
               

Latvijas Basketbola Līgas 1.divīzijas
NOLIKUMS

2009.g./2010.g.sezonai

1. MĒRĶI
1.1. Noskaidrot Latvijas Republikas čempionu un pārējo vietu ieguvējus.
1.2. Popularizēt un attīstīt basketbolu Latvijā.
1.3. Piedāvāt un nodrošināt sportistiem un skatītājiem augsta līmeņa sacensības.
1.4. Veidot Latvijas Basketbola Savienības (turpmāk – LBS) rīkotās LATVIJAS 

BASKETBOLA LĪGAS (turpmāk - LBL), un to dalībnieku kopējo un individuālo tēlu. 
Vairot gan LBL bijušo, gan esošo, gan topošo spēlētāju atpazīstamību.

1.5. Nodrošināt visu LBS rīkoto līgu un Baltijas Basketbola līgas (turpmāk - BBL) 
savstarpēji saistītu sistēmu sportiskā principa ievērošanai.

2. DALĪBNIEKI
2.1. LBL 1.divīzijas 2009./2010.g. sezonā piedalās 7 komandas.
2.2. LBL DALĪBNIEKI ir oficiālajos komandu pieteikumos minētie spēlētāji, treneri, 

treneru palīgi un citi komandu līdzdalībnieki, komandu un klubu vadība, LBS 
licencēti laukuma tiesneši, komisāri, sekretariāta tiesneši un LBS amatpersonas.

2.3. LBL KOMANDAS un oficiāli pieteiktās "MĀJAS" spēļu zāles un rezerves zāles 
2009./2010.g. sezonas regulārajai izspēlei tiek noteiktas pēc komandu 
pieteikumiem un to atbilstības izvērtēšanai sacensību nolikumā noteiktajiem 
kritērijiem. Izpildot kritērijus, priekšroka dalībai sacensībās tiek dota komandām 
pēc vietu secības, kādas tās ieņēmušas iepriekšējā sezonā. 

2.4. Objektīvu iemeslu dēļ komandas oficiāli pieteikto mājas spēļu zāli var mainīt pret 
rezerves zāli, rakstiski saskaņojot to 20 dienas iepriekš ar organizatoriem, izņemot, 
ja attiecīgo spēli ir plānots translēt televīzijā.

2.5. Klubu komandu vadībai jānodrošina savas komandas visu dalībnieku 
iepazīstināšana ar LBL nolikumu un Līgas galvenā tiesneša lēmumiem. 

2.6. Klubu komandu vadība ar jaunumiem var iepazīties interneta mājas lapās: 
www.basket.lv. 

3.          VADĪBA
3.1. LBL organizē un vada LBL direktors.
3.1.1. LBL direktora pienākumi:
3.1.2. Organizēt sacensību norisi atbilstoši augstiem sportiskiem un ētikas principiem un 

šī Nolikuma prasībām. Atbilstoši Nolikumam piemērot soda sankcijas;
3.1.3. Sadarbībā ar LBS Sacensību komisiju, izstrādāt Nolikuma projektu 

2010./2011.gada sezonai un ne vēlāk kā līdz 2010.gada 1.jūnijam iesniegt to LBS 
valdei apstiprināšanai;

3.2. LBL Galvenā tiesneša pienākumi:
3.2.1. Sastādīt spēļu kalendāru un sezonas laikā veikt tajā nepieciešamās izmaiņas;
3.2.2. Kontrolēt sacensību norisi atbilstoši nolikumam un FIBA oficiālo basketbola 

noteikumu prasībām. Atbilstoši Nolikumam piemērot soda sankcijas;
3.2.3. Nozīmēt laukuma tiesnešus un spēles komisāru vadīt LBL spēles.
3.2.4. Veikt kontroli par tiesnešu un komisāru darbu un tā kvalitāti.
3.3. LBL Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas pienākumi:
3.3.1. Izstrādāt LBL mārketinga stratēģiju un, sadarbībā ar LBL direktoru, to realizēt;
3.3.2. Nodrošināt augsti profesionālu LBL sadarbību ar medijiem.
3.3.3. Izstrādāt LBL sponsorēšanas piedāvājumus un, sadarbībā ar LBL direktoru, 

nodrošināt sponsoru piesaisti.
3.4. LBS licencēšanas un pāreju menedžera pienākumi:
3.4.1. Apkopot un pārbaudīt komandu sastāvu pieteikumus, veikt licencēšanu, kontrolēt 

spēlētāju pārejas.
3.5. LBS Apelācijas komisijas pienākumi:
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3.5.1. Izskatīt komandu protestus un disciplināros jautājumus.
3.6. Organizatori ir tiesīgi pieļaut atkāpes no nolikuma prasībām (prioritāšu kārtībā):
3.6.1. Latvijas Nacionālās izlases interesēs;
3.6.2. Eirolīgas, Eirokausa, Eiro Izaicinājuma kausa un BBL sacensībās startējošo 

komandu interesēs; 
3.6.3. Latvijas Nacionālo jauniešu izlašu interesēs.

4. KOMANDU OFICIĀLIE PIETEIKUMI
4.1. Komandām jāapstiprina sava dalība LBL līdz 10.jūlijam atbilstoši sacensību 

Nolikumam, LBS apstiprinātajiem noteikumiem un FIBA oficiālajiem basketbola 
noteikumiem. Pieteikumam jābūt rakstītam uz kluba veidlapas, apliecinātam ar 
kluba vadības parakstu un zīmogu.

4.2. Komandām jāiesniedz komandu oficiālie pieteikumi LBL līdz 1.septembrim. Par 
pieteikuma iesniegšanas termiņa kavējumu sods - Ls 20 par katru nokavēto dienu.

4.2.1. Komandām jāiesniedz LBL komandas kopējais foto un spēlētāju fotogrāfijas 
elektroniskā formātā, kā arī komandas logotips līdz katras sezonas 30.septembrim. 
Par iesniegšanas termiņa kavējumu sods - Ls 20 par katru nokavēto dienu.

4.3. Oficiālajiem komandu pieteikumiem jābūt rakstītiem uz LBL īpašās veidlapas, kurā 
jābūt aizpildītām visām ailēm.

4.3.1. Komandas oficiālais pieteikums jāapstiprina ar galvenā trenera, ārsta, komandas 
menedžera, kluba vadītāja parakstiem un kluba zīmogu.

4.3.2. Klubu vadība ir atbildīga par informācijas iesniegšanu LBL, kas saistīta ar 
jebkurām izmaiņām KOMANDAS OFICIĀLAJĀ PIETEIKUMĀ:

4.3.2.1. Jauna spēlētāja pieteikšana;
4.3.2.2. Esoša spēlētāja atskaitīšana;
4.3.2.3. Esoša spēlētāja izīrēšana;
4.3.2.4. Esoša spēlētāja aiziešana;
4.3.2.5. Trenera maiņa; 
4.3.2.6. Jebkura cita pieteikuma izmaiņa.
4.3.3. Izmaiņas jāpaziņo LBS ar oficiālu iesniegumu. Par šī punkta neievērošanu sods Ls 

30.
4.4. Klubiem jāveic spēlētāju licencēšana atbilstoši LBS apstiprinātajiem Licencēšanas 

un pārejas noteikumiem. 
4.5. SPĒLĒTĀJI, kuri nav saņēmuši LBS spēlētāja licences atbilstoši LBS 

Licencēšanas noteikumiem, nav tiesīgi piedalīties sacensībās. Par šī punkta 
neievērošanu sods - Ls 300 un komandai tiek piešķirts zaudējums ar 0:20, turnīra 
tabulā 0 punkti par katru konkrēto spēli. 

4.6. Spēlētājam, kurš ir saņēmis spēlētāju licenci, bet pirms spēles nevar to uzrādīt, ir 
jāuzrāda personas apliecinošs dokuments. Komandai tiek uzlikts sods Ls 30 par 
katru neuzrādīto spēlētāja licenci. Ja pēc spēles tiek konstatēts, ka spēlētājs, kura 
licence netika uzrādīta, nav licenzēts kā kluba spēlētājs LBS, klubam tiek uzlikts 
sods atbilstoši nolikuma punktam 4.5.

