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JŪRMALAS  SPORTA  SKOLA 

Rūpniecības iela 13, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr.2971902208, PVN Reģ.Nr.90009249367 

tālr. 67736378, tālr./ fax 67736379, e-pasts sportaskola@edu.jurmala.lv 

 

 

APSTIPRINU 

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas  

Izglītības pārvaldes vadītājs 

 

_________________________   

                              (paraksts*)      I. Vasmanis 
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NOLIKUMS 
Jūrmalā 

13.3 – 3/3  Nr. 10.01.2023. 

 

 

 

  

Jūrmalas skolēnu sacensības volejbolā 
 

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 volejbolā (turpmāk – sacensības) nolikums nosaka sacensību mērķi un 

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

vērtēšanas kritērijus un apbalvošanas kārtību, atbildību un drošības noteikumus, un citus 

noteikumus. 

2. Sacensības organizē un vada Jūrmalas Sporta skola sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domes Izglītības 

pārvaldes Profesionālās, interešu un tālākizglītības nodaļu (turpmāk – organizatori). 

3. Sacensībās piedalās  Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu audzēkņi un audzēknes vecumā no 12 līdz 

20 gadiem. 

 

II. Sacensību mērķis un uzdevumi 

 

4. Sacensību mērķis ir popularizēt volejbolu kā veselīgu un sociāli aktīvu dzīvesveidu jauniešu vidū. 

5. Sacensību uzdevumi ir: 

5.1. noskaidrot labākās Jūrmalas valstspilsētas skolu komandas  zēniem, meitenēm pamatskolu un 

vidusskolu grupā; 

5.2. nodrošināt Jūrmalas pilsētas mācību iestāžu audzēkņiem un audzēknēm iespēju piedalīties 

volejbola sacensībās; 

5.3. sacensības ir 1.posma /atlases sacensības “top! kauss” 19.kausa izcīņai vispārizglītojošo skolu 

komandām volejbolā; 
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5.4. uzvarētāju komandas katrā grupā izcīna tiesības 2023.gada 16.aprīlī piedalīties “top! kauss” 

finālsacensībās Rīgā, Skonto hallē, E.Melngaiļa ielā 1a. 

 

III. Sacensību norises laiks un vieta 

 

6. Sacensības notiek no 2023.gada  16.februāra līdz 21.februārim. 

7. Pamatskolu grupā spēles zēniem un meitenēm  (2007. - 2010.g.dz.) notiek 2023. gada 16. februārī  

Jūrmalas sporta namā “Taurenītis”, Kļavu iela 29/31.  Sacensību sākums plkst.10.30. 

8. Vidusskolu grupā spēles zēniem un meitenēm (2003. - 2006.g.dz.) notiek 2023. gada 21. februārī   

Jūrmalas sporta namā “Taurenītis”, Kļavu ielā 29/31. Sacensību sākums plkst. 10.30. 

9.  Pēc saņemtajiem pieteikumiem var tikt veidotas apakšgrupas, tad sacensību vieta, laiks un spēļu 

dienu skaits var mainīties un  tas tiks paziņots izglītības iestādēm uz e-pastu. 

 

IV. Pieteikšanās sacensībām 

 

10. Pieteikumu sacensībām izglītības iestādes iesniedz Jūrmalas Sporta skolai līdz 2023.gada 

13.februārim, sūtot to uz e-pastu sportaskola@edu.jurmala.lv.  

11. Pieteikuma anketu sacensībām, saskaņā ar veidlapām šī nolikuma 1. un 2. pielikumos , iesniedz 

organizatoriem pasākuma norises dienā. 2.pielikums  jāaizpilda datorrakstā. 

12. 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 

 

13. No katras Jūrmalas izglītības iestādes sacensībās var piedalīties viena zēnu un viena meiteņu 

komanda  pamatskolu grupā, viena zēnu un viena meiteņu vidusskolu grupā. Komandas sastāvā 10 

dalībnieki un pārstāvis. 

14. Sacensības  notiek pēc apļa sistēmas un volejbola spēles noteikumiem. 

15. Tiesnešu darbu nodrošina Jūrmalas Sporta skola.   

16. Katrai komandai, kura ir pieteikusies sacensībās, tiesāšanas darba organizēšanai ir tiesības pieteikt 

savu pārstāvi. Tas var būt  komandas pārstāvis, skolotājs vai pieaicinātais tiesnesis, kurš ir 

kompetents un sagatavots sacensību tiesāšanā.                                                                                                                                                                                                                          

17. Spēles notiek ar 6 (sešiem)  laukuma spēlētājiem katrā komandā. 

18. Spēles ilgums un izspēles kārtība tiks noteikta pēc saņemto pieteikumu skaita. 

19. Katrs dalībnieks var spēlēt tikai vienā vecuma grupā, atbilstoši pieteikumā norādītajiem dzimšanas 

datiem.  

