spēlētājs, kurš izvairās 

no bumbas, tad dalībnieks no spēles izstājas. Ja līniju pārkāpj, skrienot pēc bumbas, tad tā jāatdod 

pretiniekam. 

30. Spēlētāji, izpildot metienu, nedrīkst pārkāpt vai uzkāpt uz laukuma robežlīnijas. Šī pārkāpuma 

gadījumā bumba nododama pretiniekam, bet, ja šādā metienā ir trāpīts pretiniekam, tas neskaitās 

izsists. 

31. Ja spēlētājs, kurš atrodas laukumā, pārtver bumbu lidojumā, tad viņš pats var mest bumbu, atdot 

to savas komandas biedram vai kapteinim. 

32. Ja, izvairoties no pretinieka trāpījuma vai notverot spēcīgu pretinieka metienu, spēlētājs pārkāpj 

laukuma līniju, tad viņš ir izsists. Ja, ķerot bumbu, spēlētājs to izlaiž no rokām, trāpījums skaitās, 

ja bumbu gaisā noķer cits spēlētājs, trāpījums neskaitās. 

33. Ja, ķerot bumbu, spēlētājs to izlaiž no rokām, trāpījums skaitās jebkurā gadījumā, izņemot, ja tas 

pats spēlētājs atkārtoti to noķer, pirms bumba skārusi citu spēlētāju vai grīdu. 

34. Ja bumba nokrīt ārpus laukuma, tad līdz iedomātajam viduslīnijas pagarinājumam to drīkst ņemt 

tikai tās komandas kapteinis vai viņa palīgi, kura pusē bumba atrodas. Laukuma spēlētājs drīkst 

ķert bumbu, kas lidojuma laikā atrodas ārpus laukuma, neuzkāpjot vai nepārkāpjot laukuma 

līniju. 

35. Spēlētāju un kapteiņu maiņu drīkst veikt tikai tad, kad spēle pārtraukta. 

36. Lai novērstu laika vilcināšanu saspēlējoties un nemēģinot trāpīt pretiniekam, pieļaujamas tikai 

divas piespēles pāri pretinieka spēlētājiem (to izšķir spēles tiesnesis). 

37. Kad visi laukuma spēlētāji ir izsisti, laukumā iet kapteinis un viņam tiek atdota bumba. Šajā brīdi 

laiks netiek apturēts un spēle netiek pārtraukta.  
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38. Spēles puslaiks beidzas, ja tiek izsisti visi laukuma spēlētāji un kapteinis vai ir pagājušas spēles 

puslaika 5 (piecas) minūtes. 

39. Ja kāds no komandas (laukuma spēlētājs, kapteinis, rezervists, skolotājs vai cita ar komandu 

saistīta persona) spēles laikā uzvedas nesportiski, tiesnesis komandu soda, pieskaitot trāpījumu. 

Atkārtotu pārkāpumu gadījumā personu nesportiskas uzvedības dēļ, tiesnesis drīkst piešķirt 

zaudējumu puslaikā ar — 0 (nulle) punktu. Atkārtotas nedisciplinētības gadījumā komandu 

diskvalificē. 

VIII. Apbalvošanas kārtība 
 

40. 1.-3.vietu ieguvēji kopvērtējumā meitenēm un zēniem tiek apbalvoti ar kausiem un Jūrmalas 

valstspilsētas pašvaldības diplomiem. 

41. Labākās komandas tiek apbalvotas ar saldajām balvām. 

IX. Atbildība un drošības noteikumi 
 

42. Visiem sacensību dalībniekiem sacensību norises laikā ir saistošas organizatoru un šī nolikuma   

prasības. 

43. Atbildīgā par sacensību norisi ir Jūrmalas Sporta skolas izglītības metodiķe Elita Krūmiņa.  

44. Katrs sacensību dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli un nepieciešamo medikamentu 

lietošanu. Sacensību norises laikā medicīnas palīdzību nodrošina Jūrmalas Sporta skola. 

45. Sacensības tiek organizētas, ievērojot Covid-19 epidemioloģiskos drošības nosacījumus, ko 

paredz Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumi Nr. 662 “Epidemioloģiskās 

drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. 

46. Par sacensību dalībnieku drošību un uzvedību sacensību laikā atbild sporta skolotājs – pārstāvis, 

kurš ievēro sacensību organizatoru norādījumus un kurš norādīts sacensību pieteikumā. 

47. Organizatori neatbild par sacensību dalībnieku vai trešo personu traumām, miesas bojājumiem, 

kas gūti sacensību norises laikā/vietā, vai piegulošā teritorijā. 

48. Sacensību norises vietas atbilstību drošības noteikumiem nodrošina Jūrmalas Sporta servisa 

centrs. 

49. Katrs sacensību dalībnieks un apmeklētājs ir atbildīgs par apkārtējas vides tīrību un kārtību 

sacensību norises vietā. 

50. Dalībnieki sacensību laikā ir tiesīgi pārvietoties tikai sacensību norises teritorijā, ievērojot 

personīgo un citu dalībnieku drošību. 

51. Dalībniekiem obligāti jālieto sporta veidam atbilstošs apģērbs. 
 

X. Citi noteikumi 
 

52. Organizatori ir tiesīgi šī nolikuma pārkāpuma gadījumā diskvalificēt sacensību dalībnieku. 

53. Organizatori nodrošina Ministru kabineta 2009. gada 24. novembra noteikumos Nr.1388 

“Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos 

pasākumos” noteikto prasību ievērošanu. 

 

 

Jūrmalas Sporta skolas  

direktors:        Sandis Bērziņš 

 

 
Sagatavoja:  

E.Krūmiņa 
29269141 
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1.pielikums  

2023.gada ___.____________ 

nolikumam Nr.__________  

Jūrmalas skolēnu sacensības spēlē “Tautas bumba” 

 

Komandas pieteikums 

Jūrmalas skolēnu sacensībām spēlē “Tautas bumba” 
 

Iestādes nosaukums ______________________________________________________ 

 

Pedagogs vai atbildīgā persona pasākuma laikā _________________________________ 

      (vārds, uzvārds, tālrunis) 

 
Nr.p.k. Vārds, Uzvārds                    Klase 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

   

 

Iesniedzot pieteikumu sacensībām, Izglītības iestāde apliecina, ka pamatojoties uz 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 6.panta 1.daļas a) apakšpunktu, izglītojamie vai nepilngadīgu izglītojamo 

vecāki ir informēti un piekrīt, ka sacensību laikā izglītojamie var tikt fotografēti un/vai filmēti un materiāli var 

tikt izmantoti sacensību publicitātes veicināšanai bez atlīdzības. 

 

Skolas medmāsa __________________________________           ____________________ 

   (vārds, uzvārds, tālrunis)    (paraksts) 

 

Izglītības iestādes direktors ____________________________________ 

      (paraksts) 

 

Informējam, ka personas dati tiks apstrādāti Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības noteiktā mērķa 

īstenošanai: nodrošināt iedzīvotājiem izglītības pieejamību t.sk. administrēt mācību un audzināšanas 

procesu Jūrmalas Sporta skolā, Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā. 

Personas datu apstrādes pārzinis ir Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība, reģistrācijas numurs 

40900036698, kontaktinformācija: Jomas iela 1/5, Jūrmala, elektroniskā pasta adrese 

pasts@jurmala.lv, 67093816, 67093843. Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: 

personasdati@jurmala.lv, 67093849. 

Detalizētāka informācija par personas datu apstrādēm ir atrodama vietnē: www.jurmala.lv 


