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SPORTA CENTRA „MĒMELE” ČEMPIONĀTS  
IELU FLORBOLĀ 3X3 

NOLIKUMS 

Mērķis. Uzdevumi. 
• Veicināt aktīvu brīvā laika pavadīšanu Bauskas novada iedzīvotāju vidū. 
• Popularizēt 3x3 ielu florbolu, kā aizraujošu un veselīgu dzīvesveidu. 
• Noskaidrot spēcīgākās Bauskas novada 3x3 ielu florbola komandas. 
• Dažādot novada iedzīvotāju fiziskās aktivitātes. 

Laiks. Vieta. 
• Sacensības notiks laukumā pie novada Domes, Uzvaras ielā 1. Dalībnieku reģistrācija 

no 9:00 – 9:30. 

! I posms – 3. jūlijs plkst. 10:00 

! II posms – 15. jūlijs plkst. 10:00 Iecavas pilsētas daudzfunkcionālajā sporta laukumā 
(Galvenais tiesnesis un atbildīgais par Covid-19 noteikumu ievērošanu Raimonds 
Ivenkovs, mob.t. 26989986, e-pasts: ) 

! II posms – 24. jūlijs plkst. 10:00 

! III posms – 14. augusts plkst. 10:00 

Vadība. 
• Sporta centra „Mēmele” kausa izcīņu ielu florbolā organizē un vada Bauskas novada 

sporta centrs „Mēmele” sadarbībā ar Latvijas Florbola savienību. 
• Galvenais tiesnesis un atbildīgais par Covid-19 noteikumu ievērošanu Agris 

Grandovskis, mob.t. 26518299, e-pasts: agrisgr10@inbox.lv    

Dalībnieki. 
• Bauskas novada iedzīvotāji un viessportisti (dalībnieki, kuri nav deklarēti Bauskas 

novadā) 
• Komandā četri spēlētāji 
• Spēlētāju vecumu grupas: 

 Pieaugušo grupa – 2004. gadā dzimuši un vecāki spēlētāji; 
 U-16 grupa - 2005. – 2007. g. dzimuši spēlētāji; 
 U-13 grupa – 2008. – 2009.g. dzimuši spēlētāji; 
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U - 11 grupa – 2010. - 2012.gadā dzimuši spēlētāji 

• Katrs komandas dalībnieks, ar savu parakstu pieteikumā, atbild par savu veselības 
stāvokļa un fiziskās sagatavotības atbilstību dalībai sacensībās! 

• Sacensību dalībnieki ir atbildīgi par savu veselības stāvokli, regulāru veselības       
pārbaužu veikšanu, savas veselības un dzīvības apdrošināšanu. Par nepilngadīgu 
dalībnieku veselības stāvokli, regulāru veselības pārbaužu veikšanu, savas veselības 
un dzīvības apdrošināšanu ir atbildīgi vecāki (personas, kas īsteno aizgādniecības 
tiesības) un attiecīgo klubu, komandu vadītāji.  

• Turnīra organizatori neuzņemas atbildību par nelaimes gadījumiem sacensību norises 
laikā. 

• Dalībnieku, skatītāju un citu sacensību norisē iesaistīto personu pienākums ir ievērot 
organizatoru norādījumus, vispārīgos sabiedriskās kārtības, drošības noteikumus un 
spēkā esošos normatīvos aktus. 

• Sacensību rezultāti tiks atspoguļoti LFS un sportsbauska.lv mājas lapā. 

Apbalvošana. 

• Katra posma 1.-3.vietas ieguvēji, katrā vecuma grupā, tiks apbalvoti ar medaļām. 

Finanses. 
• Bauskas novada pašvaldības iedzīvotājiem dalība sacensībās bez maksas. 
• Viessportistiem, dalības maksa EUR 2,00 no katra dalībnieka, līdz pirmajam       

sacensību posmam, jāiemaksā SC „Mēmele” kontā:  

Sporta centrs „Mēmele” 

Uzvaras iela 10A 

Reģ. Nr. LV 90000033814 

SEB Bauskas nod. kods UNLALV2X 
Konts LV98UNLA0050019344476 

Pieteikumi. 

• Iepriekšējie komandu pieteikumi (obligāti!) jāiesniedz dienu pirms kārtējā sacensību 
posma līdz plkst. 15:00, Ingai Ūbelei, mob.t. 25949709, ingau67@inbox.lv vai      
galvenajam tiesnesim A.Grandovskim agrisgr10@inbox.lv  

• Vārdiskie pieteikumi, ar ārsta vai pašu spēlētāju parakstiem (obligāti!), jāiesniedz 
sacensību dienā galvenajam tiesnesim. 

