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NOLIKUMS 

Jūrmalā 

27.01.2023.  Nr. 13.3 – 3/10 

 

 

  

Jūrmalas skolēnu sacensības lentīšu regbijā 
 

 

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 lentīšu regbijā (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 1.-2. un 5.-6.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. sacensību formāta veidā plašāk iepazīstināt skolu izglītojamos ar lentīšu regbija sporta veidu; 

5.3. noteikt veiksmīgākās skolu komandas 1.- 2. un 5.- 6.klašu grupā lentīšu regbijā. 
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III. Sacensību norises laiks un  vieta 

 

6. Sacensības notiek 2023.gada 23.februārī. Sākums plkst. 12.00. 

7. Sacensības notiek Jūrmalas sporta namā “Taurenītis”, Kļavu ielā 29/31.  

 

IV.  Pieteikšanās sacensībām 

 

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

līdz 2023.gada 20.februāra  plkst. 16.00. 

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

organizatoriem pasākuma norises dienā. 

10. 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. Sacensību norises kārtība 
 

11. Sacensībās  piedalās Jūrmalas valstspilsētas izglītības  iestāžu izglītojamo komandas 1. - 2. un 5.-

6. klašu  grupā.  

12. Sacensībās piedalās viena komanda katrā klašu grupā no katras izglītības iestādes.  

13. Komandas spēlē jauktajā sastāvā. Kopējais dalībnieku skaits komandā – 6 spēlētāji, 2  no tiem ir 

meitenes. Ja komandā nav meiteņu, tad komanda spēlē 4 cilvēku sastāvā, ja nav 2 meiteņu, tad tā 

spēlē 5 spēlētāju sastāvā. Komandas sastāvam drīkst pieteikt 3 rezervistus. 

14. Komanda bez skolotāja vai pārstāvja sacensībām netiek pielaista. 

 

VI. Sacensību vērtēšanas kritēriji un atbildīgās personas 
 

15. Sacensību  tiesnesis – Jūrmalas Sporta skolas regbija nodaļas vecākais treneris Einārs Zods. 

16. Spēles ilgums – 2 x 5 minūtes ar 1 (vienas) minūtes pārtraukumu starp puslaikiem 1.-2.klašu 

grupā un 2 x 7 minūtes ar 1(vienas) minūtes pārtraukumu starp puslaikiem 5.-6.klašu grupā.  

17. Katram spēlētājam spēles laikā jābūt uzvilktai jostiņai ar lentīšu regbija lentītēm, ko nodrošina 

sacensību organizatori. Spēli spēlē ar regbija bumbu. 

18. Sacensības notiek pēc apļa sistēmas. 

19. Par uzvaru spēlē komanda iegūst 2 punktus, par neizšķirtu – 1, par zaudējumu – 0 punktus. 

20. Vienāda punktu skaita gadījumā, augstāku vietu iegūst: 

20.1. savstarpējās spēles uzvarētāja komanda; 

20.2. ja savstarpējā spēlē neizšķirts rezultāts, tad priekšroka komandai, kurai vairāk 

piezemējumu visās spēlēs. 

21. Par sacensību organizēšanu atbildīga Jūrmalas Sporta skola. 

 

VII. Sacensību noteikumi 

 

22. Lentīšu  regbijs ir bezkontakta sporta veids. Vienīgais pieļaujamais kontakts starp spēlētājiem 

ir tvēriens – speciālās lentītes noraušana no pretinieka jostiņas spēlētājam, kuram ir 

bumba. 

23. Spēles galvenais mērķis ir spēles laikā izdarīt pēc iespējas vairāk piezemējumus. 

24. Bumbas piezemējums dod punktus tad, kad spēlētājs ir sasniedzis laukuma beigu līniju vai 

laukuma beigu zonu (tā atrodas starp divām līnijām abos laukuma galos) un piezemē bumbu. 
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Brīdī, kad tā tiek piezemēta, tā ir jāpiespiež pie zemes. Pretinieku komanda mēģina apturēt 

spēlētāju ar pieskārienu. 