4.7. LBL veiks visas nepieciešamās darbības, lai 2010./11.gada sezonā ieviestu 
elektroniskās licences.

4.8. Oficiālajā komandas pieteikumā vienlaicīgi nedrīkst būt pieteikti vairāk par 20 
(divdesmit) spēlētājiem.

4.9. Uz vienu spēli komanda drīkst pieteikt 4 (četrus) ārzemju spēlētājus (spēlētājs, 
kuram nav Latvijas Republikas pilsoņa vai nepilsoņa pases).

4.10. Komandu pieteikumā nedrīkst būt spēlētāji, kas dzimuši vēlāk kā 1994.gadā.
4.11. Komandas savus sastāvus drīkst izmainīt vai papildināt TIKAI līdz 2010.gada 

26.februārim pl.17.00. Vienu spēlētāju drīkst pieteikt līdz 12.martam pl. 17.00.
4.12. Spēlētāji, kas pieteikti komandā, nedrīkst piedalīties basketbola spēlēs nevienas 

citas profesionālas vai amatieru komandas sastāvā LBS rīkotajās līgās, izņemot 
gadījumus, ko paredz fārmkluba noteikumi.
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4.13. Uz vienu spēli komandā jābūt pieteiktiem un uz spēli jāierodas vismaz 8 spēlētāju 
sastāvā. Sods par šī punkta neievērošanu - Ls 50. Nespēja nodrošināt komandas 
sastāvu nevar būt par iemeslu spēles pārcelšanai.

4.14. Uz vienu spēli komandā nedrīkst būt pieteikti un piedalīties spēlē vairāk kā 12 
spēlētāji. Šī punkta neievērošanas gadījumā, komandai tiek piešķirts zaudējums ar 
rezultātu 0:20 , turnīra tabulā 0 punktu.

4.15. Par komandas izstāšanos no sacensībām pēc OFICIĀLO PIETEIKUMU 
iesniegšanas sods Ls 5000 (pieci tūkstoši). Soda naudas nenomaksāšanas 
gadījumā kluba komandai nav tiesības piedalīties LBS rīkotajās sacensībās 
nākošajās sezonās līdz finansiālo saistību pilnīgai izpildei.

5. SACENSĪBAS
5.1. PAMATNOTEIKUMI.
5.1.1 Spēles notiek saskaņā ar LBL nolikumu, Licencēšanas un pārejas noteikumiem un 

FIBA oficiālajiem basketbola noteikumiem, kā arī FIBA oficiālajām noteikumu 
izmaiņām, interpretācijām un papildinājumiem. 

5.1.1. Izvērtējot jebkuru situāciju, primāri jāņem vērā LBL nolikums un pēc tam FIBA 
oficiālie basketbola noteikumi.

5.1.2. Par jebkuru notikumu, kas saistīts ar LBL sacensībām un kas nav minēts LBL 
nolikumā vai FIBA noteikumos, lēmumus pieņem LBS amatpersonas atbilstoši 
nolikumā paredzētajām amata pilnvarām.

5.1.3. Par jebkuru notikumu, kas notiek konkrētas spēles gaitā un nav minēts LBL 
nolikumā vai FIBA oficiālajos basketbola noteikumos, lēmumus pieņem spēles 
komisārs.

5.1.4. Par jebkuru notikumu, kas saistīts konkrēti ar spēles gaitu un notiek laukumā un 
tas nav minēts LBL nolikumā vai FIBA oficiālajos basketbola noteikumos, lēmumus 
pieņem laukuma vecākais tiesnesis.

5.1.5. LBS oficiālais pārstāvis konkrētajā spēlē ir spēles komisārs.
5.1.6. Komandu klasifikācija notiek saskaņā ar LBL nolikumu un FIBA noteikumiem.

5.2. REGULĀRĀ TURNĪRA IZSPĒLE:
5.2.1. Regulārā izspēle notiek no 2009.gada 1.oktobra līdz nākamā gada 2010.gada 

14.aprīlim.
5.2.2. Piedalās 7 LBL komandas.
5.2.3. Komandas, kas piedalās Eiropas kausos, izspēlē divus apļus (mājas/izbraukums). 

Pārējās komandas savā starpā izspēlē vēl četrus apļus (mājas/izbraukums), kopā 
sešus apļus.

5.2.4. Vietu sadalījumus 1.divīzijā tiek vērtēts pēc uzvarēto spēļu procenta no kopējā 
spēļu skaita.

5.2.5. Visu spēļu sākuma laiks darba dienās ir laika posmā no pl. 18.00 – 20.00; 
sestdienās, svētdienās un oficiālajās svētku dienās – laika posmā no pl.14.00 –
18.30. TV spēļu sākuma laiks tiek noteikts saskaņā ar TV līgumu. Organizatori 
patur tiesības mainīt noteiktos spēļu laikus.

5.3. Pārspēles/pārejas:
5.3.1 Pārejas starp Baltijas Basketbola Līgu un LBL notiek saskaņā ar Baltijas 

Basketbola Līgas nolikumu.
5.3.1. Pārejas starp LBL 1.divīziju un LBL 2.divīziju:
5.3.1.1. 2009./2010.gada regulārās sezonas 1.-6.vieta saglabā vietu LBL 1.divīzijā 

2010./2011.gada sezonā.
5.3.1.2. LBL 1.divīzijas 7.vietas ieguvēja 2010./2011.gada sezonā spēlē LBL 2.divīzijā.
5.3.2. Komandai, kas izcīnījusi tiesības piedalīties augstākas līgas sacensībās nākamajā 

sezonā, jāatbilst tiem nosacījumiem, kas noteikti augstākas līgas nolikumā. Pretējā 
gadījumā komandai LBS var liegt tiesības nākamajā sezonā startēt augstākā līgā.

5.4. IZSLĒGŠANAS TURNĪRS:
5.4.1. Izslēgšanas spēles notiek attiecīgajā sezonā no 15.aprīļa līdz 31.maijam.
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5.4.2. Izslēgšanas turnīrā piedalās LBL 1.divīzijas komandas no 1.-6.vietai.
5.4.3. LBL izslēgšanas turnīrā uzvarētājs ir Latvijas Republikas čempions.
5.4.4. Pirmā spēle notiek pie komandas, kas Regulārajā turnīrā ierindojusies augstākā 

vietā;
5.4.5. LBL Regulārajā turnīrā 1.-2.vietu izcīnījušās komandas nodrošina vietu pusfinālā.
5.4.6. Ceturtdaļfināli:
5.4.6.1. 3.vietas ieguvējs spēlē ar 6.vietas ieguvēju – A sērija;
5.4.6.2. 4.vietas ieguvējs spēlē ar 5.vietas ieguvēju -  B sērija;
5.4.6.3. Ceturtdaļfinālā komandas spēlē līdz 2 (divām) uzvarām pēc formulas 1-1-1.
5.4.7. Pusfināli: 
5.4.7.1. 1.vietas ieguvējs spēlē ar B sērijas uzvarētāju.
5.4.7.2. 2.vietas ieguvējs spēlē ar A sērijas uzvarētāju.
5.4.7.3. Pusfinālā komandas spēlē līdz 3 (trim) uzvarām pēc formulas 1-1-1-1-1. 
5.4.8. Fināli:
5.4.8.1. Spēlēs par 3.vietu piedalās abu pusfinālu sēriju zaudētāji un spēlē līdz 3 (trijām) 

uzvarām pēc formulas 1-1-1-1-1.
5.4.8.2. Spēlēs par 1.vietu un Latvijas Republikas čempiona titulu piedalās abu pusfinālu 

spēļu uzvarētāji un spēlē līdz 4 (četrām) uzvarām pēc formulas 1-1-1-1-1-1-1.
5.5. Ja spēle tiek translēta TV, var tikt noteikti TV minūtes pārtraukumi:
5.5.1. TV minūtes pārtraukumiem jābūt piešķirtiem papildus pa vienam katrā spēles 

periodā, sākot no pirmā spēles apturēšanas gadījuma pēc zemāk norādīto spēles 
minūšu sākuma spēles 5.minūtē, 15.minūtē, 25minūtē, 35.minūtē;

5.5.1.1. TV minūtes pārtraukumus izziņo spēles komisārs;
5.5.1.2. TV minūtes pārtraukuma ilgums ir 90 sekundes;
5.5.1.3. TV minūtes pārtraukuma ilgumu kontrolē spēles komisārs un laika ņēmējs.

