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I. Mērķis un uzdevumi 
 
 1. Veicināt basketbola popularitāti bērnu un jaunatnes vidū, motivējot 
nodarboties ar basketbolu. 
 
 2. Noskaidrot Latvijas Republikas jaunatnes čempionus basketbolā zēnu un 
meiteņu komandām (1998.- 2005.dz.g.) 
 
 3. Sekmēt jaunāko klašu audzēkņu iesaisti basketbolā un sagatavošanos 
spēlēšanai LJBL čempionātā, organizējot turnīrus 2006.gadā dzimušiem un jaunākiem 
bērniem. 
  
 4. Sekmēt Latvijas jaunatnes izlašu kandidātu sagatavošanos startiem Eiropas 
jaunatnes čempionātos un citos starptautiskajos turnīros. 
 

5. Veidot labvēlīgus apstākļus jauno spēlētāju sportiskās meistarības 
pilnveidošanai un personības vispusīgai attīstībai. 
 
 6. Sekmēt basketbola tiesnešu profesionālo izaugsmi.  

 
 7. Sekmēt jaunatnes treneru profesionālo izaugsmi. 
  
 8. Veicināt jauno basketbolistu sociālās un radošās aktivitātes.  
 

9. Veicināt un popularizēt 3x3 basketbola attīstību Latvijā 

10. Noskaidrot Latvijas Republikas jaunatnes čempionus 3x3 basketbolā zēnu 
un meiteņu komandām (1999.- 2005.dz.g.) 
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II. Sacensību organizācija 
 
 2.1.Latvijas Basketbola savienības (turpmāk – LBS) Latvijas Jaunatnes 
basketbola līgas (turpmāk – LJBL) darbības mērķis ir sekmēt bērnu un jaunatnes 
basketbola attīstību Latvijā. LJBL sadarbojas ar pašvaldību profesionālās ievirzes 
sporta izglītības iestādēm, juridisku un fizisku personu dibinātajiem sporta klubiem un 
vispārējās izglītības iestādēm. 
 
 2.2. LJBL oficiālais nosaukums 2016./2017.gada sezonā ir VEF Latvijas 
Jaunatnes basketbola līga. Oficiāli lietotais saīsinājums –  VEF LJBL.  
 
 2.3. LJBL struktūra 
 
 2.3.1. LJBL prezidents:  

1) pārstāv LJBL publiskos pasākumos, tai skaitā, bet ne tikai – LJBL fināla 
turnīru apbalvošanas ceremonijās, LJBL noslēguma pasākumā LR Saeimā, 
Lielajā talkā, LJBL Sezonas atklāšanas preses konferencē, Talantu nedēļas 
aktivitātēs; 
2)pēc LBS ģenerālsekretāra uzaicinājuma piedalās ar LJBL saistīto jautājumu 
izskatīšanā LBS valdē un Padomē; 
3) pēc LBS ģenerālsekretāra uzaicinājuma ne retāk kā vienu reizi mēnesī 
piedalās ar LJBL saistīto jautājumu izskatīšanā LJBL sapulcēs. 

 2.3.2.LJBL direktors vada, koordinē un kontrolē LJBL administratīvo darbu: 
 1) LJBL sekretariāta darbību; 
 2) finanšu piesaisti, plānošanu un izlietojumu LJBL darbības nodrošināšanai; 

3) apkopo un sniedz informāciju par LJBL organizācijām un institūcijām, kas 
saistītas ar jaunatnes basketbolu. 

 2.3.3 LJBL galvenais tiesnesis atbild par: 
1) čempionāta nolikuma un kalendāra izstrādi un koordināciju; 
2) sacensību norises kontroli saskaņā ar šo nolikumu un FIBA oficiālajiem 
basketbola noteikumiem; 
3) soda sankciju noteikšanu saskaņā ar šajā nolikumā noteiktajām pilnvarām; 
4) LJBL spēlētāju licencēšanu; 
5) statistiskās informācijas apkopošanu un apstrādi saskaņā ar čempionāta 
nolikumu. 

 2.3.4.LJBL tiesnešu darba koordinators: 
 1) izveido LJBL tiesnešu datu bāzi (reģistru); 
 2) izstrādā kritērijus LJBL tiesnešu darba vērtēšanai; 
 3) izstrādā un īsteno LJBL tiesnešu apmācības stratēģiju; 
 4) koordinēt LJBL tiesnešu darbību; 
 5) norīko tiesnešus uz LJBL fināliem un pārspēlēm; 
 6) organizē LJBL tiesnešu darba hospitēšanu (novērošanu un vērtēšanu) 
regulārā čempionāta laikā 
 2.4. LJBL organizatoriski nodrošina: 
 2.4.1. savlaicīgu informācijas apriti starp čempionāta dalībniekiem; 
 2.4.2. LBS Valdē pieņemto lēmumu informācijas vai dokumentu nosūtīšanu 
organizācijām piecu darba dienu laikā; 
 2.4.3. LBS Jaunatnes komisijas sanāksmju sasaukšanu ne retāk kā reizi trijos 
mēnešos; 
 2.4.4. savlaicīgu informācijas apriti LBS oficiālajā interneta mājas lapā 
www.basket.lv; 
 2.4.5. semināru organizēšanu savas kompetences ietvaros treneriem, 
tiesnešiem un organizāciju vadītājiem. 
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2.5. LJBL Tehniskā komisija:  

 2.5.1. LJBL Tehniskā komisija darbojas saskaņā ar šo nolikumu. To vada 
LJBL direktors. 
 2.5.2. LBJL Tehniskās komisijas sastāvs:  

1) LJBL direktors; 
2) LJBL galvenais tiesnesis;  
3) LJBL tiesnešu darba koordinators; 
4) LBS Jaunatnes komisijas vadītājs vai tā pilnvarots pārstāvis. 

 2.5.3. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Tā izskata LJBL galvenā tiesneša 
iesniegtos ziņojumus, protestus, disciplināros jautājumus, konfliktsituācijas.  
 
 2.6. LJBL ir tiesīga pieļaut atkāpes no šī nolikuma prasībām Latvijas 
Nacionālo jaunatnes izlašu interesēs. 
 2.7. Ja LJBL lēmumi ir pretrunā šī nolikuma un/vai FIBA oficiālo noteikumu 
prasībām, tos atcelt ir tiesības LBS ģenerālsekretāram ar rakstisku rīkojumu, pēc 
rakstiska iesnieguma saņemšanas. 
 2.8.LJBL ir tiesīga iesniegt LBS valdei grozījumus šajā nolikumā, saskaņojot 
ar LBS Jaunatnes komisiju. 
 2.9. LBS Jaunatnes komisija (turpmāk – Jaunatnes komisija) ir konsultatīva 
organizācija, kas sniedz LJBL ieteikumus tās kompetencē esošo konceptuālo 
jautājumu risināšanai, lai sekmētu jaunatnes basketbola attīstību. Jaunatnes komisija 
pārstāv LJBL dalībnieku – spēlētāju un treneru –viedokli un intereses.  
 

III. Čempionāta dalībnieki 
  

3.1. Čempionāta dalībnieki ir pašvaldību profesionālās ievirzes sporta 
izglītības iestāžu, juridisku personu dibināto sporta klubu un vispārējās izglītības 
iestāžu komandas, tiesneši, kā arī LJBL administrācija. 

3.2. BJBS Rīga komandas ar dažādiem nosaukumiem šī nolikuma izpratnē tiek 
uzskatītas par atsevišķām sporta organizācijām un Licencēšanas un pārejas noteikumi 
uz tām attiecas kā uz atsevišķām sporta organizācijām. 
 3.3. 2016./2017. gada sezonā čempionāts notiek septiņās (7) vecuma grupās 
zēniem un meitenēm: 
 
Zēni: 
 
U-19 1998./99. dzimšanas gads 
U-17 2000.dzimšanas gads 
U-16 2001.dzimšanas gads 
U-15 2002.dzimšanas gads 
U-14 2003.dzimšanas gads 
U-13 2004.dzimšanas gads 
U-12 2005.dzimšanas gads un jaunāki 
 
Meitenes: 
 
U-19 1998./99. dzimšanas gads 
U-17 2000. dzimšanas gads 
U-16 2001.dzimšanas gads 
U-15 2002.dzimšanas gads 
U-14 2003.dzimšanas gads 
U-13 2004.dzimšanas gads 
U-12 2005.dzimšanas gads un jaunāki 
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IV. Čempionāta norises laiks 

 
 4.1.Regulārais čempionāts U-19, U-17, U-16, U-15 un U-14 vecuma grupās 
notiek: 
 4.1.1. pirmais aplis - no 2016.gada 17. septembra līdz 2016.gada 
18.decembrim; 
 4.1.2. otrais aplis - no 2017.gada 7.janvāra līdz 2017.gada 9.aprīlim. 
  4.2.Regulārais čempionāts U-12 un U-13 vecuma grupās notiek: no 2016.gada 
18.septembra līdz 2017.gada 9.aprīlim 
 4.3. Pārspēles par tiesībām 2017./2018.gada sezonā spēlēt LJBL čempionāta 
1.divīzijā U-14, U-15, U-16 vecuma grupās zēniem notiek  2017.gada 1.- 15.maijā. 
 4.3.1.Pārspēles par tiesībām 2017./2018.gada sezonā spēlēt LJBL čempionāta 
1.divīzijā U-19 vecuma grupā zēniem notiek 2017.gada augustā. 
 4.4. LJBL finālsacensības notiek no 2017.gada 10.aprīļa līdz 14.maijam. 
finālsacensību vietas tiks nosauktas līdz 2017.gada 1.martam.  
 
U-19 2017.gada, play-off  10.aprīlis – 2.maijs, FINAL4, 5-7.maijs 
U-17 2017.gada, 12.maijs – 14.maijs 
U-16 2017.gada. 28.aprīlis – 30.aprīlis 
U-15 2017.gada, 21.aprīlis – 23.aprīlis 
U-14 2017.gada, 12.maijs – 14.maijs 
U-13 2017.gada. 28.aprīlis – 30.aprīlis 
U-12 2017.gada, 21.aprīlis – 23.aprīlis 
 
 4.5. LJBL Talantu nedēļa – 2017.gada 6.marts – 12.marts. Nolikums tiks 
nosūtīts organizācijām līdz 2016.gada 20.februārim.  
 4.6. LJBL Molten kausa izcīņa meitenēm – no 2016.gada 27.decembra līdz 
29.decembrim, Liepājā. saskaņā ar īpašu nolikumu. Nolikums tiks nosūtīts 
organizācijām līdz 2016.gada 1.novembrim.  
 4.7. 2006.gadā un jaunākiem dzimušajiem „Kārums kauss”  turnīri notiks 
saskaņā ar īpašu nolikumu un grafiku. Nolikums tiks nosūtīts organizācijām līdz 
2016.gada 1.septembrim. 
 4.8. LJBL sezonas noslēguma pasākums – 2017.gada jūnijā. Noslēguma 
pasākumā tiek apbalvoti V.Baumaņa kausa ieguvēji, labākie LJBL sezonas treneri, 
labākie LJBL tiesneši, kā arī tie LJBL spēlētāji, kuri izpildījuši LJBL izstrādātu 
atsevišķu nolikumu. 

4.9. LR čempionāts jauniešiem 3x3 basketbolā zēniem un meitenēm – 
norisinās no ________ Rīga, saskaņā ar īpašu nolikumu. Nolikums tiks 
nosūtīts organizācijām līdz 2017.gada 1.aprīlim. 

