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LĪVĀNU NOVADA JAUNIEŠU DOME 

Lāčplēša iela 28 , Līvāni, Līvānu novads, LV –5316, e-pasts: jauniesi@livani.lv 

 
 

Līvānu novada atklātais 3x3 čempionāts basketbolā 

NOLIKUMS 

 
1. Pasākuma mērķis 

1.1. Popularizēt 3x3 basketbolu Līvānu novadā 

1.2. Noskaidrot Līvānu novada un tuvāko apkārtnes pilsētu/novadu spēcīgākos sportistus 3x3 

basketbolā. 

1.3. Sekmēt Latvijas ranga punktu pieaugumu FIBA pasaules rangā, reģistrējot visus posmsu un 

to rezultātus FIBA sacensību vietnē “play.fiba3x3.com”. 

 

2. Vieta un laiks 

2.1. Sacensības norisināsies Līvānu novada Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra (JIC) 

“Kvartāls” sporta laukumā, Lāčplēša ielā 28, Līvānos. 

2.2. Čempionāts norisināsies trīs posmos: 

1. posms 24. jūlijā 16:00 

2. posms 7. augustā 16:00  

3. posms 21. augustā 16:00. 

2.3. Turnīra organizatori patur tiesības mainīt posmu datumus, ņemot vērā pieteikto komandu 

skaitu. 

2.4. Turnīru provizoriskā programma: 

16:00  Atklāšana 

16:05  Starts jaunatnes grupām 

18:00  Starts pieaugušo grupām 

17:30 – 18:00 Finālspēles jaunantes grupām 

17:50 – 18:00 Jaunatnes grupu apbalvošana 

19:30 – 20:00 Finālspēles pieaugušo grupām 

19:50 – 20:00 Pieaugušo grupu apbalvošana 

Finālspēļu izspēles uzsākšanas laiks atkarīgs no pietiekto komandu daudzuma 

 

mailto:jauniesi@livani.lv
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3. Sacensību organizatori 

3.1. Sacensības organizē Līvānu novada Jauniešu dome sadarbībā ar JIC “Kvartāls” un Līvānu 

BJSS. 

3.2. Atbildīgā par pasākumu – JIC “Kvartāls” vadītājas pienākumu izpildītāja Zane Praņevska 

sadarbībā ar Līvānu novada Jauniešu domes jauniešiem un Līvānu Bērnu un Jaunatnes sporta 

skolu 

3.3. Sacensību direktors – Edgars Cimars 

3.4. Sacensību galvenais tiesnesis – Matīss Laganovskis 

 

4. Dalībnieki un dalības nosacījumi 

4.1. Sacensībās tiek aicināti  piedalīties Līvānu un citu novadu bērni, jaunieši un pieaugušie.  

4.2. Strītbolā startē komandas trīs dalībnieku sastāvā, komandu piesaka komandas kapteinis. 

Sacensības notiek trīs grupās:  

A grupa 2013-2009. 

B grupa 2008 - 2005.  

C grupa – 2004 - PIEAUGUŠIE 

4.3. Komandas netiek dalītas pēc dzimumiem, meitenes/sievietes spēlē kopā ar 

zēniem/vīriešiem. 

4.4. Organizatori patur tiesības izveidot apakšgrupas atkarībā no grupā pieteikto komandu skaita. 

4.5. Jaunākiem dalībniekiem atļauts būt dalībniekiem komandā pie vecākas grupas.  

4.6. Sacensību dienā, parakstoties reģistrācijas lapās, dalībnieki apliecina, ka personīgi atbild par 

savu veselības stāvokli un tā atbilstību izvēlētajai fiziskajai slodzei. 

4.7. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru 

uzņemto fotogrāfiju izmantošanai sacensību publiskajos materiālos. 

