
 

APSTIPRINĀTS: 

LBS Valdes sēdē  
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Latvijas Sieviešu Basketbola Līgas 

NOLIKUMS 

2010.g./2011.g.sezonai 

 

 

1. MĒRĶI 

1.1. Noskaidrot Latvijas Republikas Sieviešu basketbola čempiones un pārējo vietu 

ieguvējas. 

1.2. Nodrošināt komandām augsta līmeľa sacensības. 

1.3. Veidot LBS rīkotā Latvijas Republikas basketbola čempionāta LSBL un tās 

dalībnieku kopējo un individuālo tēlu. 

1.4. Popularizēt un attīstīt basketbolu LATVIJĀ. 

 

 

2. DALĪBNIEKI 

2.1. LSBL dalībnieki ir oficiālajos komandu pieteikumos minētās spēlētājas, treneri, 

treneru palīgi, un citi komandu līdzdalībnieki, komandu un klubu vadība, LBS 

licencēti laukuma tiesneši, sekretariāts un LBS amatpersonas. 

2.2. LSBL komandas un oficiāli pieteiktās komandu "MĀJAS" spēļu zāles tiek 

noteiktas pēc pieteikumiem dalībai sacensībās. Ľemot vērā komandu pieteikumus, 

LBS ir tiesības veikt izmaiľas komandu skaitā, lai nodrošinātu efektīvu 

Čempionāta norisi. 

2.3. Komandu nosaukumi un skaits precīzi tiks noformulēti pēc oficiālo pieteikumu 

saľemšanas. 

2.4. Komandām līdz 2010.gada 3.septembrim jāiesniedz LBS saraksts ar vismaz divām 

iespējamajām mājas spēļu dienām un laikiem (vismaz vienai no tām brīvdienās un 

vismaz vienai no tām darba dienā). Objektīvu iemeslu dēļ komandas, oficiāli 

pieteikto mājas spēļu zāli var mainīt saskaľojot to ar pretinieku komandu un 

TIKAI saľemot LBS rakstisku atļauju. Oficiāli pieteikto mājas spēļu zāles maiľas 

iniciatoriem jāsedz papildus finansiālie izdevumi, ja tādi rodas.  

2.5. Klubu komandu vadībai jānodrošina savas komandas visu dalībnieku 

iepazīstināšana ar nolikumu un Līgas galvenā tiesneša un LBL direktora 

lēmumiem. 

2.6. Klubu komandu vadība ar jaunumiem var iepazīties interneta mājas lapā 

www.basket.lv. 

 

3. VADĪBA 

3.1. LSBL organizē un vada LBS Valdes iecelts LBL direktors. 

3.2. Par komandu pieteikumiem un to izmaiľām atbild LBL direktors. 

3.3. Par spēļu kalendāru, to apstiprināšanu un izmaiľām atbild galvenais tiesnesis, bet 

izmaiľas apstiprina LBL direktors. 

3.4. Par sacensību norises kontroli atbilstoši nolikuma un FIBA oficiālo basketbola 

noteikumu prasībām, soda sankciju noteikšanu, lēmumu pieľemšanu, kā arī 

laukuma tiesnešu nozīmēšanu vadīt LSBL spēles atbild galvenais tiesnesis un LBL 

direktors. 

3.5. Par sacensību norises kontroli, kas saistīts ar sekretariāta darbību, kā arī par 

sekretariāta nozīmējumiem uz spēlēm atbild klubi. 

3.6. Par protestu, disciplināro jautājumu, konfliktsituāciju atrisināšanu un galīgo 

lēmuma pieľemšanu atbild LSBL tehniskā komisija. 

3.7. Organizatori ir tiesīgi pieļaut atkāpes no nolikuma prasībām (prioritāšu kārtībā): 

3.7.1. Latvijas nacionālās izlases interesēs. 

3.7.2. FIBA sacensībās startējošo komandu interesēs.  

3.7.3. Latvijas Nacionālo jauniešu izlašu interesēs. 
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4. KOMANDU OFICIĀLIE PIETEIKUMI 
4.1. Komandām jāapstiprina sava dalība LSBL līdz 20.augustam 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 komandas sastāvu oficiālie pieteikumi līdz 17.septembrim. 

Par pieteikuma iesūtīšanas termiľa kavējumu sods - Ls 5 par katru nokavēto dienu. 

4.3. Oficiālajiem komandu pieteikumiem jābūt rakstītiem uz īpašas LBS veidlapas un 

jābūt norādītam sekojošam: 

4.3.1. Komandas nosaukumam. 

4.3.2. Spēlētājas vārdam, uzvārdam. 

4.3.3. Spēlētājas pozīcijai laukumā. 

4.3.4. Spēlētājas numuram. 

4.3.5. Spēlētājas dzimšanas gadam un datumam. 

4.3.6. Spēlētājas augumam. 

4.3.7. Spēlētājām jādod piekrišana piedalīties komandas sastāvā un tas jāapstiprina ar savu 

parakstu. 

4.3.8. Komandas galvenā trenera vārdam, uzvārdam un kontakttālrunim. 

4.3.9. Komandas ārsta vārdam, uzvārdam un kontakttālrunim. 

4.3.10. Komandas prezidenta vārdam, uzvārdam un kontakttālrunim. 

4.3.11. Komandas menedžera vārdam, uzvārdam un kontakttālrunim. 

4.3.12. Komandas tālruľa/faksa numuram un e-pasta adresei - oficiālo dokumentu 

nosūtīšanai. 