V. Čempionāta vispārīgie noteikumi 
 
 5.1. LJBL čempionāts notiek saskaņā ar šo nolikumu un FIBA oficiālajiem 
basketbola noteikumiem, kā arī FIBA oficiālajām noteikumu izmaiņām, 
interpretācijām un papildinājumiem. 
 5.2. Izvērtējot jebkuru situāciju, primāri jāievēro šis nolikums, pēc tam FIBA 
oficiālie basketbola noteikumi. 
 5.3. Par jebkuru notikumu čempionātā, kas nav atrunāts šajā nolikumā vai 
FIBA noteikumos, lēmumu pieņem LJBL Tehniskā komisija saskaņā ar šajā nolikumā 
noteiktajām pilnvarām. 
 5.4. Par jebkuru notikumu, kas notiek konkrētās spēles gaitā un nav minēts 
šajā nolikumā vai FIBA oficiālajos noteikumos, lēmumu pieņem LJBL galvenais 
tiesnesis. 
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VI. Pašvaldību profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu, juridisku personu 

dibināto sporta klubu un vispārējās izglītības iestāžu komandu reģistrācija 
 

6.1. Komandu pieteikšana dalībai čempionātā 
 6.1.1. Dalībai LJBL čempionātā ir iespējams pieteikt pašvaldību profesionālās 
ievirzes sporta izglītības iestāžu, juridisku un fizisku personu dibināto sporta klubu un 
vispārējās izglītības iestāžu (turpmāk tekstā - organizāciju) komandas. 
 6.1.2. Organizācija, kuras komandas iepriekš nav startējušas čempionātā, var 
pieteikt savu komandu dalībai čempionātā 2.divīzijā. Par izņēmumiem var lemt LBS 
Jaunatnes komisija un  LBS valde.  
Šis nosacījums neattiecas uz organizācijām, kuru komandas iepriekš spēlējušas LJBL, 
ja tajās notikusi reorganizācija, nosaukuma vai īpašnieka maiņa.  
 6.1.3. Organizāciju komandu pieteikumi 2016./2017.gada sezonai jāiesniedz 
līdz 2016.gada 20.jūlijam sūtot uz e-pastu edijs@lbs.lv. 
 Par jebkuras jaunas komandas pieteikšanu pēc 2016.gada 20.jūlija 
organizācija iemaksā LBS LJBL kontā EUR 25 (divdesmit piecus eiro). Par jebkuras 
komandas atsaukšanu pēc 2016.gada 22.augusta organizācija iemaksā LBS LJBL 
kontā EUR 50 (piecdesmit eiro).  
 6.1.4. Organizācija var atsaukt komandu no čempionāta starp pirmo un otro 
apli, iesniedzot LJBL rakstisku vēstuli, kas saskaņota ar dibinātāju. Par komandas 
atsaukšanu organizācija iemaksā LJBL kontā EUR 150 (viens simts piecdesmit eiro). 
Citā laikā komandu atsaukt nav atļauts. Sods par šī punkta neievērošanu – EUR 300 
(trīs simti eiro).  
 6.1.5. Finansiālās saistības, kas saistītas ar komandu pieteikšanu jānokārto 
līdz 2016.gada 16. septembrim, pretējā gadījumā organizācijas komanda netiek 
pielaista pie dalības čempionātā.  
 6.1.6. Komandu pieteikumi ar spēlētāju vārdisko sarakstu (turpmāk- 
„Pieteikumi”) jāaizpilda elektroniski no 2016. gada 1.septembra līdz 2016.gada 
9.septembrim. Pieteikumu forma aizpildāma katras konkrētās sporta skolas interneta 
kontā (kontu izsniedz LJBL) basket.lv platformā.  
 6.1.7. Spēlētāji, kuri ir ievadīti basket.lv datu bāzē un ir atrodami zem 
konkrētās komandas sastāva tiek pielaisti sacensībām. 
 6.1.8. Organizācijas vadītājs ir atbildīgs par sniegtās informācijas patiesumu. 
Par šī punkta neievērošanu sods EUR 50 (piecdesmit eiro).  
 6.1.9. Pieteikumi dalībai čempionātā netiks pieņemti no organizācijām, kuras 
nebūs nokārtojušas jebkuras finansiālās vai cita veida saistības ar LJBL par 
2015./2016.gada sezonu.  
 6.1.10. Komandām jāpievieno kopējais foto un katra spēlētāja fotogrāfija 
elektroniskā formātā. Sods par šī punkta neievērošanu EUR 50 (piecdesmit eiro). 
 
6.2. Licencēšanas noteikumi 
 
 6.2.1. Licence ir dokuments, kas apstiprina licences saņēmēja tiesības 
piedalīties čempionātā. 
 6.2.2. LJBL licenci izsniedz LJBL dalībniekiem – treneriem, spēlētājiem un 
tiesnešiem uz kārtējo sezonu. 
 6.2.3. Licences tiek izsniegtas uz organizācijas komandu vārdiskā pieteikuma 
pamata. (licences LJBL ir elektroniskas) 
 6.2.4. LJBL licencēts spēlētājs drīkst pārstāvēt tikai vienu juridisku 
organizāciju(sporta skolu, klubu) VEF LJBL čempionātā 2016/2017.gada sezonā. 
 6.2.5. Čempionātā atļauts piedalīties tikai LJBL licencētiem spēlētājiem, 
treneriem un tiesnešiem. 
 6.2.6. Čempionātā atļauts piedalīties tikai LJBL licencētām komandām.  
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 6.2.7. LJBL 2016./2017.gada sezonā licenzēšanu veic  elektroniski. Par 
licencētu spēlētāju tiek uzskatīts basketbolists, kura vārds, uzvārds, spēlētāja 
fotogrāfija un  dzimšanas dati, pievienoti attiecīgās komandas sastāvam 
www.basket.lv. 
 
  6.2.8. Dalības maksas 2016./2017. gada sezonā: 
VEF LJBL 2016/2017.gada sezonas dalības maksas komandām ir sekojošas: 

o Vienas komandas dalības maksa 1.divīzijā (U14-U19) zēniem 60 EUR 
o Vienas komandas dalības maksa 2.divīzijā (U14-U19) zēniem 50 EUR 
o Vienas komandas dalības maksa 1.divīzijā (U14-U19) meitenēm 60 

EUR 
o Vienas komandas dalības maksa 2.divīzijā (U14-U19) meitenēm 60 EUR 
o Vienas koamndas dalības maksa U12 un U13 vecuma grupās 60 EUR 

 
 
6.2.9. Treneriem, kuri saņēmuši dokumentu par dalību pirmssezonas treneru 
seminārā, licences 2016./2017.gada sezonā tiek izsniegtas bez maksas. 
Pārējiem licences maksa EUR 50 ( piecdesmit eiro). 

 Pirmssezonas seminārs treneriem notiks 2016.gada  laika posmā no 5.-
9..septembrim. Dalības maksa EUR 15 (piecpadsmit eiro). Informāciju par semināru 
organizācijas saņems līdz 2016.gada 26.augustam. 
 Finansiālās saistības par dalību seminārā nokārtojamas līdz semināram, veicot 
finanšu pārskaitījumu LJBL kontā. 
 6.2.10. LJBL tiesnešiem vienas licences cena ir EUR 20 (divdesmit eiro). 
Finansiālās saistības nokārtojamas līdz attiecīgajam reģionālajam LJBL tiesnešu 
semināram, veicot finanšu pārskaitījumu LJBL kontā. 
 Pirmssezonas LJBL tiesnešu semināri reģionos notiks: 
 2016.gada ___.augustā – Kurzemes reģionā; 
 2016.gada ___.augustā – Vidzemes/Latgales reģionā; 
 2016.gada ___.septembrī – Rīga. 
 6.2.11. Dalības maksas  organizācija var nokārtot pa daļām, bet ne vēlāk par 
2017.gada 22.janvāri plkst.17:00. Ja finansiālās saistības par licencēm organizācija 
kārto pēc 2016.gada 30.septembra, organizācijai jāiesniedz rakstiska garantijas vēstule  
LJBL. 
 6.2.12. Finansiālās saistības dalībai čempionātā tiek nokārtotas tikai ar 
organizācijas naudas pārskaitījumu vai individuāli, izmantojot internetbankas 
pakalpojumus. LJBL netiek veikti norēķini skaidrā naudā.  
 LBS LJBL rekvizīti: 
  
Biedrība „Latvijas Basketbola savienība” 
LV 40008025619 
Ieriķu iela 3, Rīga, LV-1084 
AS SWEDBANK 
HABALV22 
LV 62HABA0551017997930 

 
 6.2.13. Organizācijai vai privātpersonai pirms jebkura maksājuma veikšanas 
LJBL kontā jāizņem LJBL rēķins attiecīgajam maksājumam. 
 6.2.14. Ja finansiālās saistības netiek nokārtotas saskaņā ar šo nolikumu, LJBL 
ir tiesīga attiecīgo komandu diskvalificēt. 
 6.2.15. Lai saņemtu jaunu licenci, internetā jāpievieno katra spēlētāja 
elektroniska fotogrāfija (atbilstoša spēlētāja vecumam), kā arī uz LJBL jānosūta pases 
vai dzimšanas apliecības kopija.  
 6.2.16. Licences šajā nolikumā paredzētajā kārtībā tiek izsniegtas līdz 
2017.gada 31. martam plkst.17:00. 
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 6.2.17. Ārzemniekiem licences tiek izsniegtas tikai tajā gadījumā, ja viņi 
attiecīgajā sezonā dzīvo Latvijā  un mācās kādā no Latvijas izglītības iestādēm. Lai 
ārzemnieks varētu saņemt LJBL licenci, viņam jāiesniedz dzīvesvietas deklarācija un 
vispārējās izglītības iestādes izziņa un savas valsts basketbola federācijas brīvlaišanas 
vēstule.  
 6.2.18. LJBL ir tiesības neizsniegt licenci šādos gadījumos: 
     1) komandas pieteikums spēlētāju licencēšanai vai pievienotie                               
dokumenti neatbilst šī nolikuma prasībām; 
     2) spēlētājs vēlas mainīt komandu, neatbilst LBS valdē apstiprinātajiem 
LJBL spēlētāju pārejas noteikumiem; 
      3) spēlētājs saskaņā ar šo nolikumu nav tiesīgs piedalīties čempionātā                             
(ir diskvalificēts). 
 6.2.19. Pārkāpjot licencēšanas noteikumus, komandai tiek piešķirts zaudējums 
0:20 (0 punktu) katrā spēlē, kurā pārkāpti licencēšanas noteikumi. 
  6.2.20. Spēlētāju pārejas 2016./2017.gada sezonā reglamentē LJBL Spēlētāju 
pārejas noteikumi. Dokuments publicēts oficiālajā LBS interneta mājas lapā 
www.basket.lv. 

 
VII. Čempionāta norise zēniem 

 
7.1. Regulārā čempionāta organizācija zēniem 
 
Regulārais čempionāts zēniem 2016./2017.gada sezonā tiek organizēts divās divīzijās: 

1) Pirmā divīzija 
• vecuma grupās: U-17, U-16, U-15, U-14 piedalās 12 spēcīgākās komandas 

pēc 2015./2016.g. sezonas un pārspēļu rezultātiem.  
• Vecuma grupā: U-19 piedalās 16 spēcīgākās komandas pēc U19 vietu 

summu klasifikācijas pēdējās divās sezonās. 
 2) Otrā divīzija - vecuma grupās U-19, U-17, U-16, U-15, U-14 piedalās 
visas pārējās pieteiktās organizāciju komandas, kas sadalītas divās zonās pēc 
reģionālā principa – Austrumi (turpmāk – A), un Rietumi (turpmāk – R).  
 
7.2. Regulārais čempionāts U-19, U-17, U-16, U-15, U-14  grupās 
 
7.2.1. LJBL 1.divīzijā katrā vecuma grupā katra komanda ar katru izspēlē divus apļus, 
sadalot vietas regulārajā čempionātā. 
7.2.2. LJBL 2.divīzijā katrā vecuma grupā katra komanda ar katru izspēlē divus apļus, 
sadalot vietas regulārajā čempionātā 
7.2.3. LJBL patur tiesības veikt izmaiņas sacensību izspēles sistēmā atsevišķos 
reģionos 2.divīzijā. Izmaiņas veicamas, tās saskaņojot ar Jaunatnes komisiju, 
apstiprinot LBS Valdē un par to informējot organizācijas vismaz vienu mēnesi pirms 
to stāšanās spēkā.  
 
7.3. Finālsacensību norise 
 
7.3.1. LJBL U-19 vecuma grupā tiesības piedalīties čempionāta finālsacensībās 
iegūst komandas, kuras ir izcīnījušas tiesības 2016/2017.gada sezonā spēlēt 1.divīzijā, 
kā arī 1-2.vietas ieguvējas otrās divīzijas reģionu turnīros (Austrumi un Rietumi).  
 
7.3.2. Komanda, kura ir izcīnījusi tiesības startēt 2016/2017.gada sezonā 1.divīzijā, 
var spēlēt LJBL finālsacensībās U-19 grupā, ja  

1) piedalās LBL2  pamatturnīrā (80% no LBL2 komandas pieteiktajiem 
spēlētājiem atbilst LJBL nolikuma U-19 vecuma grupai; 
vai 

2) piedalās LJBL U-19 grupas pamatturnīrā. 
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LJBL U-19 vecuma grupas 1.divīzijas komanda var startēt tikai LBL2 un nepiedalīties 
LJBL regulārajā čempionātā, ja LBL2 80% no komandas pieteiktajiem spēlētājiem 
atbilst LJBL nolikuma U-19 vecuma grupai. Tad šīs komandas kvalificējas LJBL 
finālsacensību ¼ finālam automātiski. 