!!! Sacensībās nedrīkst piedalīties dalībnieki, kuri ir saslimuši ar Covid-19, kuri bijuši 
saskarsmē ar Covid-19 slimnieku, kuru ģimenē ir konstatēta saslimšana ar Covid-19. 
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Sacensību dalībniekiem jāievēro valstī noteiktos epidemioloģiskos, dezinfekcijas un    
distancēšanās noteikumus. Katrs dalībnieks izmanto personīgos dezinficēšanās 
līdzekļus! 

Sporta centra "Mēmele” rīkoto pasākumu laikā iespējama filmēšana un fotografēšana. 
Vizuālais, video un audio materiāls, pasākumu publicitātei un popularizēšanai, var tikt       
izmantots masu mēdijos, interneta resursos un sociālajos tīklos. Atrodoties pasākuma         
teritorijā, jūs aplieciniet, ka esat informēts, ka tiekat iekļauts vizuālajā, video un audio       
materiālā!  

Noteikumi. 
• Spēļu sistēmu un spēles ilgumu nosaka galvenais tiesnesis, vadoties pēc pieteikto   

komandu skaita. 
• Spēles notiek 10x18 m laukumos ar apmalēm. Spēlēm tiek izmantoti mazie vārti, pie 

katriem tiekot iezīmētam vārtsarga laukumam 1 metra rādiusā. 
• Spēles notiek, ievērojot IFF spēles noteikumus. 
• Spēles notiek bez laukuma tiesnešiem, pārkāpumu, autu un vārtu guvumu fiksāciju 

veicot pašiem spēlētājiem. 
• Spēle netiek uzsākta ar centra izspēli. Pirms spēles uzsākšanas abu komandu pārstāvji 

savstarpēji ar izlozes palīdzību noskaidro komandu, kurai piederēs pirmais 
uzbrukums, kas tiek uzsākts pēc spēles starta signāla. 

• Pēc katriem gūtajiem/zaudētajiem vārtiem komandu pārstāvjiem savstarpēji         
jāapstiprina dotā brīža spēles rezultāts, kam seko spēles atsākšanās ar jaunu izspēli. 

• Par nopietniem noteikumu pārkāpumiem tiek nozīmēts izgājiens viens pret vienu, 
sākot no laukuma centra. Pārējo pārkāpumu gadījumos bumba tiek atdota pretinieku 
komandai jaunas izspēles veikšanai. 

• Spēlētājiem nedrīkst būt klāt priekšmeti, ieskaitot juvelierizstrādājumus, kuri var 
savainot sevi vai citus spēlētājus. Drošības nosacījumi attiecas arī uz spēlētāju 
ekipējumu.  

• Sacensībās drīkst piedalīties tikai atbilstošā sporta apģērbā un apavos. 
Spēles notiek bez vārtsarga.  

• Katrai komandai spēles laikā laukumā atrodas trīs spēlētāji. Komanda drīkst veikt 
neierobežotu spēlētāju maiņu skaitu. 

• Ja bumba no kāda spēlētāja ir atstājusi laukumu, pretinieku komandai tā jāievada 
spēlē no maksimāli tuvas vietai, kur tā šķērsojusi laukuma apmali.  

• Visās strīdīgajās situācijās bumbiņa tiek izspēlēta laukuma malā pie nosacītās centra 
līnijas, piedaloties pa vienam spēlētājam no katras komandas. 

• Ja bumbiņa tiek raidīta ārpus laukuma bez atsitieniem vai rikošetiem, pretinieku    
komanda tiek pie iespējas izpildīt izgājienu 1:1.  

• Pēc vārtu zaudējuma vai pēc izgājiena 1:1 izpildes bumbiņa tiek ievadīta spēlē no 
viena metra zonas līnijas pie vārtiem. Šajā gadījumā jauns uzbrukums obligāti jāuzsāk 



ar vismaz vienu piespēli un tikai pēc tam komandas biedrs drīkst izdarīt metienu pa 
pretinieku vārtiem. 

• Pie katriem vārtiem vārtu priekšā ir iezīmēta vienu metru plata zona jeb vārtu 
laukums, kurā gan uzbrūkošajiem, gan aizsargājošajiem spēlētājiem ir aizliegts iekāpt. 
Ja šis aizliegums tiek pārkāpts, viens pretējās komandas spēlētājs izpilda izgājienu 
1:1. 