4.3.13. Komandas sastāva oficiālais pieteikums jāapstiprina ar spēlētāju, galvenā trenera, 

ārsta un kluba vadītāja parakstiem un kluba zīmogu. 

4.3.14. Klubu vadība ir atbildīga par informācijas iesniegšanu LBS, kas saistīta ar jebkurām 

izmaiľām KOMANDAS OFICIĀLAJĀ PIETEIKUMĀ. Par šī punkta 

neievērošanu sods Ls 20. 

4.4. Klubiem jāizľem LBS spēlētāju licences un pirms sacensību sākuma saskaľā ar 

LBS licencēšanas un pārejas noteikumiem 2010./2011. gada sezonā.  

4.5. Oficiālajā komandas pieteikumā vienlaicīgi nedrīkst būt pieteiktas vairāk par 20 

(divdesmit) spēlētājām. 

4.6. Uz vienu spēli komanda drīkst pieteikt 3 (trīs) ārzemju spēlētājas (spēlētājas, kurām 

nav Latvijas Republikas pilsoľa vai nepilsoľa pases). 

4.7. Ja klubs/komanda vienā čempionāta spēlē vēlas izmantot vairāk kā 3(trīs) 

spēlētājas, kuras nav LR pilsones, tad klubam/komandai ir tiesības iegādāties 

papildus ārzemju spēlētāju kvotas pēc sekojoša izcenojuma: 

4.7.1. ceturtā ārzemju spēlētāja - LVL 5000 (pieci tūkstoši); 

4.7.2. piektā ārzemju spēlētāja -  LVL 10 000(desmit tūkstoši); 

4.7.3. sestā ārzemju spēlētāja -  LVL 15 000(piecpadsmit tūkstoši). 

4.8. Komandas savus sastāvus drīkst izmainīt vai papildināt TIKAI līdz 28.februārim 

pl.17.00, papildus vienu spēlētāju var pieteikt līdz 11.martam pl.17.00. 

4.9.  Spēlētāju pārejas regulē LBS apstiprinātie licencēšanas un pārejas noteikumi 

2010./2011. gada sezonā. 

4.10. Spēlētājas, kas pieteiktas komandā, nedrīkst vienlaicīgi piedalīties basketbola 

spēlēs nevienas citas profesionālas vai amatieru komandas sastāvā LBS rīkotajos 

čempionātos. 

4.11. Uz vienu spēli komandā jābūt pieteiktām un jāpiedalās spēlē ne mazāk kā 8 

(astoľām) spēlētājām. Sods par šī punkta neievērošanu Ls 30. 

4.12. Uz vienu spēli komandā nedrīkst būt pieteiktas un piedalīties spēlē vairāk kā 12 

(divpadsmit) spēlētājas. Sods par šī punkta neievērošanu Ls 50 un komandai tiek 

piešķirts zaudējums ar rezultātu 0:20 , turnīra tabulā 0 punktu. 

4.13. Par komandas izstāšanos no sacensībām pēc OFICIĀLĀ PIETEIKUMU 

iesniegšanas termiľa beigām, sods - 300 Ls,. Soda naudas nenomaksāšanas 
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gadījumā kluba komandai nav tiesības piedalīties LBS rīkotajās sacensībās 

nākošajās sezonās līdz finansiālo saistību pilnīgai izpildei. 

4.14. Par komandas izstāšanos no sacensībām pēc OFICIĀLĀ KOMANDAS 

SASTĀVA PIETEIKUMA (t.i. 30 dienas līdz čempionāta sākumam saskaľā ar 

kalendāra projektu) iesniegšanas sods - 500 Ls. Soda naudas nenomaksāšanas 

gadījumā kluba komandai nav tiesības piedalīties LBS rīkotajās sacensībās 

nākošajās sezonās līdz finansiālo saistību pilnīgai izpildei. 

 

 

5. SACENSĪBU RĪKOŠANAS KĀRTĪBA 
5.1. Pamatnoteikumi: 

5.1.1. Čempionāts notiek no 2010.gada oktobra līdz 2011.gada 30.aprīlim. 

5.1.2. Komandu klasifikācija notiek saskaľā ar nolikumu un FIBA noteikumiem. 

5.1.3. Spēles notiek saskaľā ar nolikumu, Licencēšanas un pārejas noteikumiem un FIBA 

oficiālajiem basketbola noteikumiem, kā arī FIBA oficiālajām noteikumu 

izmaiľām, interpretācijām un papildinājumiem. 

5.1.4. Izvērtējot jebkuru situāciju, primāri jāľem vērā nolikums un pēc tam FIBA oficiālie 

basketbola noteikumi. 

5.1.5. Par jebkuru notikumu, kas saistīts ar sacensībām un kas nav īpaši minēts nolikumā vai 

FIBA noteikumos, lēmumus pieľem LBS atbildīgā amatpersona atbilstoši 

noteiktajai kompetencei. 