5.6. SPĒĻU KALENDĀRS:
Spēļu kalendāra projekts tiks nodots klubu rīcībā ne vēlāk kā 45 dienas un 
APSTIPRINĀTAIS spēļu kalendārs tiks nodots klubu rīcībā ne vēlāk kā 20 dienas 
pirms spēļu kalendāra projektā minētās pirmās spēles sākuma. Objektīvu iemeslu 
gadījumā klubiem ir tiesības iesniegt lūgumus ar attiecīgu pamatojumu (ar norādi 
uz konkrētiem apstākļiem) par spēļu kalendāra projekta izmaiņām, bet ne vēlāk kā 
25 dienas pirms kalendāra projektā minētās pirmās spēles sākuma, pirms tam 
vienojoties par to ar konkrētās spēles pretinieku kluba komandas vadību – nosakot 
pārceltās spēles jauno norises datumu, laiku un vietu.

5.6.1. Lai jautājums par spēles pārcelšanu tiktu izskatīts, jāiesniedz rakstiski iesniegumi 
LBL galvenajam tiesnesim pa faksu: 67292087 un abām komandām. Komandai –
izmaiņu iniciatorei jāizklāsta iemesls, kāpēc nepieciešama spēles pārcelšana. (Ja 
nepieciešams, to jāpapildina ar atbilstošu dokumentāciju.)

5.6.2. Izslēgšanas turnīra kalendārs tiek sastādīts, ņemot vērā TV līguma nosacījumus, 
ja spēles tiek pārraidītas TV. Klubiem nav tiesības lūgt izmainīt spēles, kuras 
paredzētas translēt TV. Klubam ir tiesības lūgt veikt izmaiņas kalendāra projektā, 
ja spēli nav plānots pārraidīt TV, kas tiek izsūtīts klubiem pirms tā apstiprināšanas.

5.6.3. Ievērojot LBS intereses, LBL ir tiesības izmainīt sacensību kalendāru, ievērojot 
attiecīgās ‘’mājas’’ komandas sporta zāles pieejamību. 

5.7. Apstiprinātā katras sezonas LBL OFICIĀLĀ KALENDĀRA izmainīšanas procedūra:
5.7.1. Nopietnu iemeslu dēļ klubam ir tiesības lūgt izmainīt spēļu kalendāru regulārajā 

izspēlē ne vēlāk kā 15 dienas līdz konkrētās spēles sākumam, pirms tam 
vienojoties par to ar konkrētās spēles pretinieku kluba komandas vadību - nosakot 
pārceltās spēles jauno norises datumu, laiku un vietu.

5.7.2. Lai jautājums par spēles pārcelšanu tiktu izskatīts, rakstiski iesniegumi LBS 
jāiesniedz abām komandām. Komandai, kura ir izmaiņu iniciatore, iesniegumā 
jāizklāsta iemesls un pamatojums, kāpēc nepieciešama spēles pārcelšana. 
(pievienojot, atbilstošu dokumentāciju, kas apliecina iesniegumā minēto).

5.7.3. Spēļu, ko paredzēts translēt TV, datumus klubam ir tiesības lūgt izmainīt ne vēlāk 
kā 40 dienas līdz konkrētās spēles sākumam.
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5.7.4. Spēļu kalendāru izmaina Līgas galvenais tiesnesis ar LBL direktora akceptu, 
ņemot vērā abu komandu iesniegumus par pārceltās spēles jauno norises datumu, 
laiku un vietu. Ja izmaiņu iniciators ir klubs, tad jāiemaksā Ls 100 (viens simts), ja 
izmaiņas notikušas pēc citas iniciatīvas, tad iemaksa jāveic nav.

6. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
6.1. Treneriem, menedžeriem un citiem komandu dalībniekiem, kuri spēles laikā 

atrodas komandas soliņa teritorijā, spēles laikā jābūt ģērbtiem uzvalkā (vai uzvalka 
biksēs un žaketē). Komandas ārsts, fiziskās sagatavošanas treneris un masieris 
drīkst būt ģērbti komandas sporta tērpā. Sods par attiecīgā punkta neievērošanu 
Ls 50.

6.2. Komandas mājas spēļu formu krāsa ir atbilstoši FIBA noteikumiem, izņemot 
komandām savstarpēji vienojoties.  

6.3. Gadījumos, ja spēles komisārs vai LBL direktors DIVU neitrālu liecinieku klātbūtnē 
konstatē un rakstiski apliecina jebkura LBL dalībnieka atrašanās abstinences 
(paģiru), alkohola vai citas vielas apreibinātā stāvoklī, pildot savus pienākumus,
sekos nekavējoša vainīgā atstādināšana no viņa pienākuma pildīšanas līdz sodu 
noteiks LBS Apelācijas komisija.

6.4. Spēles jāaizvada ar MOLTEN bumbu ar LBL logotipu. Komandas tiks nodrošinātas 
ar 12 (divpadsmit) bumbām par brīvu. Sods par spēles aizvadīšanu ar neatbilstošu 
bumbu – Ls 100 par katru spēli komandai, kuras ‘’mājas’’ zālē tiek aizvadīt spēle.

6.5. „Mājas” zāles komanda spēles laikā nodrošina vismaz 5 (piecas) Nolikuma 6.4. 
punktā minētās bumbas - katrai komandai pa divām iesildīšanās procesam un 
vienu spēles bumbu, kuru iesildīšanās procesā nedrīkst izmantot neviena 
komanda. Sods par attiecīgā punkta neievērošanu – Ls 50. 

6.6. Gadījumā, ja LBL komanda kādā no turpmākajām sezonām nebūs pieteikusi savu 
dalību līgā, tā zaudēs vietu tajā un atkal piedalīties LBS rīkotajos čempionātos 
komanda drīkstēs tikai sākot no zemākās līgas.

6.7. Par kādas zemākas līgas komandas piedalīšanos / nepiedalīšanos nepieteiktās 
komandas vietā lemj LBL direktors.

6.8. Komandas, kuras nepiedalās kādā no LBS rīkotajām Latvijas Basketbola Līgām, 
nedrīkst piedalīties Baltijas Basketbola Līgas, FIBA un ULEB rīkotajās sacensībās.

6.9. Klubs ir atbildīgs par autoratlīdzības nomaksu par autoru muzikālo darbu publisku 
izpildījumu spēles pārtraukumos savu ‘’mājas’’ spēļu zālē.

6.10. Klubam jānodrošina trenera un vismaz viena spēlētāja piedalīšanās preses 
konferencēs pēc spēles. Preses konference jārīko, ja to pieprasa vismaz 3 
žurnālisti. Sods par šī punkta neievērošanu 30 Ls; atkārtoti – 50 Ls.

6.11. Klubu pārstāvjiem ir jāsniedz intervijas TV translāciju laikā, ja to lūdz TV darbinieki. 
Sods par šī punkta neievērošanu – 50 Ls.

6.12. Klubiem jānodrošina, ka komandas ‘’mājas’’ spēļu zālēs sekretariāta tiesnešu 
datoram ir iespējams pieslēgt internetu, lai varētu nodrošināt spēļu pārraidīšanu 
‘’online’’ režīmā. Sods par šī punkta neievērošanu – 100 Ls par katru spēli.

6.13. Klubiem jānodrošina LBL logotipa izvietošana uz spēļu formu krekliem priekšpusē 
(augšpusē labajā vai kreisajā pusē). Logotipa izmērs - 12 cm2. Sods par šī punkta 
neievērošanu Ls 10 par katru spēlētāju, kurš piedalās spēlē bez logotipa uz spēļu 
formas krekla.

6.14. Gadījumā, ja kāds no LBL dalībniekiem konstatē sacensību nolikuma pārkāpumu, 
tad jāiesniedz rakstisks iesniegums ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 
notikušā. Pretējā gadījumā jautājums LBS netiks izskatīts.