• Izspēlējot bumbiņu pēc pārkāpuma jeb tā saucamo autu, pretējās komandas 
spēlētājām jāatrodas vismaz 3 metru attālumā no izspēles vietas. 

• Izgājiens “viens pret vienu”: 
• Bumbiņas izraidīšanas, vārtsarga laukuma pārkāpuma vai neatļautas ķermeņa daļas 

pieskāriena pie laukuma seguma gadījumā izgājienā 1:1 obligāti jāpiedalās 
(aizsardzības situācijā) noteikumu pārkāpējam. 

• Izgājiena laikā aizsargājošās komandas spēlētājs nedrīkst ar ceļiem pieskarties    
laukuma seguma virsmai. Ja tā notiek, izgājiens automātiski tiek fiksēts kā rezultatīvs.  

• Par uzvaru tiek piešķirti divi punkti, par neizšķirtu – viens punkts, par zaudējumu un 
neierašanos uz spēli – nulle punktu un tehniskais zaudējums (0:5). 

• Ja apakšgrupā divām vai vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, augstāku vietu 
ieņēmušo komandu nosaka: 
- savstarpējo spēļu rezultātiem; 
- pēc labākās vārtu starpības savstarpējās spēlēs; 
- pēc lielākā gūto vārtu skaita savstarpējās spēlēs; 
- pēc labākās vārtu starpības visās spēlēs; 

• Ja visi šie rādītāji ir identiski, augstāku vietu ieņēmušo komandu nosaka ar papildus 
izgājienu 1:1 palīdzību līdz pirmajai kļūdai. 

• Ja komandai ir vairāk kā viens tehniskais zaudējums, tā automātiski ieņem maksimāli 
zemāko vietu, un tās rezultāti netiek ņemti vērā pārējo komandu vietu noteikšanā. 

Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā nolikumā, dalībnieki risina vienojoties. 



Izdota, pamatojoties uz  
Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu 

 Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 
 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

 32. 3 1.apakšpunktā noteikto 

Kārtība epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības         
ierobežošanai Bauskas novada sporta centra “Mēmele” rīkotajās sacensībās  

Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības 
pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 360) paredzēto 
pamatprincipu (informēšana, distancēšanās, higiēna, personas veselības stāvokļa uzraudzība) un no 
tiem izrietošo prasību ievērošanai no 2021. gada 15.jūnija nosaka šādu kārtību (turpmāk – Kārtība): 

1. Epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai tiek 
īstenoti Bauskas novada Sporta centra “Mēmele” organizētajās ielu florbola sacensībās 

2. Kārtība ir saistoša visiem Bauskas novada Sporta centra “Mēmele” ielu florbola sacensību 
dalībniekiem: klubiem, komandām, organizatoriem, spēlētājiem, apkalpojošajam personālam, 
tiesnešiem. 

3. Kārtība tiek piemērota visās Bauskas novada Sporta centra “Mēmele” oficiālo sacensību spēļu 
norises vietās. 

4. Ja tiek konstatēta pretruna starp Kārtību, Bauskas novada Sporta centra “Mēmele” sacensību 
nolikumiem un/vai spēles noteikumiem, spēkā ir Kārtībā noteiktais regulējums. 

5. Mainoties epidemioloģiskajai situācijai, Kārtība var tikt pārskatīta un tajā noteiktie             
ierobežojumi mainīti. 

6. Personas, kuras pārkāpj izolācijas, karantīnas un pulcēšanās ierobežojumus, var tikt sauktas 
pie administratīvās atbildības. 

7. Komandas, kas piedalās Bauskas novada Sporta centra “Mēmele” oficiālajās ielu florbola 
sacensībās: 
7.1. ir informētas un apņemas ievērot MK noteikumos nr. 360, Covid-19 infekcijas izplatības 

pārvaldības likumā un Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā ietvertos 
noteikumus par valsts ieviestajiem ierobežojumiem un papildu noteikumiem sporta 
pasākumu norisē;  

7.2. ir atbildīgas par savu komandu dalībnieku (spēlētāju) veselības stāvokli, kā arī noteikto 
ierobežojumu un piesardzības pasākumu ievērošanu; 

7.3. ir informētas un ievēro valsts aktuālos noteikumus sporta pasākumu norisei, kā arī     
regulāri sekot līdzi to izmaiņām. 