5.1.6. Par jebkuru notikumu, kas saistīts ar konkrētu spēli un nav īpaši minēts nolikumā vai 

FIBA oficiālajos basketbola noteikumos, lēmumus pieľem galvenais tiesnesis vai 

konkrētās spēles laukuma vecākais tiesnesis. 

5.1.7. LBS oficiālais pārstāvis konkrētajā spēlē ir spēles vecākais tiesnesis. 

5.2. Regulārā turnīra izspēle:  

5.2.1. LSBL - regulārais turnīrs 2010./2011.g.sezonā notiek komandām savā starpā līdz 

aprīlim izspēlējot 4 (četrus) apļus. Par katru uzvaru komanda saľem 2 punktus, par 

katru zaudējumu 1 punktu.  

5.2.2. Komandas, kuras Regulārajā turnīrā izcīna 1. – 6. vietu, iekļūst izslēgšanas turnīrā. 

5.3. Izslēgšanas turnīra izspēle: 

5.3.1.  Izslēgšanas turnīrā pirmā spēle notiek pie komandas, kas regulārajā sezonā  

ierindojusies augstākā vietā; 

5.3.2. Ceturtdaļfinālā Regulārā turnīra 3.vietas ieguvējas spēlē ar 6.vietas ieguvējām (A 

sērija), 4.vietas ieguvējas spēlē ar 5.vietas ieguvējām (B sērija). 

5.3.3. Ceturtdaļfinālā komandas spēlē līdz 2 (divām) uzvarām pēc formulas 1-1-1. 

5.3.4. Pusfinālā Regulārā turnīra 1.vietas ieguvējas spēlē ar B sērijas uzvarētāju, 2.vietas 

ieguvējas spēlē ar A sērijas uzvarētāju. 

5.3.5. Pusfinālā komandas spēlē līdz 2 (divām) uzvarām pēc formulas 1–1–1. 

5.3.6. Spēlēs par 3.vietu piedalās abu pusfinālu spēļu zaudētājas, un spēlē līdz 3 (trīs) 

uzvarām pēc formulas 1-1-1-1-1. 

5.3.7. Finālā spēlēs par 1.vietu un LR ČEMPIONA nosaukumu piedalās abu pusfinālu spēļu 

uzvarētājas un spēlē līdz 3 (trīs) uzvarām pēc formulas 1-1-1-1-1. 

5.4. SPĒĻU KALENDĀRS: 

5.4.1. Spēļu kalendāra projekts tiks nodots klubu rīcībā ne vēlāk kā 30 dienas pirms spēļu 

kalendāra projektā minētās pirmās spēles sākuma. 

5.4.2. APSTIPRINĀTAIS spēļu kalendārs tiks nodots klubu rīcībā ne vēlāk kā 15 dienas 

pirms spēļu kalendāra projektā minētās pirmās spēles sākuma. Ar spēļu kalendāru 

klubi var iepazīties LBS mājas lapā www.basket.lv. 

5.4.3. Apstiprināto LSBL KALENDĀRU izmainīšanas procedūra: 

5.4.4. Objektīvu iemeslu dēļ klubam ir tiesības lūgt izmainīt spēļu kalendāru čempionātā 

vēlāk kā 10 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. Lūgumā detalizēti jānorāda iemesli, kuru dēļ 

klubs izsaka lūgumu mainīt spēļu kalendāru. 
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5.4.5. Spēļu kalendāru drīkst izmainīt galvenais tiesnesis, ja akceptu par spēles pārcelšanu 

devis LBL direktors, ľemot vērā iesniegumu ar abu klubu vienošanās parakstiem 

un iesniegtu pārceltās spēles jauno norises datumu, laiku un vietu.  

5.4.6. Pēc pozitīvas atbildes saľemšanas 3 (trīs) dienu laikā klubam - izmaiľu iniciatoram 

jāiemaksā kompensācija Ls 30 (trīsdesmit lati) un tikai pēc tam lēmums stājas 

spēkā. Gadījumā, ja kompensācija netiek samaksāta norādītajā termiľā, spēkā 

paliek iepriekšējais kalendārs. 

5.4.7. KOMANDĀM nav tiesības lūgt izmainīt LSBL IZSLĒGŠANAS SPĒĻU TURNĪRA 

APSTIPRINĀTO KALENDĀRU, ja spēle tiek translēta TV. 

 

 

6. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 

6.1. Ja to paredz LBS noslēgtie līgumi ar reklāmdevējiem vai LBS pašreklāmas 

aktivitātes, LBS ir tiesības izvietot 3 (trīs) reklāmas stendus komandu ‘’mājas’’ 

spēļu zālēs spēļu laikā.  

6.2. SPĒLĒTĀJAS, kuras nav saľēmušas LBS spēlētāju licences, NEDRĪKST 

piedalīties sacensībās. Par šī punkta neievērošanu sods - Ls 50 un komandai tiek 

piešķirts zaudējums ar 0:20, turnīra tabulā 0 punkti.  

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 viľa pienākuma pildīšanas 

līdz sodu noteiks LSBL Tehniskā komisija. 

6.4. Izpildot Nolikuma punktu 7.12. komandām jānodrošina sekojošais: 

6.4.1. LSBL spēles jāaizvada ar MOLTEN 6.izmēra bumbām.  

6.5. Komandas, kuras nepiedalās LBS rīkotajā čempionātā, nedrīkst būt pieteiktas 

dalībai FIBA RĪKOTAJĀS SACENSĪBĀS. 