7. „MĀJNIEKU” KOMANDAS PIENĀKUMI:
7.1. FIBA un LBL apstiprinātajiem noteikumiem atbilstoši aprīkota sporta zāle

regulārajā sezonā, izslēgšanas turnīra ceturtdaļfinālā un pusfinālā ar vismaz 400 
sēdvietām, finālā ar vismaz 1800 sēdvietām skatītājiem. 

7.1.1. Par sporta zāles nenodrošināšanu regulārajā sezonā, izslēgšanas turnīra 
ceturtdaļfinālā un pusfinālā sods Ls 500, finālā Ls 1000.
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7.2. Sekretariāta tiesnešu nodrošināšana.
7.2.1. Par sekretariāta tiesnešu nenodrošināšanu sods Ls 500.
7.3. 50 Ieejas kartes pretinieku komandas pārstāvjiem, ja pretinieku komanda paziņo 

24 stundas pirms spēles.
7.4. Par atsevišķu FIBA noteikumos paredzētā aprīkojuma nenodrošināšanu konkrētajā 

spēlē sods par šī punkta neievērošanu NAV TV spēle Ls 100 par katru 
pārkāpumu; TV spēle Ls 200 par katru pārkāpumu.

7.5. Visu spēlei nepieciešamo ierīču un aprīkojuma bez pārtraukuma darbība visu 
spēles laiku. Sods par šī punkta neievērošanu ja nav TV spēle - Ls 100; ja ir TV 
spēle - Ls 200.

7.6. 12 1,5 litra ūdens pudeles un dvieļus viesu komandai katrā mājas spēlē.
7.7. Sporta zāles grīdas uzkopšana spēles laikā. Sods par šī punkta neievērošanu - Ls 

50.
7.8. Rīta treniņš (spēles dienā) laika posmā no 9.00 līdz 13.00 spēles zālē ''VIESU'' 

komandai 1 (vienas) stundas garumā, ja to vismaz 72 stundas pirms noteiktās 
spēles sākuma ar oficiālu rakstisku lūgumu ir pieprasījusi ''VIESU'' komandas 
vadība. Zāles izdevumus sedz „MĀJNIEKU” komanda. Bumbas nodrošina 
„MĀJNIEKU” komanda. Sods par attiecīgā punkta neievērošanu - Ls 300.

7.9. Aizslēdzamas ģērbtuves aprīkotas ar sēdvietām un pakaramajiem:
7.9.1. Atsevišķi "VIESU" komandai un "MĀJNIEKU" komandai. Sods par šī punkta 

neievērošanu - Ls 200
7.9.2. Spēles tiesnešiem un komisāram vienu ģērbtuvi, kurā ir arī spogulis. Sods par šī 

punkta neievērošanu - Ls 50.
7.9.3. Trīs 1,5 litra ūdens pudeles spēles tiesnešiem Sods par šī punkta neievērošanu Ls 

20.
7.9.4. Iespēja visiem ar spēli saistītiem LBL dalībniekiem brīvi iekļūt tualetes telpās 

jebkurā laikā un pēc spēles nomazgāties ar pietiekošu daudzumu siltā ūdens. 
Sods par šī punkta neievērošanu Ls 50.

7.10. Pēc tiesnešu vai spēles komisāra lūguma nepieļaut NEPIEDEROŠU PERSONU 
ieeju laukuma tiesnešu un spēles komisāra ģērbtuvē vismaz 40 minūtes pirms 
spēles, spēles pārtraukumā un vismaz 40 minūtes pēc spēles beigām. Sods par 
attiecīgā punkta neievērošanu - Ls 50.

7.11. Savu mājas spēļu reklamēšanu masu medijos un ar afišu palīdzību.
7.12. Katras spēles programmas izdošana ar abu komandu logotipiem, komandu 

nosaukumiem, spēlētāju vārdiem, uzvārdiem, pozīciju laukumā, dzimšanas gadu, 
datumu un augumu. Tiesnešu un komisāra vārdiem, uzvārdiem, kategorijām, 
pilsētas nosaukumiem utt. (ieteikums)

7.12.1. Karsējmeitenes ar deju programmu. (ieteikums)
7.13. Vismaz 10 preses pārstāvju vietas LBL spēļu laikā pirmajā rindā paralēli laukuma 

malai ar labu laukuma pārredzamību. Sods par šī punkta neievērošanu Ls 50.
7.14. LBS amatpersonām spēļu bezmaksas apmeklējuma 10 iespējas un sēdvietas 

centrālajā sektorā, ja lūgums izteikts vismaz 24 stundas pirms spēles.
7.15. LBS viesu (kopā līdz 20 personām) spēļu bezmaksas apmeklējuma iespējas un 

numurētas sēdvietas centrālajā sektorā, ja to vismaz 3 (trīs) dienas pirms noteiktās 
spēles dienas ar oficiālu rakstisku vēstuli/faksu lūgusi LBS vadība. Sods par šī 
punkta neievērošanu Ls 100.

7.16. LBS amatpersonu, LBS laukuma tiesnešu, komisāru un sekretariāta tiesnešu, kā 
arī citu LBL klubu treneru LBL spēļu bezmaksas apmeklējuma iespējas (uzrādot 
LBS licences). Sods Ls 100.

7.17. Līdz 50 maksas biļetes ''VIESU'' komandai, ja to vismaz 4 (četras) dienas pirms 
noteiktā spēles dienas ar oficiālu rakstisku vēstuli/faksu lūgusi ''VIESU'' komandas 
vadība. Sods  Ls 300.

7.18. Sabiedrisko kārtību sporta zālē spēles laikā un apmēram 40 minūtes pēc spēles 
atbilstoši nolikuma punktam 11.14., kā arī visu LBL dalībnieku, kas saistīti ar 
konkrēto spēli, drošību. 
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7.18.1. IZSLĒGŠANAS TURNĪRA SPĒLĒS un regulārā turnīra izspēles spēlēs, kuras ar 
lēmumu noteicis Līgas galvenais tiesnesis, attiecīgās spēles tiesnešu un komisāra 
drošība jānodrošina vismaz 2 (diviem) drošību sargājošo iestāžu darbiniekiem:

            1) uzreiz pēc otrās ceturtdaļas beigu signāla, t.i. lielajā pārtraukumā un uzreiz pēc 
spēles beigu signāla drošības sargiem obligāti, nekavējoši, jādodas laukumā pie
spēles tiesnešiem, neatkarīgi no tā ir vai nav iespējams incidents, nepieļaujot 
sarunu iespējamību ne ar vienu personu. 

            2) augstāk minētais jānodrošina, pavadot tiesnešus līdz ģērbtuvēm, un arī pavadot 
tiesnešus no ģērbtuvēm līdz sekretariāta galdiņam pirms trešās ceturtdaļas 
sākuma.

           3) spēles pārtraukumā un pēc spēles (apmēram 40 minūtes) drošības sargiem 
jānodrošina tiesnešu ģērbtuves apsardze, ielaižot tajā tikai tiesnešus, Līgas 
galveno tiesnesi un spēles komisāru. Sods par attiecīgā punkta neievērošanu - Ls 
200.

7.18.2. Izslēgšanas turnīra spēļu laikā ''VIESU'' komandas drošību jānodrošina drošību 
sargājošo iestāžu darbiniekiem. Sods par attiecīgā punkta neievērošanu - Ls 200.

7.19. Smagākas traumas gadījumā ātrās palīdzības izsaukšanu vai cietušā nogādi 
tuvākajā medicīnas iestādē. Sods par attiecīgā punkta neievērošanu - Ls 200.

7.20. Spēles tehniskā protokola nosūtīšanu uz LBS biroju pa e-pastu protokoli@lbs.lv, 
automātiski pēc spēles. Ja nedarbojas internets vai jebkādu citu iemeslu dēļ nav 
iespējams nosūtīt protokolu pa e-pastu, tad protokols jānosūta pa faksu 67292086 
30 minūšu laikā pēc spēles beigām veicot to kopā ar spēles komisāru. Sods par 
attiecīgā punkta neievērošanu pirmajā reizē - Ls 100, atkārtoti - Ls 200.