 
 
Finālsacensībās komandas sastāvā var startēt tikai attiecīgās sporta skolas audzēkņi, 
kuri atbilst U-19 grupas licencēšanas noteikumiem. 
Pirms finālturnīra  komandas tiek izliktas saskaņā ar šādiem kritērijiem: 

1) LJBL U-19 grupas 1.divīzijas komandas finālturnīram pieteikto komandu 
vietu kārtība LBL2 pamatturnīrā(augstākā vieta LBL2, startē LJBL finālā kā 
1.div.1.vieta...utt.) 

2) vietu kārtība LJBL U-19 grupas 1.divīzijas pamatturnīrā 
3) vietu kārtība LJBL U-19 grupas 2.divīzijas pamatturnīrā 

 
Sporta skolu, kuras komandas regulārās sezonas laikā piedalās gan LBL2, gan LJBL 
U-19 1.divīzijas turnīrā, finālsacensībās var pārstāvēt tikai viena komanda. Tās 
pozīcijas izslēgšanas turnīra „tīklā” nosaka LBL turnīrā izcīnītā vieta. 
 
 
LJBL finālsacensības U-19 vecuma grupā tiek organizētas četrās stadijās: 

• 1/16 finālu spēles 
• 1/8 finālu spēles 
• 1/4 finālu spēles 
• LJBL finālu 4 

 
 LJBL finālsacensību  1/16 fināli 
 1.spēle  – 1.div.5.vieta – 2.div.A.2.vieta 
 2.spēle -  1.div.12.vieta – 1.div.13.vieta 
 3.spēle -  1.div.8.vieta – 2.div.R.1.vieta 
 4.spēle -  1.div.9.vieta – 1.div.16.vieta 
 5.spēle -  1.div.6.vieta – 2.div.R.2.vieta 
 6.spēle -  1.div.11.vieta – 1.div.14.vieta 
 7.spēle -  1.div.7.vieta – 2.div.A.1.vieta 
 8.spēle -  1.div.10.vieta – 1.div.15.vieta 
 
 
 LJBL finālsacensību  1/8 fināli 

 9.spēle - 1.spēles uzvarētājs – 2.spēles uzvarētājs 
 10.spēle -  3.spēles uzvarētājs – 4.spēles uzvarētājs 
 11.spēle -  5.spēles uzvarētājs – 6.spēles uzvarētājs 
 12.spēle -  7.spēles uzvarētājs – 8.spēles uzvarētājs 
  
 
 LJBL finālsacensību  1/4 fināli 
 13.spēle  – 1.div.1.vieta – 10.spēles uzvarētājs 
 14.spēle -  1.div.4.vieta – 9.spēles uzvarētājs 
 15.spēle -  1.div.2.vieta – 12.spēles uzvarētājs 
 16.spēle -  1.div.3.vieta – 11.spēles uzvarētājs 
 
7.3.2.1. LJBL finālsacensību 1/16, 1/8, 1/4  fināli norisinās divu spēļu summā. 
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7.3.2.2. Pirmā spēle norisinās pie tās komandas, kura pēc regulārā čempionāta 
rezultātiem atrodas zemākā vietā, otra spēle norisinās pie tās komandas kura pēc 
regulārā čempionātā rezultātiem ir augstākā vietā. 

7.3.2.3. LJBL finālsacensību /16, 1/8, 1/4   fināli tiek aizvadīti pēc regulārā 
čempionāta beigām, laika posmā no 2016.gada 10.aprīļa līdz 2.maijam, ne vēlāk par 
savas vecuma grupas paredzēto „LJBL fināla 4” spēlēm.  
7.3.2.4. LJBL finālsacensību 1/16, 1/8, 1/4  finālu spēļu kalendāru nosaka LJBL 
galvenais tiesnesis.  
7.3.2.5. Starp 1/16, 1/8, 1/4   fināla spēlēm ir vismaz 24 stundu pārtraukums. 

 
7.3.2.6. LJBL fināla 4 (1.diena - Pusfināls) 
 
 17.spēle – 13.spēles uzvarētājs un 14. spēles uzvarētājs ( ½, pusfināls)  
 18.spēle – 15.spēles uzvarētājs un 16. spēles uzvarētājs ( ½, pusfināls)  
 
 LJBL fināla 4 (2.diena - Spēles par „vietām”)  
 
 19. spēle – 17.spēles zaudētājs un 18.spēles zaudētājs (spēle par 3-4.vietu) 
 20.spēle – 17.spēles un 18.spēles uzvarētājas komandas (spēle par 1-
2.vietu) 
 
7.3.2.6.1. „LJBL fināla 4”  norisinās 2 dienas. Pirmā diena-pusfināli, otrā diena – 
spēles par vietām. 
7.3.2.6.2. „LJBL fināla 4” spēles norisinās pēc LJBL nolikuma punkta IV.4. 
   
 
7.3.4 LJBL U17 un U-16, vecuma grupā tiesības piedalīties finālsacensībās 
iegūst regulārā čempionāta 1.-8.vietas ieguvējas komandas pirmajā divīzijā  
 
1.diena (1/4 fināls) 
1.spēle – 1.div.1.vieta – 1.div.8.vieta 
2.spēle - 1.div.4.vieta – 1.div.5.vieta 
3.spēle -  1.div.3.vieta – 1.div.6.vieta 
4.spēle -  1.div.2.vieta – 1.div.7.vieta  
 
2.diena (Pusfināls) 
5.spēle – 1.spēles un 2.spēles zaudētājas komandas ( ½, 5. – 8. vieta)  
6.spēle – 3.spēles un 4.spēles zaudētājas komandas ( ½, 5. – 8. vieta)  
7.spēle – 1.spēles un 2.spēles uzvarētājas komandas ( ½, 1. – 4. vieta)  
8.spēle –3.spēles un 4.spēles uzvarētājas komandas ( ½, 1. – 4. vieta)  
 
3.diena (Spēles par „vietām”)  
 
9. spēle – 5.spēles un 6.spēles zaudētājas komandas (7.- 8.vieta) 
10.spēle – 5.spēles un 6.spēles uzvarētājas komandas (5. – 6.vieta) 
11.spēle – 7.spēles un 8.spēles zaudētājas komandas (3. – 4.vieta) 
12.spēle –7.spēles un 8.spēles uzvarētājas komandas (1. – 2.vieta) 
 
 
7.3.5. LJBL U-15 un U-14 vecuma grupā tiesības piedalīties finālsacensībās iegūst 
regulārā čempionāta 1.-8.vietas ieguvējas komandas pirmajā divīzijā. 
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LJBL finālsacensības U-15, U-14, vecuma grupā tiek organizētas pēc 
sekojošas izspēles sistēmas: 
   
A apakšgrupa      B apakšgrupa 
 
1. 1.divīzijas 1.vieta   1. 1.divīzijas 2.vieta 
2. 1.divīzijas 4.vieta   2. 1.divīzijas 3.vieta 
3. 1.divīzijas 5.vieta   3. 1.divīzijas 6.vieta 
4. 1.divīzijas 8.vieta   4. 1.divīzijas 7.vieta 
 
 
 
 
7.3.5.1. Komandas pēc LJBL regulārā čempionāta rezultātiem tiek sadalītas divās 
apakšgrupās (A un B). 
7.3.5.2. Katra apakšgrupa izspēlē viena apļa turnīru. Divas labākās komandas no 
katras apakšgrupas spēlē par 1-4.vietu, pārējās divas komandas no katras apakšgrupas 
spēlē par 5-8.vietu: 
7.3.5.3. spēļu izspēles kalendārs: 

• 1.diena divas apakšgrupas spēles 
1.spēle A1-A4 
2.spēle A2-A3 
3.spēle B1-B4 
4.spēle B2-B3 
5.spēle A4-A3 
6.spēle A1-A2 
7.spēle B4-B3 
8.spēle B1-B2 
• 2.diena – viena apakšgrupas spēle + pusfināls 
9.spēle A3-A1 
10.spēle A2-A4 
11.spēle B3-B1 
12.spēle B2-B4 
*13.spēle A.gr.4.vieta – B.gr.3.vieta 
*14.spēle A.gr.3.vieta – B.gr.4.vieta 
15.spēle A.gr.2.vieta – B.gr.1.vieta 
16.spēle A.gr.1.vieta – B.gr.2.vieta 
 
• 3.diena – viena spēle par vietām 
17.spēle – spēle par 7.vieta 
18.spēle – spēle par 5.vieta 
19.spēle – spēle par 3.vietu 
20.spēle – spēle par 1.vietu 
 
* LJBL fiālturnīru laikā spēles tiek mainītas vietām, ja kādai no komandām sanāk 
spēlēt divas spēles pēc kārtas. Spēles tiek samainītās tā, lai kādai no komandām 
nav jāspēlē divas spēles pēc kārtas. Izmaiņas veic LJBL galvenais tiesnesis. 

 
7.3.5.3. LJBL patur tiesības mainīt finālsacensību kalendāru, par to 96 h iepriekš 
brīdinot attiecīgo komandu trenerus. 
 
7.3.5.4. Pirmajā un otrajā dienā spēles laiks ir 4 X 8 minūtes; trešajā dienā – 4 X 10 
minūtes  
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7.4. Pārejas spēles par tiesībām 2015./2016. gada sezonā spēlēt 1.divīzijā  
 

7.4.1. Komandas, kurām jāpiedalās pārspēlēs par tiesībām 2017./2018.gada 
sezonā spēlēt 1.divīzijā U-14, U-15, U-16  vecuma grupā: 

 
A.apakšgrupa 
 

§ 1. 1.divīzijas 12.vieta 
§ 2. 1.divīzijas 11.vieta 
§ 3. 2.divīzijas A.1.vieta 
§ 4. 2.divīzijas R.1.vieta 
§ 5. 2.divīzijas A.2.vieta 
§ 6. 2.divīzijas R.2.vieta 

 
Visas komandas izspēlē viena apļa turnīru. Divas labākās komandas pēc LJBL 
pārspēļu rezultātiem, nodrošina vietu 1.divīzijā U-14, U-15, U-16 grupās 2017/2018 
gada sezonā. 
 
Spēļu izspēles kalendārs: 

• 1.diena  
1.spēle A1-A6 
2.spēle A2-A5 
3.spēle A3-A4 
4.spēle A1-A5 
5.spēle A4-A2 
6.spēle A3-A6 
• 2.diena  
7.spēle A4-A1 
8.spēle A2-A3 
9.spēle A5-A6 
10.spēle A1-A3 
11.spēle A4-A5 
12.spēle A6-A2 
• 3.diena  
13.spēle A6-A4 
14.spēle A5-A3 
15.spēle A2-A1 

 
Spēles notiek trīs dienu garumā paralēli konkrētās vecuma grupas 

finālsacensībām. 
 
7.4.1.2. Pārspēles par tiesībām spēlēt 1.divīzijā notiek trīs dienās. 
 
7.4.2. Komandas, kurām jāpiedalās pārspēlēs par tiesībām 2017./2018.gada sezonā 
spēlēt 1.divīzijā U-19   vecuma grupā: 
 
7.4.2.1. katra komanda U-17 vecuma grupā pēc finālsacensību rezultātiem par izcīnīto 
vietu saņem attiecīgu punktu skaitu. Piemēram,  1.vieta – 1 punkts, 2.vieta – 2 punkti, 
...utt.  
7.4.2.2. LJBL Čempionāta 2017./2018. gada sezonā U-19 vecuma grupu sastāvu 
nosaka, saskaitot kopā U-17 grupā sasniegtos rezultātus 2015./2016. un 
2016./2017.gada sezonā (piemēram, komanda U-17 vecuma grupā 2015./2016.gada 
sezonā izcīna 6.vietu un 2016./2017.gada sezonā - 4.vietu, summā – 10 punkti). 
7.4.2.3. Astoņas organizācijas ar mazāko punktu summu 2017./2018.gada sezonā 
iegūst vietu U-19 vecuma grupā 1.divīzijā. 
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7.4.2.4. Sešas komandas (pēc punktu summas 9.-14. vieta) piedalās pārspēlēs 
(katrs izspēlē ar katru pēc sistēmas (2+2+1), pārspēles norisinās pirms sezonas 
2016.gada augusta beigās). 1.divīzijai kvalificējas 4 labākās komandas. 
7.4.2.5.Ja komandām ir vienāda punktu kopsumma, tad augstāku vietu ieņem tā, kura 
U-17 vecuma grupā augstāku vietu izcīnījusi 2015./2016. gada sezonā 

 
 

VIII. Čempionāta norise meitenēm 
 

8.1. Regulārā čempionāta organizācija 
 
Regulārais čempionāts 2016./2017.gada sezonā tiek organizēts: 

• U-19 vecuma grupa visas pieteiktās komandas  
• U-17 vecuma grupa: spēles notiek kopā vienā grupā ar U-19 vecuma 

grupu. U-17 vecuma grupā tiek izspēlētas tikai finālsacensības. 
• U-16 vecuma grupa  1.divīzija (labākās 8 komandas pēc 2015./2016. 

gada U15 grupas finālsacensību rezultātiem) 
• U-16 vecuma grupa  2.divīzija  - visas pārējās pieteiktās komandas. 
• U-15 vecuma grupa  1.divīzija (labākās 8 komandas pēc 2015./2016. 

gada U14 grupas finālsacensību rezultātiem) 
• U-15 vecuma grupa  2.divīzija  - visas pārējās pieteiktās komandas. 
• U-14 vecuma grupa  1.divīzija (labākās 8 komandas pēc 2015./2016. 

gada U13 grupas finālsacensību rezultātiem) 
• U-14 vecuma grupa  2.divīzija – visas pārējās pieteiktās komandas 

 
Regulārā čempionāta sarīkošanas kārtību apstiprina pēc saņemto pieteikuma skaita. 
Regulārā čempionāta sarīkošanas kārtību izstrādā  LJBL galvenais tiesnesis un to 
apstiprina LJBL jaunatnes komisija. LJBL regulārās sezonas izspēles kārtība tiks 
apstiprināta un izsūtīta LJBL klubiem un sporta skolām līdz 2016.gada 1.septembrim. 
 