 

 

7. „MĀJNIEKU” KOMANDAS PIENĀKUMI: 

7.1. FIBA noteikumiem atbilstoši aprīkota sporta zāle (ir iespējamas pielaides  

attiecībā uz skatītāju vietu skaitu, attālumu starp laukumu un tuvākajiem 

šķēršļiem, komandas soliľu teritorijas izmēriem, 24 sekunžu ierīcēm, tablo un 

reklāmas stendu novietošanu). Jābūt pieejamai 30 min pirms spēles sākuma. Sods 

par šī punkta neievērošanu – 100 Ls. 

7.2. Nodrošināt sekretariātu ar datoru un printeri vismaz 30 minūtes pirms spēles 

sākuma. Sods par šī punkta neievērošanu – Ls 20. 

7.3. Klubiem jānodrošina, ka komandas ‘’mājas’’ spēļu zālēs sekretariāta  datoram ir 

iespējams pieslēgt internetu, lai varētu nodrošināt spēļu pārraidīšanu ‘’online’’ 

režīmā. Sods par šī punkta neievērošanu – 100 Ls par katru spēli. 

7.4. Izslēgšanas turnīra spēlēs nodrošināt mikrofonu un mūzikas atskaľošanu spēles 

pārtraukumos. Sods par šī punkta neievērošanu – Ls 50. 

7.4.1. Par atsevišķu noteikumos paredzētā aprīkojuma nenodrošināšanu konkrētajā spēlē 

sods - Ls 10 par katru pārkāpumu. 

7.5. Visu spēlei nepieciešamo ierīču un aprīkojuma bez pārtraukuma darbība visu 

spēles laiku. Sods par šī punkta neievērošanu - Ls 10. 

7.6. Aizslēdzamas ģērbtuves aprīkotas ar sēdvietām un pakaramajiem 60 min pirms 

spēles. Sods par šī punkta neievērošanu – 50 Ls. 

7.6.1. Atsevišķas garderobes "VIESU" komandai un "MĀJNIEKU" komandai. Sods par šī 

punkta neievērošanu - Ls 30. 

7.6.2. Spēles tiesnešiem vienu atsevišķu ģērbtuvi. Sods par šī punkta neievērošanu - Ls 10. 

7.6.3. Iespēja visiem ar spēli saistītiem LSBL dalībniekiem brīvi iekļūt tualetes telpās 

jebkurā laikā un pēc spēles nomazgāties ar pietiekošu daudzumu siltā ūdens. Sods 

par šī punkta neievērošanu Ls 10. 

7.7. LBS tiesnešu kolēģijas laukuma tiesnešu, komisāru, galdiľa tiesnešu un LBS 

amatpersonu spēļu bezmaksas apmeklējuma iespējas (uzrādot LBS licences). 
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7.8. Nodrošināt sabiedrisko kārtību sporta zālē spēles laikā un apmēram 40 minūtes 

pēc spēles atbilstoši nolikuma punktam 10.14., kā arī visu dalībnieku, kas saistīti 

ar konkrēto spēli, DROŠĪBA. Ja nepieciešams, jāiesaista kārtību sargājošo iestāžu 

darbinieki. Sods par attiecīgā punkta neievērošanu sods - Ls 50. 

7.9. Mājinieku komandai sporta zālē ir jānodrošina medicīniskā personāla klātbūtne. 

Smagākas traumas gadījumā ātrās palīdzības izsaukšanu vai cietušā nogādi 

tuvākajā medicīnas iestādē.  

7.10. LSBL neuzľemas nekādu atbildību par nelaimes gadījumiem LSBL čempionāta 

laikā. 

7.11. Spēles tehniskā protokola obligātu nosūtīšanu uz LBS biroju pa e-pastu  

protokoli@lbs.lv, uzreiz pēc spēles. Ja objektīvu  iemeslu dēļ nav iespējams 

nosūtīt protokolu pa e-pastu, tad protokols jānosūta pa faksu 67292086 30 minūšu 

laikā pēc spēles beigām. Sods par attiecīgā punkta neievērošanu pirmajā reizē - Ls 

100, atkārtoti - Ls 200. 

7.12. Laukuma tiesnešu un sekretariāta ceļa izdevumu apmaksa savlaicīgi pirms 

konkrētās spēles paredzētā sākuma laika. Sods par šī punkta neievērošanu - Ls 10.  

7.13. Vismaz piecas bumbas – katrai komandai pa divām iesildīšanās procesam un viena 

spēles bumbu, kuru iesildīšanās procesā nedrīkst izmantot neviena komanda. Sods 

par attiecīgā punkta neievērošanu - Ls 10.  

7.14. Ja uz spēli ieradušies vismaz 4 preses pārstāvji, preses konferences 

noorganizēšana atbilstošā telpā un tās vadīšana. Preses konferencē jāpiedalās 

katras komandas trenerim un vismaz 1 spēlētājai. 