7.21. Mūzikas atskaņošana pirms spēles un pārtraukumos. Sods par attiecīgā punkta 
neievērošanu - Ls 100.

7.22. Spēles informators, kurš tiek nodrošināts ar mikrofonu. Sods par attiecīgā punkta 
neievērošanu - Ls 70.

7.23. Laukuma tiesnešu un komisāra ceļa izdevumu apmaksa ne vēlāk kā pirms 
konkrētās spēles paredzētā sākuma laika atbilstoši NOLIKUMA punktiem 11.11
Sods par šī punkta neievērošanu - Ls 50.

7.24. Regulārā turnīra izspēlē un izslēgšanas turnīrā pilns spēles videoieraksts, kas 3 
(trīs) dienu laikā pēc spēles jānogādā LBS birojā. Sods attiecīgā punkta 
neievērošanu - Ls 100 par katru spēli.

7.24.1. Klubs nedrīkst aizliegt filmēt savu ‘’mājas’’ spēli citu LBL klubu pārstāvjiem.
7.25. Pilns spēles videoieraksts, kas Protesta iesniegšanas gadījumā vai pēc LBL 

amatpersonu pieprasījuma 24 stundu laikā pēc spēles jānogādā LBS birojā. Sods 
par attiecīgā punkta neievērošanu - Ls 100 par katru spēli.

7.26. Vairoga vai groza salaušanas gadījumā – salauztā vairoga vai groza maiņa. Ja 
vairoga vai groza nomaiņu nevar nodrošināt 60 minūšu laikā, kā arī šajā laikā nav 
iespējams pārcelt spēli uz citu sporta zāli, spēle tiek pārspēlēta un netiek 
pielietotas nekādas soda sankcijas. Visus pārspēles izdevumus un „VIESU” 
komandas ceļa izdevumus  sedz „MĀJNIEKU” komanda.

7.27. Desmit fotogrāfijas „.jpg” formātā pēc katras spēles 24 stundu laikā jāiesūta LBS.

8. REKLĀMA UN SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS
8.1. Tikai un vienīgi LBS ir tiesības pārraidīt un izplatīt LBL spēles Televīzijā vai 

interneta portālos. LBS ir tiesības slēgt līgumus par LBL spēļu pārraidīšanu un 
publisku izplatīšanu.

8.1.1. Klubam jānodrošina viss nepieciešamais, lai zāle būtu piemērota spēļu 
translēšanai TV un „online” režīmā. 

8.1.2. Klubs ar savām darbībām vai bezdarbību nedrīkst kavēt TV darbiniekus. Sods par 
šī punkta neievērošanu Ls 3000,-. Atkārtota pārkāpuma gadījumā, LBS ir tiesības 
klubu no sacensībām diskvalificēt.

8.1.3. Klubam jānodrošina TV darbiniekiem iespēja veikt visas darbības, kas saistītas ar 
spēļu pārraidīšanu, LBL spēļu TV translāciju laikā.

8.2. Klubiem jānodrošina:
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8.2.1. 6 (sešu) LBL atbalstītāju/sponsoru reklāmas stendu (maksimālais izmērs 1x 3 
metri) izvietošana sporta laukuma malā katras ''mājas'' spēles laikā. Četriem no 
tiem, ja spēle tiek pārraidīta TV, jāizvieto TV kameru redzamības zonā. Ar TV 
kameru redzamības zonu jāsaprot laukuma gala malas, kas atrodas aiz groza pretī 
centrālajai kamerai un pretējo laukuma sānu malu (skat.zīmējumu). Uz LBS 
izvietotajiem reklāmas stendiem jābūt norādei, ka tas ir LBL sponsors/atbalstītājs. 
Sods par šī punkta neievērošanu klubam - Ls 300 par katru reklāmas stendu vienā 
spēlē.

8.2.2. Ja ir rotējošie stendi, tad atbilstoši punktam 8.2.1.
8.2.3. LBS pirms sezonas vienojas ar klubu par katra reklāmas stenda atrašanās vietu 

konkrētajā basketbola zālē.

8.2.4 Zāles centra aplis jānodrošina LBL ģenerālsponsora reklāmas izvietošanai.
8.2.5 Visās klubu aktivitātēs, kas saistītas ar LBL spēlēm, jābūt norādītam LBL 

ģenerālsponsoram.
8.2.6 LBL ir tiesības veikt ģenerālsponsora reklāmas aktivitātes, to iepriekš saskaņojot 

(5 darba dienas pirms spēles) ar attiecīgo klubu. 
8.3. Klubam jāsadarbojas ar LBS LBL tēla veidošanā.
8.4. Klubam jānodrošina trenera un vismaz 1 spēlētāja piedalīšanās pēcspēles preses 

konferencē.

9. LBS APELĀCIJAS KOMISIJA
9.1. LBS APELĀCIJAS KOMISIJAS uzdevums ir izskatīt protestus, konfliktsituācijas, 

disciplināros jautājumus, noteikt un piemērot klubam, spēlētājam, trenerim, kluba 
vadībai un citām amatpersonām šajā soda sankcijas, kas nav paredzētas 
Nolikumā un pieņemt lēmumus, kas pārsūdzami Nolikumā noteiktajā kārtībā.

9.2. LBS Apelācijas komisijas priekšsēdētājam ir tiesības sasaukt LBS Apelācijas 
komisijas sēdi arī gadījumos, kad LBL dalībnieku rīcība radījusi kaitējumu LBL 
tēlam.

9.3. LBS APELĀCIJAS KOMISIJA lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. 
Gadījumā, ja kāds komisijas loceklis nevar ierasties uz sēdi, balsot un izteikt savu 
viedokli viņš drīkst arī rakstiski (atsūtot savu lēmumu elektroniski vai pa faksu).

9.4. LBS APELĀCIJAS KOMISIJAS sastāvu ievēl LBS Padome pēc LBS Valdes 
ieteikuma saskaņā ar LBS Statūtiem.

9.5. LBS Apelācijas komisijas lēmums saskaņā ar LBS statūtu 4.27.5.punktu ir 
pārsūdzams Starptautiskajā sporta arbitrāžas tiesā Lozannā, Šveicē.

9.6. LBS Apelācijas komisija pieteikumu izskata 72 stundu laikā no tā saņemšanas 
brīža, izņemot gadījumu, ja vairāk kā 50% no komisijas locekļiem neatrodas 
Latvijas Republikā
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10. FINANSIĀLĀS SAISTĪBAS
10.1. Katra LBL komanda, kas piedalās izslēgšanas turnīrā sedz visus LBL NOLIKUMĀ 

paredzētos izdevumus, ieskaitot sporta zāļu īri, apkalpojošā personāla 
pakalpojumu apmaksu, savas komandas transporta, naktsmītņu, ēdināšanas un 
citus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos LBL..

10.2. Katra komanda ir atbildīga par komandai vai tās dalībniekiem uzliktās soda naudas 
nomaksu atbilstoši NOLIKUMA prasībām. Par šī punkta neievērošanu sods 
komandai atbilstoši punktam 12.2.

10.2.1. Katra LBL komanda sedz LBS noteikto LBL dalības maksu 1800 Ls (viens tūkstotis 
astoņi simti lati) apmērā līdz 2009.gada 10.jūlijam. Ja dalības maksa netiek 
samaksāta līdz 2009.gada 10.jūlijam, tā tiek palielināta līdz 2500 Ls (divi tūkstoši 
pieci simti lati), kas jāsamaksā līdz 5.augustam. Ja finansiālās saistības netiek 
nokārtotas, tad šīs komandas vieta tiek piedāvāta zemākās līgas komandai. 

10.2.2. Katra LBL komanda sedz paredzētās licencēšanas izmaksas. Licence tiek 
izsniegta tikai pēc licencēšanas izmaksu nomaksāšanas.

10.2.3. Ja komanda, kas piedalās LBL regulārajā izspēlē, dalības maksu ar soda 
procentiem nenomaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc noteikto termiņu beigām, 
klubs no sacensībām tiek atskaitīts un spēkā stājās Nolikuma punkts 4.15.