8.2.  Pārspēles par tiesībām spēlēt finālsacensībās 
 
Pārspēles meitenēm norisinās U-16, U-15 un U-14 vecuma grupā pēc sekojošas 
sistēmas: 

•  1.divīzijas 7.vieta – 2.divīzijas 2.vieta 
• 1.divīzijas 8.vieta – 2.divīzijas 1.vieta 

Pārspēles norisinās pēc regulārā čempionāta beigām, pāru uzvarētāji tiek noteikti divu 
spēļu summā. Pirmā spēle norisinās tās komandas laukumā, kura LJBL regulārajā 
čempionātā ir izcīnījusi zemāku vietu. Spēļu datumus un spēļu laiku nosaka LJBL 
galvenais tiesnesis. 
 
 
8.3.  Finālsacensību norise 
 

• U-19 vecuma grupā tiesības piedalīties finālsacensībās iegūst LJBL regulārā 
čempionāta 1.-8.vietas ieguvējas. 

• U-17 vecuma grupā tiesības piedalīties finālsacensībās iegūst LJBL regulārā 
čempionāta visas pieteiktās komandas. 

• U-16 vecuma grupā tiesības piedalīties finālsacensībās iegūst LJBL regulārā 
čempionāta 1.-6.vietas ieguvējas komandas pirmajā divīzijā, kā arī divas 
labākās komandas pēc finālsacensību pārspēļu rezultātiem. 

• U-15 vecuma grupā tiesības piedalīties finālsacensībās iegūst LJBL regulārā 
čempionāta 1.-6.vietas ieguvējas komandas pirmajā divīzijā, kā arī divas 
labākās komandas pēc finālsacensību pārspēļu rezultātiem. 
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• U-14 vecuma grupā tiesības piedalīties finālsacensībās iegūst LJBL 

regulārā čempionāta 1.-6.vietas ieguvējas komandas pirmajā divīzijā, kā arī 
divas labākās komandas pēc finālsacensību pārspēļu rezultātiem  

 
 
8.3.1. LJBL finālsacensības U-19  vecuma grupā tiek organizētas divās 
stadijās: 

• „¼ finālu spēles” 
• „LJBL finālu 4” 

 
8.3.1.1. LJBL finālsacensību  1/4 fināli 

 1.pāris: 1.div.1.vieta – 1.div.8.vieta 
 2.pāris:  1.div.4.vieta – 1.div.5.vieta 
 3.pāris:  1.div.2.vieta – 1.div.7.vieta   
 4.pāris:  1.div.3.vieta – 1.div.6.vieta 
  
8.3.1.1.1. LJBL finālsacensību ceturtdaļfinālos uzvarētājus noskaidro divu spēļu 
summā. 
8.3.1.1.2. Pirmā spēle norisinās pie tās komandas, kura pēc regulārā čempionāta 
rezultātiem atrodas zemākā vietā, otra spēle norisinās pie tās komandas kura pēc 
regulārā čempionātā rezultātiem ir augstākā vietā. 

8.3.1.1.3. LJBL finālsacensību ¼ fināli tiek aizvadīti pēc regulārā čempionāta beigām 
no 2017.gada 10.aprīļa līdz 5.maijam, ne vēlāk par savas vecuma grupas paredzēto 
„LJBL fināla 4” spēlēm.  
 

 
8.3.1.1.4. LJBL finālsacensību ¼ finālu spēļu kalendāru nosaka LJBL galvenais 
tiesnesis.  
8.3.1.1.5. Spēles notiek vienas nedēļas ietvaros, starp ¼ fināla spēlēm ir vismaz 24 
stundu pārtraukums. 

 
8.3.1.2. LJBL fināla 4 (1.diena - Pusfināls) 
 1.spēle: 1.pāra uzvarētājs un 2.pāra uzvarētājs ( ½, pusfināls)  
 2.spēle: 3.pāra uzvarētājs un 4.pāra uzvarētājs ( ½, pusfināls)  
 
LJBL fināla 4 (2.diena - Spēles par „vietām”)  
 3. spēle: 1.spēles zaudētājs un 2.spēles zaudētājs (spēle par 3.-4.vietu) 
 4.spēle: 5.spēles un 6.spēles uzvarētājas komandas (spēle par 1.-2.vietu) 
 
8.3.1.2.1. „LJBL fināla 4”  norisinās 2 dienas. Pirmā diena – pusfināli, otrā diena – 
spēles par vietām. 
8.3.1.2.2. „LJBL fināla 4” spēles norisinās pēc LJBL nolikuma punkta IV.4. 
apstiprinātiem laikiem.  
 
 
8.3.2. LJBL U17, vecuma grupā tiesības piedalīties finālsacensībās iegūst visas 
pieteiktās komandas. Finālsacensību izspēles sistēma tiks izstrādāta pēc pieteikumu 
saņemšanas un to apstiprina VEF LJBL direktors. 
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8.3.2. LJBL U-16, vecuma grupā tiesības piedalīties finālsacensībās iegūst 
regulārā čempionāta 1.-8.vietas ieguvējas komandas pēc regulārā čempionāta un 
pārspēļu rezultātiem.  
 
1.diena (1/4 fināls) 
1.spēle – 1.div.1.vieta – 1.div.8.vieta 
2.spēle - 1.div.4.vieta – 1.div.5.vieta 
3.spēle -  1.div.3.vieta – 1.div.6.vieta 
4.spēle -  1.div.2.vieta – 1.div.7.vieta  
 
2.diena (Pusfināls) 
5.spēle – 1.spēles un 2.spēles zaudētājas komandas ( ½, 5. – 8. vieta)  
6.spēle – 3.spēles un 4.spēles zaudētājas komandas ( ½, 5. – 8. vieta)  
7.spēle – 1.spēles un 2.spēles uzvarētājas komandas ( ½, 1. – 4. vieta)  
8.spēle –3.spēles un 4.spēles uzvarētājas komandas ( ½, 1. – 4. vieta)  
 
3.diena (Spēles par „vietām”)  
9. spēle – 5.spēles un 6.spēles zaudētājas komandas (7.- 8.vieta) 
10.spēle – 5.spēles un 6.spēles uzvarētājas komandas (5. – 6.vieta) 
11.spēle – 7.spēles un 8.spēles zaudētājas komandas (3. – 4.vieta) 
12.spēle –7.spēles un 8.spēles uzvarētājas komandas (1. – 2.vieta) 
 
8.3.3. LJBL U-15 un U-14 vecuma grupā tiesības piedalīties finālsacensībās 
iegūst regulārā čempionāta 1.-8.vietas ieguvējas komandas pēc regulārā čempionāta 
un pārspēļu rezultātiem. 
 
LJBL finālsacensības U-15, U-14, vecuma grupā tiek organizētas pēc sekojošas 
izspēles sistēmas: 
   
A apakšgrupa      B apakšgrupa 
 
1. 1.divīzijas 1.vieta   1. 1.divīzijas 2.vieta 
2. 1.divīzijas 4.vieta   2. 1.divīzijas 3.vieta 
3. 1.divīzijas 5.vieta   3. 1.divīzijas 6.vieta 
4. 1.divīzijas 8.vieta   4. 1.divīzijas 7.vieta 
 
 
8.3.3.1. Komandas pēc LJBL regulārā čempionāta rezultātiem tiek sadalītas divās 
apakšgrupās (A un B). 
8.3.3.2. Katra apakšgrupa izspēle viena apļa turnīru. Divas labākās komandas no 
katras apakšgrupas spēlē par 1-4.vietu, pārējās divas komandas no katras apakšgrupas 
spēlē par 5-8.vietu: 
8.3.3.3. spēļu izspēles kalendārs: 

• 1.diena divas apakšgrupas spēles 
1.spēle A1-A4 
2.spēle A2-A3 
3.spēle B1-B4 
4.spēle B2-B3 
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5.spēle A4-A3 
6.spēle A1-A2 
7.spēle B4-B3 
8.spēle B1-B2 
• 2.diena – viena apakšgrupas spēle + pusfināls 
9.spēle A3-A1 
10.spēle A2-A4 
11.spēle B3-B1 
12.spēle B2-B4 
*13.spēle A.gr.4.vieta – B.gr.3.vieta 
*14.spēle A.gr.3.vieta – B.gr.4.vieta 
15.spēle A.gr.2.vieta – B.gr.1.vieta 
16.spēle A.gr.1.vieta – B.gr.2.vieta 
 
• 3.diena – viena spēle par vietām 
17.spēle – spēle par 7.vieta 
18.spēle – spēle par 5.vieta 
19.spēle – spēle par 3.vietu 
20.spēle – spēle par 1.vietu 
 
* LJBL fiālturnīru laikā spēles tiek mainītas vietām, ja kādai no komandām sanāk 
spēlēt divas spēles pēc kārtas. Spēles tiek samainītās tā, lai kādai no komandām 
nav jāspēlē divas spēles pēc kārtas. Izmaiņas veic LJBL galvenais tiesnesis. 

 
8.3.3.3. LJBL patur tiesības mainīt finālsacensību kalendāru, par to 96 h iepriekš 
brīdinot attiecīgo komandu trenerus. 
 
8.3.3.4. Pirmajā un otrajā dienā spēles laiks ir 4 X 8 minūtes; trešajā dienā – 4 X 10 
minūtes  
  
  

 
 

IX.  Sacensību norise U-12 un U-13 vecuma grupām 
 
9.1. Regulārā čempionāta norise zēniem  
 Regulārais čempionāts U-12 un U-13 vecuma grupās zēniem tiek organizēts 
pēc šādas sistēmas: 
 

1. kārta – komandas tiek sadalītas četros reģionos – Austrumi (A), Centrs-
Austrumi (CA), Centrs – Rietumi (CR), un Rietumi (R). Katrā reģionā 
komandas izspēlē vienu apli – katrs ar katru.  