8. Kārtība infekcijas izplatīšanas ierobežošanai sacensību norises laikā: 
8.1. pirms/pēc spēles komandu dalībnieki (spēlētāji,) un tiesneši nesarokojas; 
8.2. tieši pirms un tieši pēc spēles abu komandu spēlētājiem jāveic roku dezinficēšana,      

izmantojot atbilstošus sanitāri – dezinficējošos līdzekļus (virsmu dezinfekcijai jāizmanto 
ne mazāk kā 70% alkohola saturošus līdzekļus); 

8.3. pie sacensību norises ieejas redzamā vietā ir jābūt izvietotām norādēm ar informāciju par 
distances ievērošanu, maksimālo apmeklētāju skaitu, higiēnu, pašizolāciju, karantīnu, kā 
arī citu informāciju saskaņā ar MK noteikumiem Nr.360; 

8.4. ja sacensību laikā ir paredzami drūzmēšanās punkti, ieteicams veidot lokālus plūsmu 
regulējošus norobežojumus; 

8.5. tiek rekomendēta sacensību dalībnieku reģistrācija arī tad, ja tā nav obligāta. Tehniskā un 
apkalpojošā personāla uzskaite ir īpaši nozīmīga, jo viņu kontaktēšanās ar citiem        
cilvēkiem ir pastiprināta; 



8.6. sacensību norises vietās jāizvieto bezmaksas roku dezinfekcijas līdzekļi pie ieejas/izejas 
no norises vietas, pie sanitārajiem mezgliem, pēc iespējas pie biežākām saskarsmes 
virsmām; 

8.7. sacensību laikā  regulāri jāatskaņo informatīvi aicinājumi apmeklētājiem ievērot distanci, 
kā arī citus epidemioloģiskās drošības noteikumus; 

8.8. ieteicams pirms sacensībām informēt dalībniekus par ar Covid-19 saistītajiem ierobežo-
jumiem un noteikumiem, kā arī sankcijām, pārkāpjot Kārtību un MK noteikumos Nr.360 
noteiktās prasības, tai skaitā par sacensību pārtraukšanas iespējamību noteikumu 
neievērošanas gadījumā; 



EPIDEMIOLOĢISKĀS DROŠĪBAS PASĀKUMU ĪSTENOŠANAI ,,COVID-19##      
INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI BAUSKAS NOVADA SPORTA 

CENTRA “MĒMELE” RĪKOTAJOS PASĀKUMOS  

Bauskas novada sporta centrs „Mēmele“ 

Apliecinājums 

Par prasību ievērošanu saistībā ar Covid-19 

Es, ____________________________________________________________,  
         (vārds, uzvārds) 

personas kods: ___________________________________________________,  
                    (personas kods) 
  
komandas _______________________________________________ , 
        (komandas nosaukums) 

(turpmāk tekstā – Komanda) pārstāvis, apliecinu, ka esmu iepazīstinājis minētās personas ar 
sekojošiem punktiem: 

1. Komandas dalībniekiem nav konstatēta saslimšana ar Covid-19 un Slimību profilakses un       
kontroles centrs nevienu komandas dalībnieku nav noteicis kā Covid-19 infekcijas slimības     
kontaktpersonu. 

2. Neviens komandas dalībnieks pēdējo 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā nav atgriezies/
iebraucis Latvijā no valsts, uz kuru attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi 
sakarā ar augstu saslimstību ar Covid-19 attiecīgajā valstī un nav bijis kontaktā ar Covid-19 
saslimušajiem vai kontaktpersonām. 

3. Nevienam komandas dalībniekam nav noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra karantīna. 
4. Komandas dalībniekiem nav akūti elpceļu infekcijas simptomi (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, 

paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi). 

Apņemos nekavējoties informēt sacensību organizatorus par ikviena Komandas dalībnieka veselības 
stāvokļa būtiskām (akūtām) izmaiņām. 

Esmu informēts (-a), ka par nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie administratīvās atbildības vai 
kriminālatbildības. 

________________________________________ 
(vieta, datums) 

________________________________________ 
(vārds, uzvārds, paraksts) 

________________________________________ 
(tel.nr., e-pasts) 



Apliecinājumā iekļauto personas datu apstrādes nolūks ir ierobežot saslimšanu ar Covid-19 un 
nodrošināt aizsardzību no saslimšanas ar Covid-19 Bauskas novada sporta centra “Mēmele”        
organizēto ielu florbola  sacensību laikā.  

Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazīstināts (-a) ar augstākminētajiem punktiem. 

Nr. 
p.k

.
Vārds Uzvārds Telefona Nr Paraksts

1.

2.

3.

4.