11. TIESNEŠI UN KOMISĀRI
11.1. Sacensībās drīkst piedalīties tikai LATVIJAS BASKETBOLA SAVIENĪBAS licencēti 

laukuma tiesneši, komisāri un sekretariāta tiesneši.
11.2. Uz visām spēlēm laukuma tiesnešus un komisārus nozīmē Līgas galvenais 

tiesnesis.
11.3. Līgas galvenais tiesnesis ir tiesīgs būt arī par spēles komisāru.
11.4. Uz katru LBL spēli tiek nozīmēti 3 laukuma tiesneši un viens komisārs.
11.5. Laukuma tiesnešiem, komisāriem un galdiņa tiesnešiem jāievēro LBL nolikuma, 

FIBA oficiālo basketbola noteikumu, kā arī galvenā tiesneša lēmumu prasības. 
11.6. Punkta 11.5. neievērošanas gadījumā soda sankcijas noteiks Līgas galvenais 

tiesnesis.
11.7. Laukuma tiesnešiem, komisāriem un galdiņa tiesnešiem spēles dienā līdz spēlei 

un pēc spēles sporta kompleksa telpās ALKOHOLISKOS dzērienus lietot 
AIZLIEGTS. Sekos nekavējoša vainīgā atstādināšana no viņa pienākumu 
pildīšanas. Sods – diskvalifikācija.

11.8. Gadījumā, ja tiks pierādīta jebkura laukuma tiesneša, sekretariāta tiesneša vai 
komisāra TENDENCIOZA darbība kādas komandas labā, sekos nekavējoša 
vainīgā atstādināšana no viņa pienākumu pildīšanas līdz sodu noteiks LBS 
galvenais tiesnesis.

11.9. „Mājnieku” komandai jānodrošina laukuma tiesnešu un komisāra apmaksa ar LBS 
starpniecību vai vismaz 20 minūtes pirms spēles sākuma.

11.9.1. Regulārā turnīra spēlēs 50 Ls (piecdesmit) pirms nodokļu nomaksas;
11.9.2. Ceturtdaļfināla spēlēs 60 Ls (sešdesmit) pirms nodokļu nomaksas;
11.9.3. Pusfināla spēlēs un fināls par 3.vietu 80 Ls (astoņdesmit) pirms nodokļu 

nomaksas;
11.9.4. Fināla par 1.vietu spēlēs 100 Ls (viens simts) pirms nodokļu nomaksas.
11.9.5. Komisāra apmaksa sastāda 50% no laukuma tiesneša likmes attiecīgā spēlē.
11.10. „MĀJNIEKU” komandai jānodrošina sekretariāta tiesnešu - sekretāra, laika 

ņēmēja, 24 sekunžu operatora, informatora un divu tehniskā protokola sekretāru -
apmaksa vismaz 20 minūtes pirms spēles sākuma vai ar pārskaitījumu caur LBS. 

11.10.1. Klubiem pašiem jāvienojas par sekretariāta tiesnešu apmaksu regulārās sezonas 
un izslēgšanas turnīra spēlēs.

11.11. „Mājnieku” komandai jānodrošina ceļa izdevumu - degvielas izdevumu apmaksa, 
kas nepieciešami, lai laukuma tiesneši, komisārs, Līgas galvenais tiesnesis un ja 
nepieciešams arī galdiņa tiesneši nokļūtu spēles vietā, rēķinot 12 litrus degvielas 
uz 100 kilometriem, kilometrāžu nosakot pēc LR vispārpieņemtajiem attālumiem 
starp viņu dzīves vietu (deklarētu pirmssezonas seminārā) un spēles norises vietu, 
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rēķinot ceļu turp un atpakaļ. Norēķinoties par degvielas izdevumiem, jāiesniedz 
degvielas pirkšanas dokumenti, kas datēti ar spēles dienas vai iepriekšējās dienas 
datumu, pretējā gadījumā degvielas izdevumi netiek apmaksāti. 

11.11.1. Ja tiek izmantots sabiedriskais transports, jāiesniedz tā biļetes.
11.12. Visiem kopīgi vienojoties spēles laukuma tiesnešiem, komisāram un Līgas 

galvenajam tiesnesim, dodoties uz nozīmēto spēli, jāizmanto pēc iespējas 
ekonomiski izdevīgākais maršruta variants, kas nepieciešams, lai visi uz vienu 
spēli nozīmētie un Līgas galvenais tiesnesis, varētu savlaicīgi nokļūt uz šo spēli un 
atpakaļ.

11.13. Gadījumā, ja netiek izpildīti punkti 11.9., 11.10. un 11.11. tiesneši ir tiesīgi spēli 
neuzsākt un ja tas netiek izpildīts 15 minūšu laikā pēc noteiktā spēles sākuma 
laika komandai spēles organizatorei tiek piešķirts zaudējums ar rezultātu 0 : 20 un 
turnīra tabulā 0 punktu.

11.14. Gadījumos, kad spēles laikā netiek nodrošināta sabiedriskā kārtība sporta zālē 
(tiek mesti uz laukuma vai konkrēti kādam no spēles dalībniekiem jebkura veida 
priekšmeti - svešķermeņi, tiek raidīti lāzera stari uz jebkuru spēles dalībnieku, uz 
laukuma uznāk skatītāji u.t.t), tiesneši un komisārs ir tiesīgi apturēt spēli līdz 
sabiedriskās kārtības atjaunošanai. Ja tas netiek izdarīts 30 minūšu laikā, 
komandai, kura protokolā minēta pirmā (parasti mājinieki), naudas sods - Ls 2000. 

11.15. Spēles KOMISĀRS ir atbildīgs un viņam jādara viss, lai spēle noritētu bez 
problēmām. JĀVADA sekretariāta darbs. JĀBŪT lietas kursā par jebkuru notikumu 
laukumā spēles laikā. Pēc vecākā laukuma tiesneša lūguma JĀPALĪDZ viņam 
pieņemt galīgo lēmumu. JĀVĒRTĒ laukuma tiesnešu darbība TIKAI konkrētajā 
spēlē (neskatoties uz savām personīgajām attiecībām, kategorijām un 
ieņemamajiem amatiem) attiecīgi aizpildot komisāra atskaiti. JĀATBILD par punktu 
7.20., 11.16. un 11.17 izpildi. Komisāra pienākums ir pārbaudīt to, vai komandas 
pilda visus nolikumā un licencēšanas un pārejas noteikumos uzliktos pienākumu 
(tai skaitā reklāmas stendu atrašanās/neatrašanās, to izvietojums, LBL logotips uz 
komandas formastērpa utt.). Komisāra pienākums ir veikt pārbaudi savlaicīgi pirms 
spēles sākuma un gadījumā, ja klubs nav nodrošinājis kāda punkta izpildi, brīdināt 
par to klubus savlaicīgi pirms spēles (aptuveni 30 minūtes), lai dotu iespēju klubam 
to labot. Ja netiek izpildīts punkts 7.20., 11.16., un 11.17., viņš tiek atstādināts no 
komisāra pienākumu pildīšanas uz 30 dienām. Ja komisārs tiek atstādināts 
atkārtoti, tiek lemts par komisāra licences anulēšanu.

11.16. Komisāra atskaite jānosūta pa faksu 67292086 un 20 stundu laikā pēc spēles 
noteiktā sākuma laika un oriģināls pēc tam jānogādā Līgas galvenajam tiesnesim. 

11.17. Gadījumā, ja ir iesniegts PROTESTS, LBS oficiālajam pārstāvim konkrētajā spēlē 
– spēles komisāram 10 minūšu laikā pēc punkta 13.1.4. izpildes obligāti jāpaziņo 
par to Līgas galvenajam tiesnesim pa tālruni 26569919; 

11.18. Par jebkuru NOLIKUMA punktu neievērošanu jebkurš LBL dalībnieks var ziņot 
spēles komisāram un vecākajam tiesnesim un pēc tam viņam jāiesniedz detalizēts 
rakstisks notikuma izklāsts LBS. Tiesneši un komisāri CENTĪSIES novadīt spēles 
pie jebkuriem Nolikumā minētajiem pārkāpumiem un pēc tam rakstiski ziņos par 
notikušo Līgas galvenajam tiesnesim, kurš pieņems nolikumam un FIBA 
noteikumiem atbilstošu lēmumu.