 

 

8. LSBL TEHNISKĀ KOMISIJA 

8.1. LSBL Tehniskā komisija ir pirmā instance, kurā tiek izskatīti LSBL klubu protesti 

un kurā klubi/komandas var apstrīdēt pret tām piešķirtās soda sankcijas 

8.1.1. LSBL Tehniskā komisija sastāv no LBL direktora, viens pārstāvis no katra LSBL  

kluba. LBL galvenais tiesnesis piedalās tehniskajā komisijā bez balss tiesībām.  

8.1.2. LSBL Tehniskā komisija ir lemtspējīga, ja konkrēta gadījuma izskatīšanas brīdī, sēdē 

piedalās ne mazāk kā trīs (3) komisijas dalībnieki. 

8.1.3. LSBL Tehnisko komisiju sasauc LBL direktors. 

8.1.4. LSBL Tehniskā komisija lēmumus pieľem ar vienkāršu balsu vairākumu. 

8.1.4.1. Ja balsošanas rezultātā balsu skaits sadalās vienlīdzīgi, izšķirošais ir LBL 

direktora balsojums. 

8.2. LBS Apelācijas komisija izskata jautājumus par LSBL Tehniskās komisijas 

lēmumiem. 

8.2.1. LBS Apelācijas komisijas sastāvu apstiprina LBS Padome pēc LBS Valdes 

ieteikuma.  

8.2.2. LBS Apelācijas komisija tiek apstiprināta trīs (3) cilvēku sastāvā. 

8.2.3. LBS Apelācijas komisija lēmumu pieľem ar vienkāršu balsu vairākumu. Gadījumā, ja 

kāds komisijas loceklis nevar ierasties uz sēdi, balsot un izteikt savu viedokli viľš 

drīkst arī rakstiski (atsūtot savu lēmumu elektroniski vai pa faksu). 

 

 

9. FINANSIĀLĀS SAISTĪBAS 

9.1. Katra komanda sedz visus NOLIKUMĀ paredzētos izdevumus, ieskaitot sporta 

zāļu īri, visu tiesnešu un citu apkalpojošā personāla pakalpojumu apmaksu, savas 

komandas transporta, naktsmītľu, ēdināšanas un citus izdevumus, kas saistīti ar 

piedalīšanos čempionātos. 

9.2. Katra komanda ir atbildīga par komandai vai tās dalībniekiem uzliktās soda 

naudas nomaksu atbilstoši NOLIKUMA prasībām. Par šī punkta neievērošanu 

sods komandai atbilstoši punktam 11.2. 

9.3. Katra LSBL komanda sedz punktā 4.4. paredzētās licencēšanas izmaksas, kā arī 

maksā LBS valdes noteikto LSBL dalības maksu Ls 250 (divi simti piecdesmit Ls 

00 sant) apmērā par dalību 2010./2011.g.sezonā līdz attiecīgās sezonas 

mailto:%20protokoli@lbs.lv
mailto:%20protokoli@lbs.lv
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17.septembrim (sods par nenomaksāšanu – 0.5% no nenomaksātās summas par 

katru nokavēto dienu). 

9.4. Licenču maksas: 

9.4.1. Spēlētāji LR pilsoľi: 

9.4.1.1. 10 Ls (desmit lati) līdz komandas/kluba pirmajai LSBL spēlei; 

9.4.1.2. 20 Ls (divdesmit lati) pēc komandas/kluba pirmās aizvadītās LSBL spēles. 

9.4.2. Spēlētāji ar citas valsts pilsonību- 

9.4.2.1. par pirmo spēlētāju 400 Ls (četri simti lati); 

9.4.2.2. par otro spēlētāju 500 Ls (pieci simti lati) 

9.4.2.3. par trešo spēlētāju 600 Ls (seši simti lati) 

9.4.2.4. par ceturto un katru nākamo spēlētāju 800 Ls (astoľi simti lati) 

9.4.3. Izľēmuma gadījumos, ja spēlētāja ar citas valsts pilsonību ir apmaiľas studente, kas 

mācās kādā no Latvijas Republikas augstskolām, licences maksu nosaka LBL 

direktors. 

9.4.4. Licenču maksa ir jāiemaksā LBS kontā pēc rēķina saľemšanas. Licences tiek 

izsniegtas tikai pēc bankas maksājuma uzdevuma kopijas saľemšanas. 

9.5. Ja dalības maksas un licenču naudas ar soda procentiem netiek nomaksāta 60 

(sešdesmit) dienu laikā pēc noteikto termiľu beigām, klubs no sacensībām tiek 

atskaitīts un spēkā stājās Nolikuma punkts 4.12. 

 

 

10.  TIESNEŠI  

10.1. Sacensībās drīkst piedalīties tikai LBS licencēti laukuma tiesneši un sekretariāts. 

10.2. Uz visām spēlēm laukuma tiesnešus nozīmē Līgas galvenais tiesnesis. 

10.3. Uz vienu spēli tiek nozīmēti divi laukuma tiesneši. Uz izslēgšanas turnīra spēlēm 

tiek nozīmēti trīs laukuma tiesneši un var tikt nozīmēts komisārs. 

10.4. Laukuma tiesnešiem un sekretariātam jāievēro nolikuma un FIBA oficiālo 

basketbola noteikumu prasības.  

10.5. Punkta 10.4. neievērošanas gadījumā soda sankcijas noteiks Līgas galvenais 

tiesnesis . 