25. Viens piezemējums dod komandai vienu punktu. Ja piezemējumu veikusi meitene, tad tas 

komandai dod divus punktus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

26. Uzbrūkošajai komandai, plānojot veikt piezemējumu, ir jāievēro šādi galvenie noteikumi: 

26.1. spēlētājs, kurš uzsāk spēli, pats nedrīkst skriet ar bumbu rokās, viņš paceļ to no zemes 

un atdot tālāk piespēli; 

26.2. spēlētājs var izdarīt bumbas piespēli tikai  atpakaļ. Ja bumba tiek piespēlēta uz priekšu, 

tā jāatdod pretinieku komandai; 

26.3. uzbrūkošajai komandai var veikt tvērienu tikai piecas reizes. Ja šo piecu tvērienu laikā 

uzbrūkošā komanda neizdara piezemējumu, tad bumba jāatdod pretinieku komandai; 

26.4. bumbu nedrīkst spert. Uzbrūkošā komanda drīkst piespēlēt bumbu savas komandas 

spēlētājam tikai ar rokām; 

26.5. ja pret spēlētāju tiek izdarīts tvēriens, tad viņam jāapstājas un  jānoliek bumba zemē pie 

kājām; 

26.6. bumba drīkst atrasties uz zemes vienīgi tad, kad spēlētājs ir saņēmis tvērienu un 

apstājies, noliekot bumbu zemē pie kājām tā, lai komandas biedrs to var paņemt; 

26.7. ja spēlētājam bumba izkrīt no rokām  vai piespēles laikā nokrīt uz zemes, tā tiek atdota 

pretinieka komandai; 

26.8. pret spēlētāju, kurš paņem bumbu pēc tam, kad tā nolikta zemē, nedrīkst veikt tvērienu. 

Šis spēlētājs nedrīkst izdarīt piezemējumu. Viņa uzdevums ir piespēlēt bumbu tālāk. Ja šis 

spēlētājs saņem tvērienu, tad bumba pāriet pie pretinieku komandas. 

27. Aizsardzībā esošajai komandai ir jāievēro sekojoši noteikumi: 

27.1. tvēriens tiek ieskaitīts, ja aizsardzībā esošās komandas spēlētājs ir veicis tvērienu – 

norāvis uzbrūkošās komandas spēlētājam no jostiņas lentīti, pacēlis to virs galvas un 

iesaucies “tvēriens!”; 

27.2. pēc tvēriena veikšanas, visa aizsardzībā esošā komanda atkāpjas 1-3 m attālumā (to 

nosaka tiesnesis, vadoties no laukuma lieluma); 

27.3. pēc tvēriena veikšanas, abi spēlētāji (kurš veicis tvērienu un kuram veikts tvēriens) 

atgriežas spēlē tikai tad, kad aizsargs atdevis norauto lentīti un uzbrucējs to atkal 

piestiprinājis jostiņai (abi spēlē atgriežas vienlaicīgi). 

28. Spēles laikā spēlētājiem uz ķermeņa nedrīkst būt rotaslietas, pulksteņi vai citi priekšmeti, kas var 

apdraudēt citu dalībnieku drošību. 

 

VIII. Apbalvošanas kārtība 
 

29. 1.-3.vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar kausiem. 

30. Komandas tiek apbalvotas ar Latvijas Regbija federācijas sarūpētām balvām. 

 

IX. Atbildība un drošības noteikumi 
 

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

prasības. 

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

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

lietošanu. Sacensību norises laikā medicīnas palīdzību nodrošina Jūrmalas Sporta skola. 
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34. 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”. 

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

kurš ievēro sacensību organizatoru norādījumus un kurš norādīts sacensību pieteikumā. 

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

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

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

centrs. 

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

sacensību norises vietā. 

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

personīgo un citu dalībnieku drošību. 

40. Dalībniekiem obligāti jālieto sporta veidam atbilstošs apģērbs. 
 

X. Citi noteikumi 
 

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

42. 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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Pielikums  

2023.gada ___.____________ 

nolikumam Nr.__________  

Jūrmalas skolēnu sacensības lentīšu regbijā 

 

Komandas pieteikums 

Jūrmalas skolēnu sacensībām lentīšu regbijā 
 

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 

 