11.19. Tiesnešiem un komisāram OBLIGĀTI jāziņo Līgas galvenajam tiesnesim par 
jebkuru Nolikuma neievērošanas gadījumu, nesportisku un nepiedienīgu rīcību no 
jebkura LBL dalībnieka puses. Par atiecīgā punkta neievērošanu soda nauda Ls 
50. 

11.20. Klubu vadība ir tiesīga rakstiski izteikt galvenajam tiesnesim (fakss 67292086) 
savas personīgās atsauksmes par laukuma, galdiņa tiesnešu un komisāru darbību.

11.21. Lai papildus kontrolētu tiesnešu darbību spēlēs, LBL direktoram ir tiesības nozīmēt 
uz LBL spēlēm neatkarīgos novērotājus, par to iepriekš informējot LBS 
ģenerālsekretāru. Ja 2 (divu) mēnešu laikā par konkrētu tiesnesi tiek saņemti 3 
(trīs) negatīvas darbības vērtējumi, LBL direktoram ir tiesības attiecīgo tiesnesi 
atstādināt no LBL pienākumu pildīšanas uz 1 (vienu) mēnesi.
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11.22. Īpašos gadījumos Līgas galvenais tiesnesis var nodot jautājumu izskatīšanu par 
šajā sadaļā minētajiem jautājumiem izskatīt LBS Apelācijas komisijai.

11.23. Par tiesnešu un komisāru darba kvalitāti atbild LBS Tiesnešu komisija.

12. SODI
12.1. Atsevišķos gadījumos soda sankcijas un to apjoms norādīts Nolikumā aiz katra 

attiecīgā punkta.
12.2. Par soda naudu nomaksu atbild vainīgā spēlētāja, trenera vai komandas 

līdzdalībnieka KOMANDA. Ja noteiktā soda nauda netiek samaksāta 7 (septiņu) 
bankas dienu laikā (bankā apstiprināts maksājuma uzdevuma datums), komanda 
NEDRĪKST piedalīties turpmākajās spēlēs līdz pilnīgai soda naudas nomaksai. Ja 
komanda nav nomaksājusi soda naudu augstāk minētājā laikā, par katru spēli, 
kura aizvadīta pēc soda naudas noteikšanas un arī par katru spēli, kurā komanda 
nedrīkst piedalīties, tai tiek piešķirts zaudējums 0:20 un komandu klasifikācijā 0 
punktu.

12.3. Soda naudas jāapmaksā ar pārskaitījumu LBS kontā, pēc tam nosūtot bankas 
apstiprinātu maksājuma uzdevumu uz LBS biroju pa faksu 67292086. Ja 
maksājuma uzdevums pa faksu netiek nosūtīts, sods neskaitās nomaksāts.

12.4. Komandas neierašanās uz spēli vai ierašanās ar mazāk kā 5 (pieciem) 
spēlētājiem: TV spēle - Ls 3000; NAV TV spēle - Ls 1000.

12.5. Komandas ierašanās uz spēli (komandas sastāva uznākšana laukumā) ar 
nokavēšanos līdz 15 minūtēm no paredzētā spēles sākuma laika: TV spēle - Ls 
2000; NAV TV spēle - Ls 300.

12.6. Komandas ierašanās uz spēli (komandas sastāva uznākšana laukumā) ar 
nokavēšanos virs 15 minūtēm no paredzētā spēles sākuma laika: Spēle notiek: TV 
spēle - Ls 2500; NAV TV spēle - Ls 500; Spēle nenotiek: TV spēle - Ls 3000; NAV 
TV spēle - Ls 1000.

12.7. Ja ir paziņots, ka ''VIESU'' komanda vai tiesneši atrodas ceļā (attaisnojošu iemeslu 
dēļ) un ir zināms viņu iespējamais ierašanās laiks, spēles komisārs vai Līgas 
galvenais tiesnesis ir tiesīgs pieņemt lēmumu par spēles atcelšanu uz vēlāku laiku 
tajā pašā vakarā, bet ne vēlāk kā 30 minūtes pēc noteiktā spēles sākuma laika. Uz 
TV spēlēm šis punkts neattiecas.

12.8. Komanda pārtrauc spēli neatkarīgi no iemesla, izstājoties: TV spēle - Ls 3000; 
NAV TV spēle - Ls 1000.

12.9. Par OTRO un katru nākošo tehnisko piezīmi vienas komandas spēlētājiem, 
trenerim vai komandai vienas spēles laikā - sods Ls 50.

12.10. Diskvalificējoša piezīme jebkuram spēles dalībniekam - sods Ls 70.
12.11. Par kautiņa izraisīšanu vai iesaistīšanos tajā, par ko ir jāatstāj sporta zāle spēles 

laikā, jebkuram spēles dalībniekam vai spēles laikā jebkuram citam LBL 
dalībniekam - sods Ls 100.

12.12. Par kautiņa izraisīšanu vai iesaistīšanos tajā uzreiz pēc spēles (apmēram 40 
minūtes) jebkuram LBL dalībniekam - sods Ls 500. 

12.13. Par jebkura LBL dalībnieka vēršanos ar rupjiem vārdiem, draudiem vai ar agresīvu 
uzvedību pret jebkuru citu LBL dalībnieku neatkarīgi vai spēles laikā atbilstoši 
FIBA Oficiālajiem basketbola noteikumiem vainīgas sodīts vai nē: 

12.13.1. Spēles laikā - sods Ls 50. 
12.13.2. Uzreiz pēc spēles beigu signāla apmēram 40 min. laikā, sods - Ls 100. 
12.14. Par laukuma tiesneša, spēles komisāra vai galdiņa tiesneša fizisku aizskaršanu 

(tīšu sitienu, grūdienu un raušanu aiz drēbēm u.c.):
12.14.1. SPĒLES LAIKĀ sods - vainīgā diskvalifikācija un Ls 500; 
12.14.2. Uzreiz pēc spēles beigu signāla (apmēram 40 minūtes) sods - vainīgā 

diskvalifikācija un Ls 1000.
12.15. Gadījumā, ja tiek izpildīti nolikuma punkti 13.1.1., 13.1.2., 13.1.3., 13.1.4.bet pēc 

tam netiek izpildīts nolikuma punkts 13.1.5., sods - Ls 50.
12.16. Gadījumā, ja netiek izpildīti nolikuma punkti 11.9., 11.10. un 11.11. sods - Ls 300.
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12.16.1. Visos gadījumos, kad spēli neuzsāk vai pārtrauc un vainīgajai komandai piešķir 
zaudējumu, naudas sods atbilstoši punktam 12.4., ja pie pārkāptā Nolikuma 
punkta nav noteikts citādāk.

12.17. Par nolikuma punktu neievērošanu, kuros nav paredzētas soda sankcijas, 
lēmumus pēc spēles pieņem Līgas galvenais tiesnesis, Lēmums ir spēkā, ja to 
akceptējis LBL direktors.

12.17.1. Ārkārtējos gadījumos un izņēmuma situācijās, ja to akceptē LBL direktors, LBL 
galvenais tiesnesis ir tiesīgs nepiemērot finansiālās soda sankcijas vai arī atlikt to 
nomaksu līdz nākamajam līdzīga veida pārkāpumam.

13. PROTESTS
13.1. Ja KOMANDA ir pārliecināta, ka NOLIKUMA vai FIBA oficiālo basketbola 

noteikumu neievērošanas rezultātā tiek pārkāptas komandas intereses un tiek 
ietekmēts spēles rezultāts, un tā NEATZĪST SPĒLES BEIGU REZULTĀTU, tai ir 
tiesības iesniegt rakstisku PROTESTU (sīks notikuma izklāsts) ar Ls 500 (pieci 
simti lati) lielu drošības naudu, pirms tam OBLIGĀTI IZPILDOT sekojošas 
prasības:

13.1.1. Spēles laikā uzreiz pēc attiecīgā spēles momenta, tiklīdz bumba ir "mirusi", 
komandas trenerim jāpaziņo vecākajam tiesnesim, ka par konkrēto momentu tiks 
iesniegts PROTESTS;

13.1.2. Ja arī pēc vecākā tiesneša paskaidrojumiem attiecībā par notikušo, treneris tomēr 
vēlas iesniegt PROTESTU, viņam tas jāpaziņo spēles komisāram, kuram komisāra 
atskaitē jāatzīmē spēles laiks, kurā incidents noticis.