10.6. Spēles dienā līdz spēlei un pēc spēles sporta kompleksa telpās ALKOHOLISKOS 

dzērienus lietot AIZLIEGTS. Par šī punkta neievērošanu sodu noteiks Līgas 

galvenais tiesnesis. 

10.7. Tiesnešu ģērbtuvēs kategoriski aizliegts smēķēt. Sods par šī punkta neievērošanu 

vai atļaušanu smēķēt citām personām - 5 Ls katram uz konkrēto spēli nozīmētajam 

tiesnesim. Soda nauda iemaksājama LBS kontā. 

10.8. Gadījumā, ja tiks pierādīta jebkura laukuma tiesneša, galdiľa tiesneša vai komisāra 

TENDENCIOZA darbība kādas komandas labā, sekos nekavējoša vainīgā 

atstādināšana no viľa pienākumu pildīšanas līdz sodu noteiks Līgas galvenais 

tiesnesis. 

10.9. Laukuma tiesnešu un sekretariāta pakalpojumu apmaksu veic klubi ar LBS 

starpniecību reizi mēnesī par jau sniegtajiem pakalpojumiem. Tiesnešu un 

sekretariāta pienākums ir stāties uzskaitē kā pašnodarbinātajām personām un veikt 

visas darbības saskaľā ar LR likumdošanu. LBS izmaksā tiesnešiem un galdiľa 

tiesnešiem sekojošas summas pirms nodokļu nomaksas par spēli: 

10.9.1. Regulārajā turnīrā Laukuma tiesnesim – Ls 20.00 (divdesmit lati 00 santīmi). 

10.9.2. Regulārajā turnīrā Sekretariātam - sekretāram, laika ľēmējam, 24.sek.operātoram un 

diviem tehniskā protokola sekretāriem - visiem iepriekš minētajiem, katram Ls 

9.41 (deviľi lati 41 santīms). 

10.9.3. Izslēgšanas turnīra ½ fināli un spēle par 3.vietu laukuma tiesnesim – Ls 30 (trīsdesmit 

lati 00 santīmi), spēle par 1.vietu – Ls 50 (piecdesmit lati 00 santīmi); 

10.9.4. Izslēgšanas turnīra Sekretariāta tiesneši – Ls 9.41 (deviľi lati 41 santīms).  

10.10. Par katru spēli komandai, kura spēļu kalendārā minēta pirmā (parasti 

mājiniekiem), jānodrošina ceļa izdevumu - degvielas izdevumu apmaksa, kas 

nepieciešami, lai laukuma tiesneši un ja nepieciešams sekretariāts nokļūtu spēles 

vietā, rēķinot 10 litrus degvielas uz 100 kilometriem, kilometrāžu nosakot pēc LR 
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vispārpieľemtajiem attālumiem starp viľu dzīves vietu un spēles norises vietu, 

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. 

10.11. Ja tiek izmantots sabiedriskais transports, jāiesniedz tā biļetes. 

10.12. Kopīgi vienojoties spēles laukuma tiesnešiem un ja nepieciešams sekretariāta 

tiesnešiem, kā arī galvenajam tiesnesim dodoties uz nozīmēto spēli, jāizmanto pēc 

iespējas ekonomiski izdevīgākais maršruta variants, kas nepieciešams, lai uz vienu 

spēli nozīmētās amatpersonas varētu savlaicīgi nokļūt uz šo spēli un atpakaļ.  

10.13. Gadījumā, ja netiek izpildīti punkts 10.9. un 10.10. tiesneši ir tiesīgi spēli neuzsākt 

un ja tas netiek izpildīts 15 minūšu laikā pēc noteiktā spēles sākuma laika 

komandai spēles organizatorei var tikt piešķirts zaudējums ar rezultātu 0 : 20 un 

turnīra tabulā 0 punktu. 

10.14. Gadījumos, kad spēles laikā netiek nodrošināta sabiedriskā kārtība sporta zālē 

(tiek mesti uz laukuma vai konkrēti kādam no spēles dalībniekiem jebkura veida 

priekšmeti - svešķermeľi, tiek raidīti lāzera stari uz jebkuru spēles dalībnieku, uz 

laukuma uznāk skatītāji u.t.t), tiesneši  ir tiesīgi apturēt spēli līdz sabiedriskās 

kārtības atjaunošanai. Ja tas netiek izdarīts 15 minūšu laikā, komandai, kura 

protokolā minēta pirmā (parasti mājinieki), naudas sods - Ls 50 un VAR tikt 

piešķirts zaudējums ar rezultātu 0:20 un klasifikācijā 0 punktu. 

10.15. Gadījumā, ja ir iesniegts PROTESTS, LBS oficiālajam pārstāvim konkrētajā spēlē 

(punkts 5.1.7.) 10 minūšu laikā pēc punkta 12.1.4. izpildes Obligāti jāpaziľo par to 

galvenajam tiesnesim pa tālruni 26569919.. 

10.16. Tiesnešiem OBLIGĀTI jāziľo galvenajam tiesnesim par jebkuru nolikuma 

neievērošanas gadījumu un nesportisku, nepiedienīgu rīcību no jebkura dalībnieka 

puses. Par attiecīgā punkta neievērošanu soda nauda Ls 5. Soda nauda 

iemaksājama LBS kontā. 

