
Saldus novada sporta darba vadītāja: 
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2022. GADA STARPPAGASTU SPORTA SPĒĻU 

„DIENVIDI” 

sacensību volejbolā sievietēm 

nolikums 
Mērķis. 

    Pulcināt un saliedēt tuvākās apkaimes pagastu iedzīvotājus , uzlabot viņu fizisko un 

garīgo veselību. 

Veicināt starppagastu sadarbību un volejbola spēles attīstību .  

Noskaidrot sportiskākos pagastus un labākās volejbola komandas. 

Laiks un vieta. 

   2022. gada 29. janvārī Nīgrandes pagasta sporta zālē. Reģistrēšanās līdz plkst. 09:30 

Sacensību sākums 10.00 

Dalībnieki.   

 Sacensību dalībnieki ir Rubas, Jaunauces, Ezeres, Kursīšu , Nīgrandes , Pampāļu, 

Vadakstes un Zaņas komandas, kurās startē tikai attiecīgā pagasta iedzīvotāji, 

strādājošie un viņu ģimenes locekļi. Par dalībnieku veselības stāvokli atbild paši 

dalībnieki, par to parakstoties pieteikumā. Katra pagasta komandā var pieteikt ne 

vairāk kā 10 dalībniekus.   

Sacensību vadība. 

   Sacensības organizē VK Saldus P.Ņikitins un TIKS centra Nīgrandes pagasta sporta 

pasākumu organizatore S.Stepanova.  Organizatoriskie jautājumi par sacensību norisi, 

laikiem un spēlētāju dalījumiem apakšgrupās vai strīdīgām situācijām tiek pieņemti 

koleģiāli vienojoties komandu pārstāvjiem ar vienkāršu balsu vairākumu, bet divu 

līdzvērtīgu viedokļu gadījumā noteicošais ir sacensību organizētāja pārstāvja lēmums.  

Sacensību  kārtība.  Sacensības notiek pēc pastāvošajiem FIVB volejbola spēles 

noteikumiem. 

Volejbola spēles notiek līdz divu setu uzvarai, setu garums atkarīgs no komandu 

skaita. 

Sacensības notiek zaļajā režīmā ievērojot MK noteiktos noteikumus. 

Sacensību tiesāšana. Sacensību tiesāšanu nodrošina sacensību organizators. 

Sacensības tiesā organizatora nozīmētie tiesneši. Tiesnešu lēmums ir galīgs un to 

nevar apstrīdēt ne spēlētāji, ne komandu pārstāvji. 

Uzvarētāju noteikšana. Komanda par uzvaru saņem 2 punktus, par zaudējumu 1 

punktu, par neierašanos uz spēli 0 punktus. 

Vienāda punktu skaita gadījumā vietas noteiks:  

1. pēc komandu savstarpējo spēļu rezultātiem, 

 2. pēc visu spēļu uzvarēto un zaudēto punktu skaita attiecības. 

Iekšējie kārtības noteikumi. Cienīt tiesnešus un pārējos sacensību dalībniekus. 

Atkritumus mest norādītajās vietās. Telpās aizliegts ienest un lietot alkoholu. Minēto 

noteikumu neievērošanas gadījumā tiks izdarīts brīdinājums, bet rupju pārkāpumu 

gadījumā tiks piemērota spēlētāja diskvalifikācija vai atkārtota pārkāpuma gadījumā 

ar pilnīgu iepriekšējo rezultātu anulēšanu tiks diskvalificēta visa komanda. 

Komandu nodrošinājums. Katrai komandai , savas drošības vajadzībām jābūt līdzi 

elementārajai medicīniskajai palīdzībai. (,,aukstajam”, marles saitei, vatei, plāksterim, 

dezinfekcijas līdzeklim, ožamajam spirtam, sirds līdzeklim) 



 

 

Apbalvošana. 

 Pirmo trīs vietu ieguvējas komandas tiek apbalvotas ar medaļām sporta spēļu 

noslēguma pasākumā 2022. gada 23. aprīlī Kalnos. 
 

Saskaņots: 

Nīgrandes pagasta pārvaldes vadītāja:    /R.Prauliņš / 

Sagatavoja: 

Saldus TIKS centra Nīgrandes pagasta pārvaldes sporta pasākumu organizatore: / 

S.Stepanova 

Tel. 26395507  

2022. gada 10. janvārī 

 