*A un R reģioni tiek iedalīti pēc ģeogrāfiskā iedalījuma, bet CA un CR reģioni 
pēc U-12 grupas rezultātiem 2015./2016. gada sezonā. CA spēlē (1., 4., 5., 
8.vietas ieguvēji utt) CR spēlē (2., 3., 6., 7.,utt) 

  
 2. kārta – pēc pirmās kārtas rezultātiem komandas tiek dalītas divos reģionos 
– Austrumi (A un CA) un Rietumi (R un CR) 
 
 A reģiona grupu 1.- 8. veido A četras labākās un CA četras labākās komandas
 A reģiona grupu 9.-... veido A un CA pārējās komandas (no 5. vietas uz leju). 
 R reģiona grupu 1.-8. veido R četras labākās un CR četras labākās komandas 
 R reģiona grupu 9.-... veido R un CR pārējās komandas (no 5. vietas uz leju)  
 
Izspēles kārtība: 
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• A-reģiona četras labākās komandas izspēlē četras spēles ar CA-

reģiona četrām labākajām komandām un R-reģiona četras labākās komandas 
izspēlē četras spēles ar CR-reģiona četrām labākajām komandām, savstarpējos 
rezultātus ņemot līdzi no 1.kārtas spēlēm. Veidojas tabula ar astoņām 
komandām. Katra reģiona četras labākās komandas (1-4.vieta) pēc 2.kārtas 
rezultātiem spēlē par 1-8.vietu. Komandas, kuras palika no 5-8.vietai spēlē par 
9-16.vietu 
 

• A-reģiona 5-8.vietas komandas izspēlē četras spēles ar CA-reģiona 5-8.vietas 
komandām un R-reģiona 5-8.vietas komandas izspēlē četras spēles ar CR-
reģiona 5-8.vietas komandām, savstarpējos rezultātus ņemot līdzi no 1.kārtas 
spēlēm. Veidojas tabula ar astoņām komandām. Četras labākās komandas (1-
4.vieta) pēc 2.kārtas rezultātiem spēlē par 17-24.vietu. Komandas, kuras A-
reģiona palika no 5-8.vietai spēlē par 25-32.vietu 

 
3.kārta - Katrs astoņnieks izspēlē trīs (3) posmus pēc formulas 2 + 2 
(finālsacensību sistēma) 

1.diena – grupa – 2 spēles 
2.diena -  1 grupas spēle + spēle par vietu 
 
 Katra astoņnieka divas vājākās komandas mainās ar nākamā astoņnieka divām 
stiprākajām komandām (piemēram – 7.-8.vieta mainās uz nākamo posmu 9.-10. vietu 
vietām) 
Pēc katra posma komandas saņem punktus par izcīnīto vietu. (1.vieta – 32 punkti, 
2.vieta – 31 punkts, 32.vieta – 1 punkts). Punktu summu veido trīs posmos izcīnītās 
vietas.  
Ja punktu summa ir vienāda, augstāku vietu iegūst tā komanda, kura: 

• Izcīnījusi vairāk uzvaru savstarpējās spēlēs visās kārtās; 
• ir labāka iemesto un zaudēto punktu starpība savstarpējās spēlēs 
• izcīnījusi augstāku vietu kādā no 3.kārtas posmiem; 
• ir labāka iemesto un zaudēto punktu starpība visās sezonas spēlēs; 

 
Ja visi rādītāji ir vienādi, tiek rīkota pārspēle starp iesaistītajām komandām. 
  
9.1.1. Finālsacensību norise U-12 un U-13 vecuma grupā zēniem 
 
U-12 vecuma grupā tiesības piedalīties finālsacensībās iegūst astoņas (8) labākās 
komandas pēc 3.kārtas rezultātiem (lielākā punktu summa). 
 
U-13 vecuma grupā tiesības piedalīties finālsacensībās: 

• par 1-8.vietu – iegūst astoņas labākās komandas pēc 3.kārtas rezultātiem 
(lielākā punktu summa). 

• par 9-14.vietu – komandas, kuras ierindojās no 9-14.vietai pēc 3.kārtas 
rezultātiem (pēc punktu summas). 

1.1.1 Izspēles sistēma:  
 
LJBL finālsacensības 1-8.vietai U-13 un U-12, vecuma grupā zēniem tiek organizētas 
pēc sekojošas izspēles sistēmas: 
   
A apakšgrupa      B apakšgrupa 
 
1. 3.kārtas  1.vieta   1. 3.kārtas  2.vieta 
2. 3.kārtas  4.vieta   2. 3.kārtas  3.vieta 
3. 3.kārtas  5.vieta   3. 3.kārtas  6.vieta 
4. 3.kārtas  8.vieta   4. 3.kārtas  7.vieta 
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9.1.1.1. Komandas pēc LJBL regulārā čempionāta rezultātiem tiek sadalītas divās 
apakšgrupās (A un B). 
9.1.1.2. Katra apakšgrupa izspēle viena apļa turnīru. Divas labākās komandas no 
katras apakšgrupas spēlē par 1-4.vietu, pārējās divas komandas no katras apakšgrupas 
spēlē par 5-8.vietu: 
9.1.1.3. spēļu izspēles kalendārs: 

• 1.diena divas apakšgrupas spēles 
1.spēle A1-A4 
2.spēle A2-A3 
3.spēle B1-B4 
4.spēle B2-B3 
5.spēle A4-A3 
6.spēle A1-A2 
7.spēle B4-B3 
8.spēle B1-B2 
• 2.diena – viena apakšgrupas spēle + pusfināls 
9.spēle A3-A1 
10.spēle A2-A4 
11.spēle B3-B1 
12.spēle B2-B4 
*13.spēle A.gr.4.vieta – B.gr.3.vieta 
*14.spēle A.gr.3.vieta – B.gr.4.vieta 
15.spēle A.gr.2.vieta – B.gr.1.vieta 
16.spēle A.gr.1.vieta – B.gr.2.vieta 
• 3.diena – viena spēle par vietām 
17.spēle – spēle par 7.vieta 
18.spēle – spēle par 5.vieta 
19.spēle – spēle par 3.vietu 
20.spēle – spēle par 1.vietu 
 
 
* LJBL fiālturnīru laikā spēles tiek mainītas vietām, ja kādai no komandām sanāk 
spēlēt divas spēles pēc kārtas. Spēles tiek samainītās tā, lai kādai no komandām 
nav jāspēlē divas spēles pēc kārtas. Izmaiņas veic LJBL galvenais tiesnesis. 

 
9.1.1.4. LJBL patur tiesības mainīt finālsacensību kalendāru, par to 96 h iepriekš 
brīdinot attiecīgo komandu trenerus. 
 
9.1.2.1. LJBL finālsacensības 9-14.vietai U-13 vecuma grupā zēniem tiek organizētas 
pēc sekojošas izspēles sistēmas: 
   
A apakšgrupa       
 
1. 3.kārtas  9.vieta    
2. 3.kārtas  10.vieta    
3. 3.kārtas  11.vieta    
4. 3.kārtas  12.vieta    
5. 3.kārtas  13.vieta 
6. 3.kārtas  14.vieta 
 
 
9.1.2.2. Komandas pēc LJBL regulārā čempionāta rezultātiem tiek ierindotas vienā 
apakšgrupā. 
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9.1.2.3. Visas komandas izspēle viena apļa turnīru. Četras labākās komandas pēc 
LJBL finālsacensību rezultātiem (spēlēs par 9-14 vietu) nodrošina vietu 1.divīzijā U-
14 grupā 2017/2018 gada sezonā. 
 
9.1.2.4. spēļu izspēles kalendārs: 

• 1.diena  
1.spēle A1-A6 
2.spēle A2-A5 
3.spēle A3-A4 
4.spēle A1-A5 
5.spēle A4-A2 
6.spēle A3-A6 
• 2.diena  
7.spēle A4-A1 
8.spēle A2-A3 
9.spēle A5-A6 
10.spēle A1-A3 
11.spēle A4-A5 
12.spēle A6-A2 
• 3.diena  
13.spēle A6-A4 
14.spēle A5-A3 
15.spēle A2-A1 

 
9.1.2.5. LJBL patur tiesības mainīt finālsacensību kalendāru, par to 96 h iepriekš 
brīdinot attiecīgo komandu trenerus. 
 
 
 
 
9.2. Regulārā čempionāta norise meitenēm.  
 
 Regulārais čempionāts U-12 un U-13 vecuma grupās meitenēm tiek organizēts 
pēc šādas sistēmas: 

1.Kārta (01.09.-01.12.2016.) – visas pieteiktās komandas 2016/2017.gada 
sezonai LJBL čempionātā U-12 un U-13 vecuma grupā. Komandas tiek 
sadalītas divās daļās Rietumi un Austrumi(pēc ģeogrāfiskās piederības. 
Rīgas komandas iedala pēc U-12 grupas rezultātiem 2015./2016. gada 
sezonā. A spēlē (1., 4., 5., 8.vietas ieguvēji utt) R spēlē (2., 3., 6., 7.,utt)). 
Komandas izspēlē viena apļa turnīru katrs ar katru. 
2.kārta (01.12.-20.12.2016.) – 1-4.vietas ieguvējas pēc 1.kārtas 
rezultātiem no Rietumiem un 1-4.vietas ieguvējas pēc 1.kārtas rezultātiem 
no Austrumiem, kvalificējas 2.kārtai spēlēs par 1-8.vietai. 5-8.vietas 
ieguvējas pēc 1.kārtas rezultātiem no Rietumiem un 5-8.vietas ieguvējas 
pēc 1.kārtas rezultātiem no Austrumiem, kvalificējas 2.kārtai spēlēs par 9-
16.vietai. Komandas aizvada četras spēlēs ar pretējās grupas 4 komandām, 
savstarpējos rezultātus ņemot līdzi, veidojot vienotu grupu ar 8.komandām, 
kur ir aizvadītas spēlēs katram ar katru.  

 
• Komandas kuras 2.kārtā ierindojas no 1-5.vietai pēc 2.kārtas 

rezultātiem, kvalificējas 3.kārtas 1-5.vietas grupai. 
• Komandas, kuras 2.kārtā ierindojas no 6-10.vietai pēc 2.kārtas 

rezultātiem, kvalificējas 3.kārtas 6-10.vietas grupai 
• Komandas, kuras 2.kārtā ierindojas no 11-15.vietai pēc 2.kārtas 

rezultātiem, kvalificējas 3.kārtas 11-15.vietas grupai...utt 
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Komandas tiek dalītas pieciniekos, jo tad divās dienās ir pa divām spēlēm 
katrā. 
 
3.kārta (01.01.-20.04.2017.) – pēc otrās kārtas rezultātiem komandas tiek 
dalītas vairākās divīzijās: A grupa (1.-5.vieta), B grupa (6-10.vieta), C 
grupa (11-15.vieta). D grupa (16-20.vieta)  Ja D grupa nenokomplektējas 
pilna, tad to pievieno C grupai. 
 

Izspēles kārtība:  
Katrs piecinieks izspēlē trīs (3) posmus pēc formulas 2 + 2 (katrs ar katru) (sestdiena 
un svētdiena) 
1.diena – grupa – 2 spēles 
2.diena -  grupa – 2 spēles 
  
Katra piecinieka divas vājākās komandas mainās ar nākamā piecinieka divām 
stiprākajām komandām (piemēram – 4.-5.vieta mainās uz nākamo posmu 6.-7. vietu 
vietām) 
Pēc katra posma komandas saņem punktus par izcīnīto vietu. (1.vieta-24.punkti, 
2.vieta-23.punkts,.....24.vieta – 1.punkts). Punktu summa tiek veidota no trīs 
posmiem.  
Ja punktu summa ir vienāda, tad augstāku vietu iegūst tā komanda, kura: 

• Vairāk uzvaru izcīnījusi savstarpējās spēlēs visās izspēles kārtās kopā. 
• Labāka iemesto un zaudēto punktu starpība savstarpējās spēlēs 
• Izcīnījusi augstāku vietu kādā no 3.kārtas posmiem 
• Labāka iemesto un zaudēto punktu starpība visās sezonas spēlēs 
• Pārspēle starp iesaistītajām komandām 

 
 
9.2.1. Finālsacensību norise U-12 un U-13 vecuma grupā meitenēm 
 

 
LJBL finālsacensības 1-8.vietai U-13 un U-12, vecuma grupā meitenēm tiek 
organizētas pēc sekojošas izspēles sistēmas: 
   
A apakšgrupa      B apakšgrupa 
 
1. 3.kārtas  1.vieta   1. 3.kārtas  2.vieta 
2. 3.kārtas  4.vieta   2. 3.kārtas  3.vieta 
3. 3.kārtas  5.vieta   3. 3.kārtas  6.vieta 
4. 3.kārtas  8.vieta   4. 3.kārtas  7.vieta 
 
 
9.2.1.1. Komandas pēc LJBL regulārā čempionāta rezultātiem tiek sadalītas divās 
apakšgrupās (A un B). 
9.2.1.2. Katra apakšgrupa izspēle viena apļa turnīru. Divas labākās komandas no 
katras apakšgrupas spēlē par 1-4.vietu, pārējās divas komandas no katras apakšgrupas 
spēlē par 5-8.vietu: 
9.2.1.3. spēļu izspēles kalendārs: 

• 1.diena divas apakšgrupas spēles 
1.spēle A1-A4 
2.spēle A2-A3 
3.spēle B1-B4 
4.spēle B2-B3 
5.spēle A4-A3 
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6.spēle A1-A2 
7.spēle B4-B3 
8.spēle B1-B2 
• 2.diena – viena apakšgrupas spēle + pusfināls 
9.spēle A3-A1 
10.spēle A2-A4 
11.spēle B3-B1 
12.spēle B2-B4 
*13.spēle A.gr.4.vieta – B.gr.3.vieta 
*14.spēle A.gr.3.vieta – B.gr.4.vieta 
15.spēle A.gr.2.vieta – B.gr.1.vieta 
16.spēle A.gr.1.vieta – B.gr.2.vieta 
 
• 3.diena – viena spēle par vietām 
17.spēle – spēle par 7.vieta 
18.spēle – spēle par 5.vieta 
19.spēle – spēle par 3.vietu 
20.spēle – spēle par 1.vietu 
 
* LJBL fiālturnīru laikā spēles tiek mainītas vietām, ja kādai no komandām sanāk 
spēlēt divas spēles pēc kārtas. Spēles tiek samainītās tā, lai kādai no komandām 
nav jāspēlē divas spēles pēc kārtas. Izmaiņas veic LJBL galvenais tiesnesis. 

