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ALOJAS NOVADA SPORTA UN ATPŪTAS SPĒĻU NOLIKUMS 

1. Sporta spēles 

Alojas novada Sporta spēles (turpmāk – SP)  piedalās Alojas novada 

iedzīvotāji, novadā strādājošie un viņu ģimenes locekļi, kuri pārstāv Alojas novadā 

esošus uzņēmumus, iestādes, biedrības, interešu grupas, u.c. 

Sporta un atpūtas spēlēm ir komandu sacensību raksturs. Sporta un atpūtas 

spēlēs var piedalīties arī individuāli sportisti, taču tie netiek vērtēti komandu 

kopvērtējumā.  

 

2. Organizācija un vadība 

2.1. Sporta spēles organizē Vidzemes jaunatnes futbola centrs “Staicele”; 

2.2. Sporta spēļu organizēšanai tiek izveidota SP darba grupa; 

2.3. Sporta spēļu inventāru nodrošina SP organizators. 

 

3. Mērķis un uzdevumi 

3.1. Sporta spēļu mērķi ir: 

3.1.1. Veicināt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu; 

3.1.2. Veicināt interesi un vēlmi sportot; 

3.1.3. Veicināt novada iedzīvotāju saliedētību un pozitīvu komunikāciju.  

3.2. Sporta spēļu uzdevumi ir: 

3.2.1. Nodrošināt SP dalībniekiem iespēju piedalīties dažādās sporta aktivitātēs; 

3.2.2. Nodrošināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu sporta spēļu sacensību garā. 

 

4. Laiks un vieta 



4.1. Sporta spēļu norises vietu un laiku nosaka SP organizators. 

5. Dalībnieki un pieteikšanās 

5.1. Sporta spēlēs var piedalīties ikviens Alojas novada iedzīvotājs, Alojas novada 

teritorijā strādājošais un viņa ģimenes locekļi, izveidojot SP dalībnieku komandu 

un ievērojot 5.3. p. noteikto komandas sastāvu; 

5.2. Dalībai Sporta spēlēs dalībnieki izveido komandu, aizpilda pieteikumu 

(pielikums); 

5.3. Komandā ir vismaz 7 dalībnieki, lai komanda varētu pretendēt uz kopvērtējumu; 

5.4. Komanda izvēlē sev kapteini; 

5.5. Sporta spēļu laikā komandas sastāvs ir nemainīgs; 

5.6. Komanda iesniedz aizpildītu pieteikuma anketu klātienē un elektroniski trīs 

dienas pirms sporta spēlēm uz e-pasta adresi: vjfc@aloja.lv. 

 

6. Reģistrācija 

6.1. Komanda reģistrējas SP norises vietā ne vēlāk kā 30 minūtes pirms SP sākuma;  

6.2. Ja komanda nereģistrējas 6.1. p. noteiktajā laikā, dalība SP var tikt liegta. 

 

7. Sporta spēļu disciplīnas 

7.1. Vispārīgie noteikumi: 

7.1.1. Katras sporta veida noteikumus nosaka SP darba grupa; 

7.1.2. Sporta veidu noteikumi tiek izsludināti ne vēlāk kā 3 dienas pirms SP; 

7.1.3. SP darba grupa, var noteikt īpašus noteikumus un izņēmumus katrā sporta 

veidā; 

7.1.4. Tiesneši pirms katras sporta veida sākuma saprātīgā apjomā izskaidro SP 

dalībniekiem attiecīgā sporta veida noteikumus. 

 

8. Vērtēšana un kopvērtējums. 

8.1. Par katru sporta veidu komandas iegūst vietai atbilstošu punktu skaitu; 

8.2. Kopvērtējumu sastāda komandu sporta veidā iegūto punktu summa;  

8.3. Par izcīnīto vietu katrā sporta veidā komanda kopvērtējumā saņem attiecīgi 

punktus: 1.v. – 1 p., 2.v. – 2 p., utt.  Punkti dienas laikā summējas. Uzvar  

komanda, kura izcīnījusi vismazāko punktu skaitu. Ja vairākām komandām ir  

vienāds punktu skaits, tad uzvar tā komanda, kurai ir vairāk 1. vietas. 