 

VI. Sacensību vērtēšanas kritēriji un apbalvošana kārtība 

 

20. Vērtēšana: 

20.1. par uzvaru spēlē komanda saņem 2 punktus,  

20.2. par zaudētu spēli  - 1 punktu; 

20.3. neierašanās uz spēli -  0 punktu;  

21. Vienāda punktu skaita gadījumā divām un vairāk komandām, augstāko vietu nosaka:  

21.1. savstarpējo spēļu rezultāti; 

21.2. iegūto un zaudēto punktu starpība visās spēlēs. 
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22. Ja kāds no komandas (laukuma spēlētājs, kapteinis, rezervists, skolotājs vai cita ar komandu saistīta 

persona) spēles laikā uzvedas nesportiski (veicina negatīvu un konfliktējošu vidi sacensību laikā), 

tiesnesis drīkst piešķirt zaudējumu setā  ar — 0 (nulle) punktu. Atkārtotas nedisciplinētības 

gadījumā komandu diskvalificē. Protestu drīkst iesniegt sacensību dienā 30 minūšu laikā pēc spēles. 

 

VII. Apbalvošanas kārtība 
 

23. 1.-3.vietu ieguvēji meitenēm un zēniem tiek apbalvoti ar kausiem un Latvijas Volejbola federācijas 

diplomiem. 

24. Labākās komandas tiek apbalvotas ar saldajām balvām. 

 

VIII. Atbildība un drošības noteikumi 

25. Atbildīgā par sacensībām Jūrmalas Sporta skolas metodiķe Elita Krūmiņa. 

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

prasības. 

27. Iesniedzot pieteikumu sacensībām, medicīnas darbinieks ar parakstu apstiprina atļauju darboties 

paaugstinātas fiziskās slodzes apstākļos un iestādes vadītājs minēto faktu apliecina ar parakstu. 

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

lietošanu. 

29. 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”. 

30. Par sacensību dalībnieku drošību un uzvedību sacensību laikā atbild treneris vai atbildīgā persona, 

kura ievēro sacensību organizatoru norādījumus un kura norādīta sacensību pieteikumā. 

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

gūti sacensības norises laikā/vietā vai piegulošā teritorijā. 

32. Sacensību norises vietas atbilstību drošības noteikumiem nodrošina Jūrmalas Sporta skola un 

Jūrmalas Sporta servisa centrs.  

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

sacensību norises vietā. 

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

un citu dalībnieku drošību. 

35. Dalībniekiem obligāti jālieto sporta veidam atbilstošs apģērbs. 

 

IX.  Citi noteikumi 

 

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

37. 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 volejbolā 

 

Komandas pieteikums 

Jūrmalas skolēnu sacensībām volejbolā 
 

 

Iestādes nosaukums _______________________________________________________ 

 

Pedagogs vai atbildīgā persona pasākuma laikā _________________________________ 

      (vārds, uzvārds, tālrunis) 

 
Nr.p.k. Vārds, Uzvārds Klase / dzimšanas gads 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

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. 

 

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 
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                              2.pielikums 

         2023.gada ___.____________ 

nolikumam Nr.__________  

Jūrmalas skolēnu sacensības volejbolā 

  

 “top! kauss” 
19. KAUSA IZCĪŅA VISPĀRIZGLĪTOJOŠO SKOLU KOMANDĀM 

VOLEJBOLĀ 
Komandas vārdiskais pieteikums (Pasvītrot - 1.posms vai finālposms) 

 
Skolas nosaukums___________________________________________________________ 
 
Novads/pilsēta ______________________________Vecuma grupa ___________________  
                                                                                                                                                            (1.,2.,3.,4) 

# Vārds, uzvārds 

Dzimšanas 
dati  

(datums,mēnesis, 
gads) 

Spēlētājs 

licencēts 

LVF 

Jā/nē 

Skolēna  

apliecības Nr. 

Spēlētāja 

augums 

(cm) 

Medicīnas 

darbinieka 

paraksts 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

 

    Visas ailītes ir obligāti jāaizpilda! 

   Pieteikumu paraksta skolas direktors, kurš ar parakstu apliecina, ka komandas spēlētāji ir attiecīgās skolas audzēkņi. 

   *Medicīnas darbinieka paraksts apliecina, ka spēlētājam nav veselības problēmu, kuras varētu liegt viņam piedalīties            

sacensībās 

 

___________________________________________    
(Skolas direktora vārds, uzvārds un paraksts) 

 
___________________________________________ 
(Komandas pārstāvja vārds, uzvārds, tel.nr., e-pasts un paraksts) 
 
____________________________________________________ 
Skolas adrese, e-pasts 