 
9.2.1.4. LJBL patur tiesības mainīt finālsacensību kalendāru, par to 96 h iepriekš 
brīdinot attiecīgo komandu trenerus. 

 
 
 
 
 

X. Čempionāta sarīkošanas kārtība 
 
10.1. Čempionāta sarīkošanas kārtības noteikumi ir šādi: 
 10.1.1 Spēles laiks U-19, U-17, U-16, U-15, U-14 vecuma grupā ir 4x10 
minūtes.  
 10.1.2. Spēles laiks U-12 un U-13 vecuma grupā ir 4x7 minūtes. Minūtes 
pārtraukumi pirmajā un otrajā ceturtdaļā – divi, trešajā un ceturtajā kopā – trīs. 
 10.1.3. Piezīmju norma komandai U-19, U-17, U-16, U-15, U-14, U-13 un U-
12 vecuma grupās katrā ceturtdaļā 4 piezīmes (par piekto piezīmi tiek izpildīti soda 
metieni). 
 10.1.4. LJBL 1.divīzijā zēniem U-19, U-17, U-16, U-15, U-14 grupās tiek 
veikta datorizēta tehniskā protokola rakstīšana. 
 10.1.5. U-12 un U-13 vecuma grupā spēles notiek ar 5.izmēra bumbām uz 
augstajiem groziem (3,05 m). 
 10.1.6. U-12 un U-13 vecuma grupu komandās uz spēles sākumu nedrīkst būt 
mazāk par 10 spēlētājiem un ne vairāk kā 14 spēlētājiem.  
 10.1.7. Ja U-12 un U-13 vecuma grupā komanda spēli uzsāk 5-9.spēlētāju 
sastāvā, tad komandas spēli aizvada spēlējot bez noteiktiem pieciniekiem, bet 
komanda kura nav izpildījusi LJBL nolikuma prasības(punkts 10.1.6.) saņem 
zaudējumu 0:20 (1 punkts tabulā), ja komanda kura neizpilda prasības un zaudē tad 
rezultāts paliek tāds kāds ir bijis spēlē. 
 10.1.9. Ja U-12 un U-13 vecuma grupā komanda uz spēli ierodas ar mazāk kā 
pieciem spēlētājiem vai neierodas vispār tad komandai tiek ieskaitīts zaudējums 0:20 
(0 punktu tabulā). 
 10.1.10. Ja U-12 un U-13 grupās zēniem un meitenēm komanda neierodas uz 
kādu no spēlēm, tad tajā posmā komanda paliek pēdējā vietā. 
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 10.1.11. U-12  vecuma grupā zēniem viens spēlētājs drīkst spēlēt 
maksimums 2. ceturtdaļas. Izspēles kārtība sekojoša: 1.ceturtdaļu spēlē viens spēlētāju 
sastāvs, 2.ceturtdaļu spēlē jau cits spēlētāju sastāvs(nedrīkst spēlēt tie spēlētāji, kuri 
spēlējuši 1.ceturtdaļā). 3.ceturtdaļu spēlē viens spēlētāju sastāvs(var spēlēt jebkuri 
spēlētāji), 4.ceturtdaļu drīkst spēlēt tie spēlētāji kuri nav spēlējuši 3.ceturtdaļu. Ja, 
kāds no spēlētājiem ir saņēmis 5 piezīmes un spēli nevar turpināt un nav spēlētāju, ko 
laist laukumā atbilstoši noteikumiem, tad pretinieku treneris norāda, kuram spēlētājam 
jāturpina spēle. 
 10.1.11. U-13 vecuma grupā zēniem tie spēlētāji, kuri ir spēlējuši pirmo spēles 
ceturtdaļu, tie spēlētāji nedrīkst spēlēt otro spēles ceturtdaļu. Spēles trešajā un 
ceturtajā ceturtdaļā nav ierobežojumu uz spēlētāju izvēli. Katram komandas 
spēlētājam ir jāizlaiž vismaz viena pilna spēles ceturtdaļa pirmās un otrās ceturtdaļas 
laikā. Ja, kāds no spēlētājiem ir saņēmis 5 piezīmes vai nevar turpināt spēli traumas 
dēl un nav spēlētāju, ko laist laukumā atbilstoši noteikumiem, tad pretinieku treneris 
norāda, kuram spēlētājam jāturpina spēle. 
 10.1.12. U-12 un U-13 vecuma grupā meitenēm tās spēlētājas, kuras ir 
spēlējušas pirmo spēles ceturtdaļu, tās spēlētāji nedrīkst spēlēt otro spēles ceturtdaļu. 
Spēles trešajā un ceturtajā ceturtdaļā nav ierobežojumu uz spēlētāju izvēli. Katrai 
komandas spēlētājai ir jāizlaiž vismaz viena pilna spēles ceturtdaļa pirmās un otrās 
ceturtdaļas laikā.  
 10.1.13. U-12 un U-13 vecuma grupās trenerim protokolā pirms spēles 
jāatzīmē pirmais piecinieks ar “x“.  
 10.1.14. Spēles sekretāram rūpīgi jāseko spēlētāju maiņām un jābrīdina 
treneris par nepareizu spēlētāju maiņu. Ja treneris ignorē sekretāra brīdinājumu, 
sekretāram par to jāpaziņo spēles vecākajam tiesnesim brīdī, kad spēlētājs pie 
nepareizas maiņas dodas laukumā. Atbildība par nepareizu spēlētāju maiņu jāuzņemas 
trenerim, pat ja sekretariāts viņu nav brīdinājis.  
 10.1.15. U-12 vecuma grupā nav  trīs sekunžu pārkāpuma. 
 10.1.16. U-12 un U-13 vecuma grupā 1.kārtā zēniem un meitenēm pret 
vienāda nosaukuma komandām spēlētājs drīkst spēlēt tikai vienas grupas komandā. 
Šis punkts neattiecas uz  2.kārtas un 3.kārtas mini spēlēm. 
 10.1.17. U-15, U-14, U-13, U-12 vecuma grupā ir aizliegta jebkāda zonas 
aizsardzība un jebkāds zonas presings. Tikai savā laukuma pusē spēlētāju ar bumbu 
drīkst segt divi aizsargi. Uzbrukuma zonā atļauts segt tikai cilvēks-cilvēks aizsardzību 
bez palīdzēšanas. Palīdzība var tikt izmantota tikai no savas laukuma puses. 
Ja komanda neizpilda kādu no šajā punktā minētajiem ierobežojumiem, treneris pēc 
pirmā pārkāpuma tiek brīdināts, bet pēc katra nākamā pārkāpuma saņem tehnisko 
piezīmi (1 soda metiens un centra iemetiens), kura protokolā tiek atzīmēta kā 
komandas piezīme (šajā gadījumā pēc divām šādām piezīmēm trenerim nav jāatstāj 
sporta zāle) 
 10.1.18. Visās čempionāta spēlēs U-19, U-17, U-16, U-15 vecuma grupās 
jāspēlē ar ādas vai ādas imitācijas „Molten” bumbām – 7.izmēra zēniem, 6.izmēra 
meitenēm. U-14 vecuma grupām zēniem un meitenēm jāspēlē ar 6.izmēra ādas vai 
ādas imitācijas „Molten” bumbām. U-13 un U-12 grupās jāspēlē ar 5.izmēra ādas vai 
ādas imitācijas bumbām. Iesildīšanās laikā mājinieku komandai obligāti jānodrošina 
divas bumbas viesu komandai. Tām jābūt tādām pašām, kā spēļu bumbai. 
 Ja spēles notiek neitrālā laukumā katrai komandai pašai jānodrošina 
iesildīšanās bumbas.  
 10.1.19. U-19, U-17, U-16, U-15, U-14 vecuma grupā komandas sastāvā 
spēles protokolā drīkst būt pieteikti 12 spēlētāji un trīs cilvēki no apkalpojošā 
personāla (treneris, menedžeris, ārsts). Pieteikumā dalībai čempionātā spēlētāju skaits 
ir ierobežots – 25 spēlētāji. 
 10.1.20. Neierobežotam skaitam jaunāko grupu spēlētāju atļauts piedalīties 
vecāko grupu komandu spēlēs. Vecāko grupu spēlētājiem piedalīšanās jaunāko grupu 
spēlēs nav atļauta. 
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 10.1.21. Spēlētāju (zēnu) ierobežojumi no vecuma grupas U-14 
līdz U-19 LJBL spēlēs :  

10.1.21.1. Spēlētāji kuri ir pieteikti dalībai LBL (LBL1, LBL2, LBL3) 
un LJBL sacensībās:  

• Spēlētāji, kuri ir pieteikti (licencēti) dalībai vienā no Latvijas 
basketbola līgām (LBL1,LBL2,LBL3) LJBL regulārajā 
čempionātā vienā spēļu kārtā vienas organizācijas spēles pret otru 
organizāciju var startēt tikai vienā vecumu grupā un vienas 
divīzijas ietvaros. Par šī punkta pārkāpumu tiek piešķirts 
zaudējums 0:20 (0 punktu) visās vecāko grupu spēlēs, kurās 
spēlētājas neatļauti piedalījies. 

        10.1.21.2. Spēlētāji, kuri ir pieteikti dalībai tikai LJBL sacensībās: 
• Vienā spēļu kārtā LJBL regulārajā čempionātā vienas 

organizācijas spēles pret otru organizāciju atļauts startēt ne vairāk 
kā divu vecuma grupu komandu spēlēs.  

o Ja spēlētājs spēlē divās divīzijās,( piem: U-15 grupā 
1.divīzijā(pamatkomanda) un U-16 grupā (pie gadu 
vecākiem) 2.divīzijā) tad spēlētājs var startēt tikai katras 
divīzijas vienā vecuma grupā,  pret vienāda nosaukuma 
komandām. (piem: 1.divīzijā spēlētājs var spēlēt vairākās 
grupās, bet pret vienu pretinieku tikai vienā konkrētā 
vecuma grupā). Tas pats attiecas arī uz 2.divīziju. Līdz ar 
to spēlētājs var spēlēt katrā divīzijā tikai vienu spēli pret 
konkrētu pretinieku. Šis punkts attiecas tikai uz tiem 
spēlētājiem un komandām, kuru pārstāvētās organizācijas 
spēlē divās divīzijās.  Par šī punkta pārkāpumu tiek 
piešķirts zaudējums 0:20 (0 punkti) visās vecāko grupu 
spēlēs, kurā viņš neatļauti piedalījies. 

 
 

        10.1.21.3. Spēlētāji, kuri ir pieteikti divās LBL sacensībās:            
• Spēlētāji, kuri ir pieteikti (licencēti) dalībai LBL sacensībās divās 

līgās nedrīkst piedalīties LJBL regulārā čempionāta spēlēs. 
Par šī punkta pārkāpumu tiek piešķirts zaudējums 0:20 (0 punktu) 
visās LJBL spēlēs, kurās spēlētājs neatļauti piedalījies. 
 

10.1.22.Spēlētāju (meiteņu) ierobežojumi 
10.1.22.1. Spēlētājas, kuras pieteiktas tikai dalībai LJBL 
sacensībās:  

o Ja spēlētājs spēlē divās divīzijās,(piem:U-15 grupā 
1.divīzijā(pamatkomanda) un U-16 grupā (pie gadu 
vecākiem) 2.divīzijā) tad spēlētājs var startēt tikai katras 
divīzijas vienā vecuma grupā,  pret vienāda nosaukuma 
komandām. (piem: 1.divīzijā spēlētājs var spēlēt vairākās 
grupās, bet pret vienu pretinieku tikai vienā konkrētā 
vecuma grupā). Tas pats attiecas arī uz 2.divīziju. Līdz ar 
to spēlētājs var spēlēt katrā divīzijā tikai vienu spēli pret 
konkrētu pretinieku. Šis punkts attiecas tikai uz tiem 
spēlētājiem un komandām, kuru pārstāvētās organizācijas 
spēlē divās divīzijās.  Par šī punkta pārkāpumu tiek 
piešķirts zaudējums 0:20 (0 punkti) visās vecāko grupu 
spēlēs, kurā viņš neatļauti piedalījies. 