10.17. Kluba vadība ir tiesiska rakstiski izteikt galvenajam tiesnesim (fakss 67292086 vai 

e-pasts agnis.perkons@inbox.lv) savas personīgās atsauksmes par laukuma 

tiesnešu un sekretariāta darbību. 

 

 

11. SODI 

11.1. Atsevišķos gadījumos soda sankcijas un to apjoms norādīts nolikumā aiz katra 

attiecīgā punkta. 

11.2. Par soda naudu nomaksu atbild vainīgās spēlētājas, trenera vai komandas 

līdzdalībnieka KOMANDA. Ja noteiktā soda nauda netiek samaksāta 3 (trīs) 

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. 

11.3. Soda naudas jāapmaksā ar pārskaitījumu LBS kontā, pēc tam OBLIGĀTI nosūtot 

bankas apstiprinātu maksājuma uzdevumu uz LBS biroju pa faksu 67292086. 

11.4. Komandas neierašanās uz spēli - sods Ls 150. 

11.5. Komandas ierašanās uz spēli (komandas sastāva uznākšana laukumā) ar 

nokavēšanos līdz 15 minūtēm no paredzētā spēles sākuma laika sods Ls 20. 

11.6. Komandas ierašanās uz spēli (komandas sastāva uznākšana laukumā) ar 

nokavēšanos virs 15 minūtēm no paredzētā spēles sākuma laika: Spēle notiek sods 

Ls 50; spēle nenotiek sods Ls 150. 

11.6.1. Ja ir paziľots, ka ''VIESU'' komanda vai tiesneši atrodas ceļā (attaisnojošu iemeslu 

dēļ) un ir zināms viľu iespējamais ierašanās laiks, vecākais tiesnesis vai Līgas 

galvenais tiesnesis ir tiesīgs pieľemt lēmumu par spēles atcelšanu uz vēlāku laiku 

tajā pašā dienā, bet ne vēlāk kā 30 minūtes pēc noteiktā spēles sākuma laika. 
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11.7. Komanda pārtrauc spēli neatkarīgi no iemesla, izľemot, ja komanda zaudē spēli, 

izstājoties sods Ls 50 un komandai tiek piešķirts zaudējums ar 0:20, turnīra tabulā 

0 punktu. 

11.8. Par OTRO un katru nākošo tehnisko piezīmi vienas komandas spēlētājiem, 

trenerim vai komandai vienas spēles laikā - sods Ls 20. 

11.9. Diskvalificējoša piezīme jebkuram spēles dalībniekam - sods Ls 50. 

11.10. Par fiziska konflikta izraisīšanu vai iesaistīšanos tajā, par ko ir jāatstāj sporta zāle 

spēles laikā, jebkuram spēles dalībniekam vai spēles laikā jebkuram citam LSBL 

dalībniekam - sods Ls 100. 

11.11. Par fiziska konflikta izraisīšanu vai iesaistīšanos tajā uzreiz pēc spēles (apmēram 

40 minūtes) jebkuram dalībniekam - sods Ls 150. 

11.12. Par jebkura dalībnieka vēršanos ar rupjiem vārdiem, draudiem vai ar agresīvu 

uzvedību pret jebkuru citu dalībnieku: 

11.12.1. Spēles laikā sods - Ls 20. 

11.12.2. Uzreiz pēc spēles beigu signāla apmēram 40 min. laikā, sods - Ls 40. 

11.13. Par laukuma tiesneša, spēles komisāra vai sekretariāta fizisku aizskaršanu (tīšu 

sitienu vai grūdienu):  

11.13.1. SPĒLES LAIKĀ sods - vainīgā diskvalifikācija un Ls 100;  

11.13.2. Uzreiz pēc spēles beigu signāla (apm. 40 minūtes) sods - vainīgā diskvalifikācija un 

Ls 300.  

11.14. Gadījumā, ja tiek izpildīti nolikuma punkti 12.1.1., 12.1.2., 12.1.3., 12.1.4. bet pēc 

tam netiek izpildīts nolikuma punkts 12.1.5., sods - Ls 20. 

11.15. Gadījumā, netiek izpildīts nolikuma punkts 10.13. sods - Ls 15 un komandai nav 

tiesību piedalīties tālākajās spēlēs (punkts.11.2.) līdz šo punktu pilnīgai izpildei. 

11.16. Visos gadījumos, kad spēli neuzsāk vai pārtrauc un vainīgajai komandai piešķir 

zaudējumu, naudas sods atbilstoši punktam 11.4., ja pie pārkāptā Nolikuma punkta 

nav noteikts citādāk. 

11.17. Par nolikuma punktu neievērošanu, kuros nav paredzētas soda sankcijas, lēmumus 

pieľem LBS atbildīgā amatpersona atbilstoši noteiktajai kompetencei. 