 

9. Strīdu izšķiršanas kārtība un piezīmju izteikšana 

9.1. Pēc mutisku pretenziju par spēļu rezultātiem izvirzīšanas strīdu izšķir galvenais 

tiesnesis. 

10. Tiesāšana un tiesneši 

10.1. Sporta spēles tiesā SP darba grupas tiesneši atbilstoši šim nolikumam un 

paredzētajiem sporta veidu noteikumiem; 

10.2. Visus rezultātus apstiprina galvenais tiesnesis. 

 

10.3. Tiesnešu tiesības: 

10.3.1. Tiesnesis ir tiesīgs komandai izteikt aizrādījumus par neētisku, nesportisku 



rīcību vai lūgt nomainīt kādu komandas dalībnieku attiecīgajā sporta veidā;  

10.3.2. Ja ignorē tiesneša izteiktās piezīmes, tad galvenais tiesnesis drīkst 

diskvalificēt komandu attiecīgajā sporta veidā vai anulēt tās rezultātus. 

 

11. Dalībnieku atbildība 

11.1. Katrs dalībnieks ir morāli un materiāli atbildīgs par nodarīto kaitējumu 

pasākuma norises vietai, aprīkojumam, SP dalībniekiem un organizatoriem. 

11.2. Komandu vai tās atsevišķus dalībniekus var diskvalificēt par: 

11.2.1. SP nolikuma neievērošanu; 

11.2.2. SP tiesnešu vai SP organizatoru norādījumu ignorēšanu; 

11.2.3. Vispārējo pieklājības un ētikas normu neievērošanu; 

11.3. Diskvalificēt komandu vai tās dalībniekus drīkst SP galvenais tiesnesis; 

11.4. Katrs dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli, apliecinot to ar savu 

parakstu pieteikuma anketā; 

11.5. Katrs dalībnieks ir atbildīgs par savām personiskajām mantām un to apliecina ar 

savu parakstu pieteikuma anketā. 

 

12. Komandas pienākumi 

12.1. Ierasties norādītajā SP norises vietā, prezentējot komandas vienoto tēlu, 

piemēram, kopīgas formas, vienojošos vizuālos elementus, saukļus, dziesmas u. 

tml.; 

12.2. Godprātīgi piedalīties sacensībās, cienot tiesneša lēmumu. 

 

14. Apbalvošana 

14.1. Apbalvošana notiek SP noslēgumā; 

14.2. Apbalvo komandas un individuālo sporta spēļu  uzvarētājus, kuras kopvērtējumā 

ieguvušas 1. – 3. vietu. 

  

15. Nolikuma grozīšanas kārtība 

15.1. SP darba grupa nepieciešamības gadījumā ir tiesīga grozīt nolikumu, par to 

iepriekš brīdinot visas komandas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALOJAS NOVADA SPORTA UN ATPŪTAS SPĒLES 

PIETEIKUMS 
 

Komandas nosaukums _________________________________________ 

Komandas kapteinis ___________________________________________ 

Kontaktinformācija ____________________________________________ 

N.p.k. Vārds, uzvārds Paraksts 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

 

Komandas dalībnieks ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar Alojas novada 

sporta un atpūtas spēļu nolikumu un viņa veselības stāvoklis ir atbilstošs dalībai 

sporta spēlēs. 

 

Pieteikuma aizpildīšanas datums: ____________________________ 

Komandas kapteiņa paraksts un atšifrējums _________________________________ 

 

Ja komandā ir vairāk par 7 dalībniekiem, tad tabulai jāpievieno papildus nepieciešamo ailīšu 

skaits atbilstoši dalībnieku skaitam. 

Pieteikums jānosūta elektroniski uz e-pastu: vjfc@aloja.lv . 

 

mailto:vjfc@aloja.lv
PRESE
Rectangle

PRESE
Typewritten Text
vjfc.staicele@aloja.lv