13.1.3. Uzreiz pēc spēles beigu signāla, ja komandas treneris nav pārdomājis iesniegt 
protestu, komandas kapteinim jāparakstās protokolā speciāli tam paredzētajā 
vietā.

13.1.4. 20 minūšu laikā pēc spēles beigu signāla, ja komandas treneris nav pārdomājis, 
jāiesniedz spēles komisāram parakstīts PROTESTA iesniegšanas apstiprinājums 
(nav sīki jāpaskaidro notikušais).

13.1.5. 20 (divdesmit) stundu laikā pēc spēles beigu signāla, ja KOMANDAS TRENERIS 
UN VADĪBA nav pārdomājusi, jāiesniedz Līgas galvenajam tiesnesim vai jānosūta 
uz LBS biroju pa faksu 67292086 RAKSTISKS PROTESTS, apstiprināts ar trenera 
un kluba vadības parakstiem un kluba zīmogu, kā arī bankā apstiprināts 
maksājuma uzdevums par Ls 500 (pieci simti lati) pārskaitīšanu LBS kontā.

13.2. Gadījumā, ja komanda uzskata, ka kāds no Līgas galvenā tiesneša lēmumiem 
neatbilst NOLIKUMA un FIBA oficiālo noteikumu prasībām, tai ir tiesības iesniegt 
RAKSTISKU PROTESTU ar Ls 500 (pieci simti lati) lielu drošības naudu, pirms 
tam OBLIGĀTI IZPILDOT sekojošu procedūru:

13.2.1. Vispirms konkrētais jautājums jāizrunā ar Līgas galveno tiesnesi un, ja pēc viņu 
paskaidrojumiem par konkrēto lēmumu komanda nav pārdomājusi, rakstisks 
PROTESTS (sīks notikuma izklāsts) apstiprināts ar trenera, kluba vadības 
parakstiem un zīmogu, kā arī bankā apstiprināts maksājuma uzdevums par Ls 500 
(pieci simti lati) pārskaitīšanu LBS kontā jāiesniedz LBS ģenerālsekretāram vai 
jānosūta pa faksu uz LBS biroju.

13.3. Ja PROTESTS iesniegts atbilstoši nolikuma punktiem 13.1. vai 13.2., LBS 
Apelācijas komisijai šajā nolikumā noteiktajā termiņā jāsasauc sēde un jāpieņem 
galīgais lēmums.

13.4. Laukuma tiesnešu, galdiņa tiesnešu un spēles komisāru darbība, pieņemot par to 
lēmumus vai nosakot soda sankcijas, tiks izskatīta TIKAI, ja tiks iesniegts rakstisks 
PROTESTS atbilstoši nolikuma punktam 13.1.

13.5.      PROTESTA apmierināšanas gadījumā drošības nauda tiek ar pārskaitījumu 
atgriezta protesta iesniedzējam 3 bankas darba dienu laikā.

14. ATTIECĪBAS AR MASU MEDIJIEM
14.1. Jebkuras radušās problēmas jārisina LBL komandām kopīgi ar LBS iekšējā darba 

kārtībā, vadoties pēc LBL nolikuma un FIBA oficiālajiem basketbola noteikumiem, 
neizmantojot mediju starpniecību. Sods par šī punkta neievērošanu sods - Ls 100.
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14.2. Jebkuram LBL DALĪBNIEKAM NAV TIESĪBAS izteikt masu medijiem personīga 
rakstura NEGATĪVAS atsauksmes par citu LBL DALĪBNIEKU darbu. Sods par šī 
punkta neievērošanu - Ls 100.

14.3. Negatīva rakstura OFICIĀLOS LBL komandu, LBS, LBS Apelācijas komisijas, 
LĒMUMUS par kāda cita LBL dalībnieka darbu, masu medijiem DRĪKST izteikt 
TIKAI to darīt pilnvarota persona, izsakot oficiālo organizācijas viedokli. Sods par 
šī punkta neievērošanu - Ls 500.

15. LBL ‘’Zvaigžņu spēle’’
15.1. LBL ‘’Zvaigžņu spēles’’ mērķis ir popularizēt basketbolu kā atraktīvu sporta  veidu, 

veidot komandu un LBL pozitīvu tēlu.
15.2. LBL ‘’Zvaigžņu spēle’’ tiek iekļauta LBL oficiālajā sacensību kalendārā.
15.2.1. LBL ‘’Zvaigžņu spēles’’ datumu drīkst mainīt tikai LBL direktors, ņemot vērā 

apstākļus, kas var ietekmēt pasākuma veiksmīgu norisi, bet ne vēlāk kā 60 dienas 
pirms paredzētā LBL ‘’Zvaigžņu spēles’’ norises datuma.

15.3. LBL ‘’Zvaigžņu spēle’’ norisināsies atbilstoši principiem un scenārijam, ar kuriem 
komandas tiks savlaicīgi iepazīstinātas.

15.4. Komandām jāsadarbojas ar LBS LBL ‘’Zvaigžņu spēles’’ organizēšanā.
15.5. Komandām jānodrošina komandas treneru un spēlētāju piedalīšanās LBL 

‘’Zvaigžņu spēlē’’ atbilstoši LBS noteiktajiem izlašu sastāviem.
15.5.1. Komandai par spēlētāja/u vai trenera neierašanas uz LBL ‘’Zvaigžņu spēli’’, sods 

Ls 500 par katru neieradušos spēlētāju un/vai treneri.
15.6. Vienīgais attaisnojošais iemesls var būt trauma vai citi veselības traucējumi. 

Slēdziens par spēlētāja veselības stāvokli tādā gadījumā jāsniedz vīriešu 
nacionālās izlases ārstam.

16. APBALVOŠANA
16.1. LBL regulārā turnīrā tiek apbalvoti:
16.1.1. rezultatīvākais spēlētājs;
16.1.2. labākais rezultatīvajās piespēlēs;
16.1.3. labākais cīņā par atlēkušajām bumbām;
16.1.4. vērtīgākais spēlētājs (MVP).
16.2. LBL Izslēgšanas turnīrā tiek apbalvoti:
16.2.1. Izslēgšanas turnīra uzvarētājs iegūst Latvijas Republikas čempiona titulu un 

"LATVIJAS ČEMPIONU CEĻOJOŠO KAUSU".
16.2.2. Katrs komandas uzvarētājas oficiālajā pieteikumā minētais dalībnieks saņems 

Latvijas Republikas čempiona titulu un medaļu
16.2.3. 2. un 3.vietas ieguvēju komandas saņems
16.2.3.1. attiecīgi 2. un 3.vietas kausus;
16.2.3.2. Katrs komandas oficiālajā pieteikumā minētie dalībnieki saņem attiecīgi 2. un 

3.vietas medaļas.
16.3. Tiek noteikts un apbalvots izslēgšanas turnīra vērtīgākais spēlētājs (MVP).
16.4. Apbalvošanas ceremonijas notiek saskaņā ar scenāriju, kas tiek nosūtīts klubiem 

pirms attiecīgās iespējamās spēles. Kluba vadības pienākums ir iepazīstināt ar 
scenāriju visus kluba dalībniekus. 

16.5. Apbalvošanas ceremonijas laikā ir aizliegts izmantot dzirkstošus dzērienus tādā 
veidā, ka tiem ir iespēja nokļūt uz basketbola laukuma grīdas seguma, tādējādi to 
sabojājot. Sods Ls 300.

16.6. LBS var lemt par papildus nomināciju noteikšanu, apbalvošanu un prēmēšanu.

17. Nolikuma darbība
17.1. Nolikums stājas spēkā ar tā apstiprināšanas brīdi LBS valdē un ir spēkā līdz 

nākamās sezonas nolikuma apstiprināšanai.