4.8. Spēles notiek bez skatītājiem 

4.9. Visi B un C grupas dalībnieki tiek aicināti izveidot spēlētāja profilam FIBA 3x3 basketbola 

sacensību platformā “play.fiba3x3.com 

 

5. Sacensību izcīņas kārtība 

5.1. Katra grupa izspēlē apļa turnīru 

5.2. Visas spēles A un B grupās notiek 8 minūtes vai līdz kāda komanda sasniegusi 11 punktus. 

5.3. Spēles C grupā notiek līdz kāda komanda sasniedz 11 punktus ar 2 punktu pārsvaru. 

5.4. Finālspēles C grupā notiek līdz kāda komanda sasniedz 15 punktus ar nosacījumu ka jābūt 

visamz 2 punktu pārsvaram (15:13; 16:14 utt.)  
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5.5. Pēc apļa turnīra rezultātiem tiek noteiktas komandas, kuras kvalificējas izslēgšanas spēlēm, 

kvalificēšanās robeža atkarīga no pieteikto komandu skaita 

5.6. Par uzvaru komanda kvalifikācijas tabulā iegūst 1 punktu, par zaudējumu 0. Punktu 

sakritības gadījumā primāri vērtē savstarpējo spēles iznākumu, sekundāri vērtē kopējos 

spēļu punktus. 

5.7. Komandas, kuras vēlas sacensties kopvērtējumā nedrīkts mainīt komandas nosaukumu un 

drīkst mainīt tikai vienu dalībnieku uz katru posmu. 

5.8. A un B grupās neizšķirta gadījumā pēc spēles laika beigām, papildlaiku sāk tā komanda, kas 

spēli uzsāka aizsardzībā. 

 

6. Dalībnieku pieteikšanās 

6.1. Sacensībām komandu var pieteikt komandas kapteinis personīgi sacensību dienā līdz 15:55 

6.2. Pirms turnīra iespējama elektroniskā pieteikšanās - ej.uz/3x3Livani 

6.3. Dalība sacensībās ir bez maksas. 

 

7. Apbalvošana 

7.1. Sacensību organizatoriskos, tiesāšanas un uzvarētāju apbalvošanas izdevumus sedz JIC 

“Kvartāls” no sava budžeta, atbalsītāju vai citiem finanšu līdzekļiem. 

7.2. Katrā komandu posmā 1.-3. vietu ieguvējus katrā grupā apbalvo ar medaļām, bet 1. vietas 

ieguvējas komandas apbalvo ar kausu.  

7.3. Noslēdzošajā 3. posmā ar Līvānu Stikls suvenīriem tiek apbalvotas 3 komandas, kuras 

kopvērtējumā ir saņēmušas visvairāk punktu. 

 

8. Noslēguma jautājumi 

8.1. Čempionāta dalībnieki 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. 

8.2. Čempionāta dalībnieki pirms sacensībām iesniedz aizpildītu un parakstītu apliecinājumu par 

prasību ievērošanu saistībā ar Covid-19 izplatīšanas ierobežošanu (pielikums Nr.1) 

8.3. Par epidemioloģisko normu ievērošanu pasākuma laikā atbildīgā persona no organizatoru 

puses – Matīss Laganovskis 25363826 

nolikumu sastādija 
Līvānu novada Jauniešu domes sekretārs 

Skaidris Skutelis __________________ 

ej.uz/3x3Livani
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Pielikums nr. 1 

 Kārtībai epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai 
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 

biedrības “Latvijas Basketbola Savienība” organizētajās basketbola sacensībās 
 

 

Biedrībai “Latvijas Basketbola savienība” 

 

Apliecinājums 
 

Par prasību ievērošanu saistībā ar Covid-19 izplatīšanas ierobežošanu 

 

Es, ____________________________________________________________,  

         (vārds, uzvārds) 

 

personas kods: ___________________________________________________,  

                    (personas kods) 

  

basketbola komandas _______________________________________________ , 

        (komandas nosaukums) 

 

(turpmāk tekstā – Komanda) pārstāvis, apliecinu, ka esmu iepazīstinājis pielikumā Nr.1 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 10 (desmit) 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. 

 

_________________________________________________________ 

(vārds, uzvārds, paraksts un datums) 

 

_________________________________________________________ 

(tel.nr., e-pasts) 
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Apliecinājumā iekļauto personas datu apstrādes nolūks ir ierobežot saslimšanu ar Covid-19 un 

nodrošināt aizsardzību no saslimšanas ar Covid-19 Biedrības ”Latvijas Basketbola savienība” 

organizēto basketbola sacensību laikā.  

 
 

 

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

 

 

Nr. 

p.k. 
Vārds Uzvārds Paraksts 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 
 


