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APSTIPRINU 

Saldus novada sporta darba vadītāja: 

 

...................................... / E.Grota / 

 
2022. GADA STARPPAGASTU SPORTA SPĒĻU 

„DIENVIDI” 

sacensību novusā vīriešiem 

NOLIKUMS 
 

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

un garīgo veselību. Veicināt starppagastu sadarbību un novusa spēles attīstību. Noskaidrot 

sportiskākos pagastus un labākos novusa spēlētājus. 

 

Laiks un vieta.   2022. gada 13. marts, Vadakstes pagasta sporta zālē, plkst.10.  

Reģistrēšanās līdz plkst. 09.30 

 

Dalībnieki.   Sacensību dalībnieki ir Ezeres, Kursīšu, Jaunauces, Nīgrandes, Pampāļu, 

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

strādājošie un viņu ģimenes locekļi, kas var uzrādīt Covid-19 potēšanas vai pārslimošanas 

sertifikātu. 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 Saldus TIKS centrs sadarbībā ar Vadakstes 

pagasta pārvaldi. Atbildīgā par sekmīgu sacensību norisi – Vadakstes sporta pasākumu 

organizatore Gundega Rozenberga, tel. 25619406. Organizatoriskie jautājumi par sacensību 

norisi, laikiem un spēlētāju dalījumiem apakšgrupās  tiek pieņemti koleģiāli, vienojoties 

komandu pārstāvjiem, bet divu līdzvērtīgu viedokļu gadījumā noteicošais ir sacensību 

organizētāja pārstāvja lēmums.   

 

Sacensību noteikumi.  Sacensības norit pēc Latvijas novusa Federācijas apstiprinātiem 

spēles noteikumiem. Sacensību izspēles sistēma tiek apspriesta ar komandu pārstāvjiem pēc 

dalībnieku reģistrācijas. Visas izspēles pie galdiem notiek sakaņā ar grafiku. Katra spēlētāja 

numurs pie galda tiks noteikts ar izlozi. Spēļu grafika ievērošana ir obligāta. 

 

Vērtēšana.  Sacensību vērtēšana notiek individuāli un komandām.  

Spēles notiek līdz diviem uzvarētiem setiem. 

Par uzvaru spēlē tiek piešķirti 1 punkti, par zaudējumu 0 punkts. Ja punktu summa ir vienāda 

diviem dalībniekiem, tad vērtē pēc savstarpējās spēles rezultāta. Ja vairākiem dalībniekiem ir 

vienāds punktu skaits, tad uzvarētāju nosaka pēc uzvarēto un zaudēto setu starpības 

savstarpējās spēlēs. Ja arī tad uzvarētāju nevar noteikt, tad ņem vērā uzvarēto un zaudēto 

spēļu attiecību visās kārtas spēlēs. 

 Komandu vērtējumā komandas ieskaiti dod piecu labāko vietu ieguvēji no katra 

pagasta. (piemēram, – 1. v. + 3.v.  + 10.v. + 11.v.= 25 punkti). Augstāku vietu iegūst 

komanda, kuras ieskaites punktu summa ir mazāka. Vienādas punktu summas gadījumā, 

augstāk vērtējama komanda, kurai individuāli ir iegūta augstāka vieta.  Ja komandas ieskaitei 

nav piecu rezultātu, kurus summēt, tad tiek uzskatīts, ka komanda nav piedalījusies, bet 

individuālajā vērtējumā rezultāti tiek ņemti vērā. Komandas, kas nav ieradušās uz sacensībām 

vai nepilnas komandas dēļ nav ieguvušas ieskaiti, noslēguma tabulā iegūst punktu skaitu, kas 
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atbilst pēdējai vietai. Ja kādā no sacensību veidiem divas vai vairākas komandas nav 

ieguvušas komandas ieskaiti, tad no tām augstāku vietu noslēguma tabulā iegūst tā komanda, 

kurai bijis lielāks dalībnieku skaits.  

 

Iekšējie kārtības noteikumi.  Cienīt tiesnešus un pārējos sacensību dalībniekus. 

Atkritumus mest norādītajās vietās. Telpās aizliegts ienest un lietot alkoholu vai atrasties 

alkohola vai citu reibinošo vielu reibumā. Minēto noteikumu neievērošanas gadījumā var tikt 

piemērota spēlētāja diskvalifikācija ar pilnīgu iepriekšējo rezultātu anulēšanu. 

 

Sacensību nodrošinājums. Novusa galdus komplektā ar kauliņiem, galda kopšanas 

līdzekli un otas nodrošina sacensību organizētājs. Kijas un ,,govis” komandas nodrošina sev 

pašas. Katrai komandai, savas drošības vajadzībām jābūt līdzi elementārajai medicīniskajai 

palīdzībai.  

 

Apbalvošana. 

 Pirmo trīs vietu ieguvējas tiek apbalvotas ar medaļām sporta spēļu noslēguma pasākumā 

2022. gada 23. aprīlī Kalnos. 

 

Saskaņots: 

Vadakstes pagasta pārvaldes vadītāja: ...........................................   /E. Mame / 

 

Sagatavoja: 

Vadakstes sporta pasākumu organizatore: ………………………    / G. Rozenberga/ 

Tel. 25619406; e-pasts: grozenberga32@gmail.com 

2022. gada 21. februāris 

 