10.1.22.2.Spēlētājas, kuras pieteiktas dalībai LSBL (vai JSBL) 
un LJBL: 
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Vienā spēļu kārtā LJBL regulārajā čempionātā vienas 
organizācijas spēles pret otru organizāciju atļauts startēt tikai viena 
vecuma grupas komandu spēlēs. Par šī punkta neievērošanu tiek 
piešķirts zaudējums 0:20 (0 punktu) visās LJBL spēlēs, kurās viņa 
neatļauti spēlējusi. Šis nolikuma punkts attiecas tikai uz 
spēlētājām, kuras ir ievietotas speciāli izveidotā spēlētāju sarakstā, 
kuru ir apstiprinājusi treneru komisija. Spēlētājas, kuras nav 
ievietotas speciāli izstrādātajā aizsargāto spēlētāju sarakstā, drīkst 
spēlēt vienā no līgām (LSBL vai JSBL) un divās grupās LJBL. 
 
10.1.22.3.Spēlētājas, kuras pieteiktas dalībai LSBL un JSBL: 
Spēlētājas, kuras pieteiktas divās sacensībā nedrīkst startēt LJBL 
regulārajā čempionātā. 
 

10.1.23.Nacionālo izlašu kandidātiem, kuru SARAKSTU APSTIRPINĀJUSI 
LBS VALDE, tiek piemērots spēļu limits 65 spēles līdz LJBL 
regulārās sezonas beigām (11.04.2017.). Spēļu limits attiecas uz 
sekojošām līgu spēlēm: LBL, LSBL, JSBL, LJBL, EYBL, visu veidu 
skolu turnīru spēles, visu veidu starptautiski turnīri, visu veidu 
amatieru līgu spēles. Pēc limita sasniegšanas LJBL brīdina 
organizāciju, ka konkrētais spēlētājs līdz 2017.gada 11.aprīlim 
nedrīkst piedalīties LBS rīkoto čempionātu spēlēs. Šī  aizlieguma 
neievērošanas gadījumā, komandai tiek piešķirts zaudējums 0-20 (0 
punkti), visās spēlēs kurās spēlētājs ir piedalījies pēc 65 spēļu limita 
pārsniegšanas. 

 
 
10.1.24. LJBL U-19 vecuma grupas komanda, kura ir izcīnījusi tiesības startēt 
2015/2016.gada sezonā 1.divīzijā, var spēlēt LJBL finālsacensībās U-19 grupā, ja:  

• piedalās LBL2  pamatturnīrā; (vismaz 80% no LBL2 komandas 
pieteiktajiem spēlētājiem atbilst LJBL nolikuma U-19 vecuma 
grupai) 

vai 
• piedalās LJBL U-19 grupas pamatturnīrā. 

 
LJBL U-19 vecuma grupas 1.divīzijas komanda var startēt tikai LBL2 un nepiedalīties 
LJBL regulārajā čempionātā, ja LBL2 80% no komandas pieteiktajiem spēlētājiem  
atbilst LJBL nolikuma U-19 vecuma grupai. Šīs komandas kvalificējas LJBL 
finālsacensību ceturtdaļfinālam. 
Finālsacensībās komandas sastāvā var startēt tikai attiecīgās sporta skolas audzēkņi, 
kuri atbilst U-19 grupas licencēšanas noteikumiem. 
Pirms finālturnīra  komandas tiek izliktas saskaņā ar šādiem kritērijiem: 
 
 

• LJBL U-19 grupas 1.divīzijas komandas finālturnīram pieteikto 
komandu vietu kārtība LBL2 pamatturnīrā (augstākā vieta LBL2, 
startē LJBL finālā kā 1.divīzijas 1.vieta...utt.) 

• vietu kārtība LJBL U-19 grupas 1.divīzijas pamatturnīrā 
• vietu kārtība LJBL U-19 grupas 2.divīzijas pamatturnīrā 

 
Sporta skolu, kuras komandas regulārās sezonas laikā piedalās gan LBL2 (80% 
spēlētāju), gan LJBL U-19 1.divīzijas turnīrā, finālsacensībās var pārstāvēt tikai viena 
komanda. Tās pozīcijas izslēgšanas turnīra „tīklā” nosaka LBL2 turnīrā izcīnītā vieta. 

 
   10.1.25. Neizšķirta rezultāta gadījumā U-19, U-17, U-16, U-15, U-14 vecuma 
grupās seko 5 minūšu pagarinājums, U-13, U-12 vecuma grupās - 3 minūšu 
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pagarinājums. LJBL finālsacensībās, kur spēles tiek aizvadītas 4x8 min, seko 4 
minūšu pagarinājums. 
 10.1.26. Uzvara tiek vērtēta ar 2 punktiem, zaudējums ar 1 punktu. Ja 
komanda neattaisnoti neierodas uz spēli, tai tiek piešķirts zaudējums ar 0:20 (0 
punktu).  
 10.1.27. Ja divām vai vairākām komandām ir vienāds punktu skaits regulārā 
čempionāta noslēgumā, tad tiek vērtēti savstarpējo spēļu rezultāti: 

• uzvaru skaits savstarpējās spēlēs; 
• gūto un zaudēto punktu starpība; 
• visās spēlēs gūto un zaudēto punktu starpība. 

 10.1.28. Finālsacensībās nav atļauts piedalīties tiem LJBL dalībniekiem, kuri 
ir nesekmīgi mācībās(tiek vērtētas sekmes no 01.01.2017. īdz konkrētās grupas 
finālsacensību sākumam) vai nemācās kādā no Latvijas vai citas valsts mācību 
iestādēm. Šis punkts neattiecas uz spēlētājiem, kuri jau ir saņēmuši apliecību par 
vidējās izglītības iegūšanu. 

10.1.29. Ja divu vecuma grupu finālsacensības iekrīt vienā laikā, tad spēlētājs 
drīkst pārstāvēt tikai vienas vecuma grupas komandu. 

10.1.30. LJBL finālsacensībās ir atļauts apvienot vienas sporta skolas vienāda 
nosaukuma komandas izpildot sekojošus nosacījumus:  

• Komandas spēlē dažādās divīzijās 
• Komandas var apvienot no otrās uz pirmo, ja 1.komanda spēlē 

1.divīzijā. 
 

10.1.31. Spēlētāji/as, kuri konkrētās sezonas laikā (2015/2016.gada sezona) 
mācās ārzemēs un spēlē basketbolu, kādā no citu valstu līgām, čempionātiem, 
studentu līgām un jaunatnes čempionātiem nedrīkst piedalīties attiecīgās sezonas  
LJBL sacensībās. Izņēmums ir tad, ja notikusi atļauta pāreja sezonas laikā, atbilstoši 
pāreju nolikumam. 
 
10.2. Diskvalifikācija un tehniskās piezīmes 
 10.2.1. Spēlētājam, kurš saņēmis diskvalificējošu piezīmi(neattiecas uz divām 
nesportiskām),  jāizlaiž nākamā spēle tās komandas sastāvā, kurā spēlētājs ir licencēts, 
kā arī jāizlaiž visas spēles vecāko grupu komandās, kamēr spēlētājs ir izlaidis 
piespriesto spēles diskvalifikāciju savā vecumā grupā. Atkārtotas diskvalificējošas 
piezīmes gadījumā LJBL Tehniskā komisija ir tiesīga izskatīt jautājumu par soda 
sankciju pastiprināšanu. Ja spēlētājs nav samaksājis soda naudu vai nav izlaidis 
attiecīgo spēļu skaitu, tad komandai par katru spēli, kurā piedalījies diskvalificētais 
spēlētājs tiek piešķirts zaudējums 0:20 (0 punktu). 
 10.2.2. Trenerim, kurš saņēmis diskvalificējošo piezīmi, nedēļas laikā 
jāiemaksā soda nauda EUR 40 (četrdesmit eiro), pretējā gadījumā komandai tiek 
piešķirti zaudējumi 0:20 (0 punktu) visās spēlēs līdz soda naudas nomaksāšanas 
brīdim. 
 10.2.3. Finālsacensībās un komandu pārspēlēs spēlētājam vai trenerim, kurš 
saņēmis diskvalificējošu piezīmi jāsamaksā soda nauda nolikumā paredzētajā kārtībā, 
bet par diskvalifikāciju lemj LJBL tehniskā komisija. 
 10.2.4. Par soda naudas samaksu atbildīga ir organizācija, kura pieteikusi 
spēlētāju un treneri. 
 
10.3. Tiesnešu darbība 
 10.3.1. Čempionāta spēles apkalpo tikai LBS vai LJBL licencēti tiesneši - divi 
laukuma tiesneši, sekretārs un laika tiesnesis. Zēniem 1.divīzijas(U-19 – U-14 grupa) 
spēles apkalpo arī divi tehniskā protokola sekretariāti. Sekretāram un laika tiesnesim 
pēc spēles ir jāsaskaita, cik punktus ir guvis katrs spēlētājs. Sekretārs un laika 
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tiesnesis ir atbildīgi par protokola pareizu un glītu aizpildīšanu un galīgo 
noformēšanu. 
 10.3.2. Katrai organizācijai uz katru spēli jānorīko viens kvalificēts tiesnesis, 
ieskaitot U-12 un U-13 sabraukumus. Tiesnesim saskaņā ar LBS Tiesnešu kolēģijas 
reglamentu jābūt kādai no šīm kategorijām - Jaunatnes tiesnesis, Tiesnesis, Pirmās 
kategorijas tiesnesis, Nacionālās kategorijas tiesnesis vai Starptautiskās kategorijas 
tiesnesis. Par šī punkta neievērošanu sods organizācijai EUR 50 (piecdesmit eiro). 
 10.3.3.Mājinieku komandai (sabraukumos - organizatoriem) jānodrošina 
kvalificēts sekretārs, laika tiesnesis, tehniskā protokola rakstītāji (divi cilvēki). Par šī 
punkta neievērošanu sods organizācijai EUR 40 (četrdesmit eiro).  
 10.3.4. Čempionāta spēlēs organizāciju norīkotie Jaunatnes kategorijas tiesneši 
nedrīkst būt jaunāki par spēlējošo komandu spēlētājiem.  
 10.3.5. Čempionāta finālsacensības apkalpo LJBL galvenā tiesneša un LJBL 
tiesnešu darba koordinatora norīkotie tiesneši. Tiesnesim jābūt kādai no šīm 
kategorijām – LJBL, Pirmās kategorijas tiesnesis, Nacionālās kategorijas tiesnesis vai 
Starptautiskās kategorijas tiesnesis. LJBL galvenais tiesnesis čempionāta 
finālsacensībām norīko tiesnešus sadarbībā ar LBS Tiesnešu komisiju.  
 10.3.6. Čempionātu apkalpojošajiem laukuma tiesnešiem obligāti jātiesā 
tiesnešu formās - sporta apavi (melni), bikses (melnas) un LJBL oficiālais tiesnešu 
krekls. Par šī punkta neievērošanu naudas sods sporta organizācijai, kuru tiesnesis 
pārstāv, ir EUR 15 (piecpadsmit eiro) par katru spēli, izņemot, ja uz šīm spēlēm 
tiesnesi ir nozīmējis LJBL galvenais tiesnesis vai LJBL tiesnešu darba koordinators. 
Aizliegts iziet laukumā džemperī, virskreklā u.tml. 
  
 
 10.3.7. Čempionāta tiesnešiem jāievēro šis nolikums un LBS Tiesnešu 
kolēģijas reglaments. 
 10.3.8. Par jebkuru diskvalificējošu piezīmi vai divām un vairāk tehniskām 
piezīmēm vienam spēlētājam vienas spēles laikā spēles vecākajam tiesnesim ir 
obligāti pēc spēles jāinformē LJBL galvenais tiesnesis vai LJBL tiesnešu darba 
koordinators un protokola otrā pusē jāapraksta spēles attiecīgā situācija, kurā fiksēti 
minētie pārkāpumi. Par šī punkta neievērošanu sods spēles vecākajam tiesnesim EUR 
15 (piecpadsmit eiro). 
 