 

 

12. PROTESTS 

12.1. Ja KOMANDAI ir pamatotas aizdomas, 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 (iekļaujot detalizētu 

notikumu izklāstu) un Ls 150 (viens simts piecdesmit latu) lielu drošības naudu, 

pirms tam OBLIGĀTI IZPILDOT sekojošas prasības: 

12.1.1. Spēles laikā uzreiz pēc attiecīgā spēles momenta, tiklīdz bumba ir "mirusi", komandas 

trenerim jāpaziľo vecākajam tiesnesim, ka par konkrēto momentu tiks iesniegts 

PROTESTS; 

12.1.2. Ja arī pēc vecākā tiesneša paskaidrojumiem attiecībā par notikušo, treneris tomēr 

vēlas iesniegt PROTESTU, viľam jāatzīmē protokola apakšējā brīvajā daļā spēles 

laiks, kurā incidents noticis. Piemēram: "iespējams  protests par notikumu spēles 

3.ceturtdaļas 2.minūtē" un paraksts. 

12.1.3. Uzreiz pēc spēles beigu signāla, ja komandas treneris nav pārdomājis iesniegt 

protestu, komandas kapteinim jāparakstās protokolā speciāli tam paredzētajā vietā. 

12.1.4 20 minūšu laikā pēc spēles beigu signāla, ja komandas treneris nav pārdomājis, 

jāiesniedz LBS oficiālajam pārstāvim konkrētajā spēlē (punkts 5.1.7.) parakstīts 

PROTESTA iesniegšanas apstiprinājums (nav sīki jāpaskaidro notikušais). 

12.1.5 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 150 (viens simts piecdesmit latu ) pārskaitīšanu LBS 
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kontā. Ja spēle notikusi piektdienā vai sestdienā, maksājuma uzdevums nosūtāms 

nākamajā bankas dienā. 

12.2 Gadījumā, ja komanda uzskata, ka kāds no Līgas galvenā tiesneša lēmumiem 

neatbilst NOLIKUMA un FIBA oficiālo noteikumu prasībām, tai ir tiesības 

iesniegt RAKSTISKU PROTESTU un Ls 150 (viens simts piecdesmit latu) lielu 

drošības naudu, pirms tam OBLIGĀTI IZPILDOT sekojošu procedūru: 

12.2.1. Vispirms konkrētais jautājums jāizrunā ar Līgas galveno tiesnesi un, ja pēc viľu 

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 150 

(viens simts piecdesmit latu) pārskaitīšanu LBS kontā jāiesniedz LBL direktoram 

vai jānosūta pa faksu 67292086 uz LBS biroju. 

12.2.2. Ja PROTESTS iesniegts atbilstoši nolikuma punktam 12.1. vai 12.2., LBS 

Tehniskajai komisijai 48 stundu laikā no protesta iesniegšanas brīža jāsasauc sēde 

un jāpieľem galīgais lēmums. 

12.3. Laukuma tiesnešu un galdiľa tiesnešu darbība tiks izskatīta TIKAI, ja tiks iesniegts 

rakstisks PROTESTS atbilstoši nolikuma punktam 12.1. 

12.4. PROTESTA apmierināšanas gadījumā drošības nauda tiek ar pārskaitījumu atgriezta 

protesta iesniedzējam 3 bankas darba dienu laikā.  

 

 

13. ATTIECĪBAS AR MASU MEDIJIEM 

13.1. Jebkuras radušās problēmas jārisina komandām kopīgi ar LSBL vadību iekšējā darba 

kārtībā, vadoties pēc nolikuma un FIBA oficiālajiem basketbola noteikumiem. 

Savstarpējo konfliktsituāciju risināšana klubu starpā nevis ar masu mediju 

starpniecību nav atļauta. Sods par šī punkta neievērošanu sods - Ls 30. 

13.2. Jebkuram DALĪBNIEKAM (punkts 2.1.) NAV TIESĪBAS izteikt masu medijiem 

personīga rakstura NEGATĪVAS atsauksmes par citu DALĪBNIEKU darbu. Sods 

par šī punkta neievērošanu - Ls 30. 

13.3. Negatīva rakstura OFICIĀLOS komandu, LBS, LBS Apelācijas komisijas, LBS 

Tiesnešu kolēģijas LĒMUMUS par kāda cita dalībnieka darbu, masu medijiem 

DRĪKST izteikt TIKAI to darīt pilnvarota persona, izsakot oficiālo organizācijas 

viedokli. Sods par šī punkta neievērošanu - Ls 30. 

13.4. Tikai un vienīgi LBS ir tiesības pārraidīt un izplatīt LSBL spēles Televīzijā vai 

interneta portālos. LBS ir tiesības slēgt līgumus par LSBL spēļu pārraidīšanu un 

publisku izplatīšanu. 

13.4.1. Klubam jānodrošina viss nepieciešamais, lai zāle būtu piemērota spēļu translēšanai 

TV un „online” režīmā.  

13.4.2. 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. 

13.4.3. Klubam jānodrošina TV darbiniekiem iespēja veikt visas darbības, kas saistītas ar 

spēļu pārraidīšanu, LSBL spēļu TV translāciju laikā. 

 

14. APBALVOŠANA 

14.1. Komandas, kas LSBL LR čempionātā izcīnījušas 1.-3.vietas, tiek apbalvotas ar 

kausiem un medaļām. 

14.1.1. Kausi un medaļas tiek pasniegtas uzreiz pēc attiecīgās spēles beigām. 

 

 

15. NOLIKUMA DARBĪBA 

15.1. Nolikums stājas spēkā ar tā apstiprināšanas brīdi LBS valdē un ir spēkā līdz nākamās 

sezonas nolikuma apstiprināšanai. 