10.4. Treneru darbība  
 10.4.1. Čempionāta spēlēs aizliegts piedalīties komandām bez trenera vai 
sporta organizācijas rakstiski pilnvarotas personas klātbūtnes. Par šī punkta 
neievērošanu komandai tiek piešķirts zaudējums 0:20 (0 punkti), bet trenerim tiek 
uzlikts naudas sods EUR 50 (piecdesmit eiro). 
 10.4.2. Katras komandas treneris ir atbildīgs par savas komandas mājas spēļu 
rezultātu ievadīšanu (basket.lv) līdz plkst 22.00, tās pašas dienas laikā, kurā notikusi 
konkrētā spēle. Par šī punkta neievērošanu trenerim tiek uzlikts naudas sods EUR 2 
(divi eiro) par katru nokavēto spēļu rezultātu. 
 10.4.3.Katras komandas pārstāvētā organizācija ir atbildīga par savas komandu 
mājas spēļu protokolu oriģinālu nogādāšanu LJBL. Ja protokoli netiek nogādāti LJBL 
pēc LJBL direktora pieprasījuma, organizācijai tiek uzlikts naudas sods EUR 20 
(divdesmit eiro). 
 10.4.4. Trenerim protokoli jāaizpilda atbilstoši noteikumiem skaidri salasāmā 
rokrakstā, sniedzot patiesu informāciju. Par šī punkta pārkāpumu komandai tiek 
piešķirts zaudējums attiecīgajā spēlē 0:20 (0 punktu) un trenerim uzlikts naudas sods 
EUR 100 (viens simts eiro). 
 10.4.5. Finālsacensību laikā treneriem aizliegts uz spēlēm ierasties sporta 
tērpā.  
 10.4.6. Katras komandas konkrētais Treneris uzņemas pilnu atbildību par 
savas komandas spēlētāju un viņu pārstāvju (vecāki, vecvecāki, radinieki..utt) 
uzvedību (nekorekta sacensību dalībnieku aizskaršana, sacensību tiesnešu vārdiska 
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aizskaršana, iejaukšanās sacensībās no skatītāju tribīnēm...utt) LJBL spēļu laikā. 
Trenerim ir jākontrolē savas komandas spēlētāju un to pārstavju uzvedība laukumā un 
tribīnēs. Ja sacensību organizētājiem ir radušās šaubas par kārtību sporta zālē, tad 
sacensību organizētāji var prasīt atbildību no konkrētās komandas, kuru pārstāv 
minētie cilvēki. Sods minētājā gadījumā ir spēlēs pārtraukšana un zaudējuma (0-20) 
piešķiršana komandai, kura nav ievērojusi noteikumus.  
 
10.5. Starpgadījumu risināšana 
 10.5.1.Par spēles dalībnieku tīšu rupjību spēles laikā, divdesmit minūtes pirms 
vai pēc spēles pret citu sacensību dalībnieku, cietušajai pusei nekavējoties jāziņo 
spēles vecākajam tiesnesim un 48 stundu laikā pēc notikušā starpgadījuma rakstiskā 
formā ir jāiesniedz ziņojums LJBL galvenajam tiesnesim 
 10.5.2. Par spēles dalībnieku vecāku nepieņemamu uzvedību – draudēšanu, 
iebaidīšanu, fizisku aizskaršanu u.tml. – pret citu spēles dalībnieku, tiesnesi vai 
treneri, cietušajai pusei nekavējoties jāziņo galvenajam tiesnesim un 48 stundu laikā 
pēc notikušā starpgadījuma rakstiskā formā ir jāiesniedz ziņojums LJBL galvenajam 
tiesnesim. 
 10.5.3. Par jebkuru starpgadījumu, kas radies spēles laikā sakarā ar tiesāšanu, 
laika fiksēšanu vai jebkura spēles dalībnieka uzvedību utml. treneriem, tiesnešiem un 
sekretariātam pēc konkrētās spēles jāraksta detalizēts ziņojums LJBL galvenajam 
tiesnesim, kurš izskata starpgadījumu un tā sekas. LJBL Tehniskās komisijas lēmumu 
var pārsūdzēt LBS Apelācijas komisijā, kuras lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams.  
 10.5.4. LJBL Tehniskajai komisijai ir tiesības uzlikt naudas sodu saskaņā ar šo 
nolikumu vai citiem Latvijas Republikas likumdošanas aktiem vainīgā spēlētāja vai 
trenera sporta skolai vai klubam. Soda nauda jāsamaksā 3 (trīs) bankas darba dienu 
laikā no soda paziņošanas brīža. Ja sods netiek samaksāts laikus, vainīgā spēles 
dalībnieka komanda tiek atstādināta no čempionāta spēlēm līdz soda naudas 
nomaksai. Visās šajā laikā nenotikušajās spēlēs komandai tiek ieskaitīts zaudējums 
0:20 (0 punktu). LJBL Tehniskās komisijas lēmumu var pārsūdzēt LBS Apelācijas 
komisijā, iemaksājot LBS LJBL kontā EUR 200 (divi simti eiro). LBS Apelācijas 
komisijas lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams. 
  
 
 
10.6. Neierašanās uz spēlēm, neizspēlētās spēles 
 10.6.1. Ja komandai nav iespējams ierasties uz spēlēm neparedzētu apstākļu 
gadījumā (piemēram, negadījums ar transportu, laika apstākļi utml.), steidzami 
jābrīdina pretinieku komanda, paziņojot par to arī LJBL galvenajam tiesnesim.  
 10.6.2. Par neierašanos uz spēli, gadījumā, ja nav izpildīti nolikuma 
nosacījumi, komandai tiek piešķirts zaudējums 0:20 (0 punktu) un naudas sods EUR 
100 (viens simts eiro), par to informējot attiecīgās organizācijas vadību.  
 10.6.3. Ja komandām savstarpēji nespēj vienoties par spēļu izspēlēšanu LJBL 
nolikuma ietvaros, abām komandām tiek piešķirts zaudējums (1.punkts) katrā 
nenotikušajā spēlē. 
 10.6.4. Visos pārējos gadījumos, kas nav atrunāti šajā nolikumā, jāvadās pēc 
FIBA noteikumiem un prasībām. 
 
10.7. Čempionāta kalendārs 
 10.7.1. Kalendāra projekts tiek sastādīts un ievietots LBS oficiālajā interneta 
mājas lapā www.basket.lv.  
 10.7.2. Ja kalendāra projektā nepieciešamas izmaiņas, jāvienojas ar pretējo 
pusi par iespējamo spēles datumu vietu un laiku un rakstiski jāpaziņo LJBL 
galvenajam tiesnesim līdz 2016.gada 4. septembrim. 
 10.7.3. Pēc kalendāra apstiprināšanas, tas tiek publicēts LBS oficiālajā 
interneta mājas lapā www.basket.lv ne vēlāk kā līdz 2016. gada 10.septembrim. 
Kalendāru apstiprina LJBL direktors. 
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 10.7.4. Informācija par spēļu datumiem U-12 un U-13 vecuma grupās 
tiek nosūtīta sporta organizācijām līdz 2016.gada 1.septembrim. Katra sabraukuma 
kalendārs tiek sastādīts un publicēts basket.lv, ne vēlāk kā 10 dienas pirms attiecīgā 
sabraukuma. 
 10.7.5. Organizācijām patvaļīgi mainīt sacensību kalendāru nav atļauts. Par šī 
nolikuma punkta pārkāpšanu sods EUR 50 (piecdesmit eiro).  
 10.7.6. Par nepieciešamajām izmaiņām sacensību kalendārā organizācijai 
vismaz 14 dienas iepriekš rakstiski elektroniskā veidā jāiesniedz LJBL galvenajam 
tiesnesim iesniegums ar pamatojumu. Iesniegumā jāuzrāda arī jaunais spēles laiks, 
kurš ir saskaņots ar otru pusi. LJBL galvenais tiesnesis izskata iesniegumu un, ja tas ir 
pamatots, spēles pārceļ. 
 10.7.7. Kalendārā paredzētās spēles ir jāizspēlē konkrētā apļa ietvaros, 1.apļa 
spēles nevar tikt pārceltas uz otro apli, ja netiek ievērots šis punkts, tad spēkā stājas 
soda sankcijas kuras minētas 10.6.3. 
 10.7.8. Nevar pārcelt spēles, no kurām paredzētas TV vai interneta tiešraides. 
Šīm spēlēm jānotiek kalendārā paredzētajā laikā.  
 10.7.9. Šī čempionāta kalendārs LJBL dalībniekiem ir primārs. Organizējot 
turnīrus vai piedaloties citos turnīros, attiecīgo sacensību kalendāri pakārtojami LJBL  
čempionāta kalendāram. (Izņemot FIBA turnīrus un EYBL čempionātu). 
 10.7.10. Finālsacensību spēļu kalendārs tiek ievietots LBS oficiālajā interneta 
mājas lapā www.basket.lv  10 dienas pirms katras konkrētās vecuma grupas fināliem.  
 
10.8. Sportistu dopinga kontrole 
Sadarbībā ar Sporta medicīnas valsts aģentūras Antidopinga nodaļu, pamatojoties uz 
Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumiem Nr.974 „Dopinga kontroles 
noteikumi” pēc īpaša plāna čempionāta laikā tiek veiktas dopinga kontroles U-19,    
U-17 un U-16 vecuma grupu spēlētājiem. 
 

 
 

 
 

 
XI. Spēlētāju atbrīvošana Latvijas Nacionālo jaunatnes izlašu interesēs 

 
 11.1. LJBL dalībniekiem – organizācijām, saņemot rakstisku LBS Jaunatnes 
izlašu direktora iesniegumu, obligāti jāatbrīvo LJBL spēlētāji Latvijas Nacionālo 
jaunatnes izlašu interesēs, pamatojoties uz šādiem kritērijiem: 
 11.1.1. uz draudzības spēlēm – 3 dienas (ieskaitot spēles dienu); 
 11.1.2. uz starptautiskajām pārbaudes spēlēm – 4 dienas (ieskaitot spēles 
dienu);  
 11.1.3. uz starptautisku sacensību finālsacensībām – 30 dienas pirms turnīra 
pirmās spēles; 
 11.2. LBS un organizācijām savstarpēji vienojoties, var tikt samazināts vai 
palielināts atbrīvojuma laiks. 
 11.3. Ja spēlētājs slimības vai savainojuma dēļ nevar pārstāvēt Latvijas 
Nacionālās jaunatnes izlases komandu, viņam jāierodas uz medicīnisko pārbaudi un 
jāsaņem jaunatnes izlases ārsta slēdziens. 
 11.4. Pret spēlētāju, kurš/a bez attaisnojoša iemesla atsakās pārstāvēt Latvijas 
Nacionālās jaunatnes izlases komandu, LBS ir tiesīga piemērot soda sankcijas, 
atbilstoši FIBA reglamentējošiem dokumentiem. 

 
 

XII. Prasības sporta zālēm 
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 12.1.Čempionāta sacensībās mājinieku komandai ir jānodrošina spēles 
sporta zālēs, kuru aprīkojums atbilst šī nolikuma prasībām. Šī punkta neievērošanas 
gadījumā organizācija var tikt diskvalificēta saskaņā.  
 12.2.Sporta bāzēs, kur notiek čempionāta sacensības, mājinieku komandai ir 
jānodrošina zāles un palīgtelpu sanitāri–higiēnisko normu ievērošana: 

• tīrība zālēs un ģērbtuvēs; 
• tualešu aprīkojums un tīrība; 
• gaisa temperatūra sporta zālēs nedrīkst būt zemāka par 16 grādiem, 
ģērbtuvēs – zemāka pat par 18 grādiem; sporta zālē termometram 
jābūt novietotam labi redzamā vietā; 

• jābūt iespējai nomazgāties dušā ar siltu ūdeni. 
 12.3. Sporta bāzēs, kur notiek čempionāta sacensības, mājinieku komandai ir 
jānodrošina: 

• atsevišķas slēdzamas garderobes katrai organizācijai. 
• atsevišķa slēdzama garderobe spēles tiesnešiem.  

 12.4. Pārkāpuma gadījumā sodu nosaka LJBL galvenais tiesnesis.    
 12.5. Sporta bāzēs, kur notiek čempionāta sacensības, mājinieku komandai ir 
jānodrošina zāles un garderobju drošība pirms un pēc spēlēm (no viesu komandas 
atbraukšanas līdz aizbraukšanai). Šī punkta neievērošanas gadījumā LJBL Tehniskā 
komisija lemj par organizācijas mājas zāles turpmākās izmantošanas iespējām. 
  12.6. LJBL var pārbaudīt sporta zāļu piemērotību spēlēm atbilstoši iepriekš 
noteiktajiem kritērijiem. Ja sporta zāle neatbilst nolikumā minētajiem kritērijiem, sods 
ir EUR 100 (viens simts eiro). 
 12.7. Sporta bāzēm, kurās tiek organizētas čempionāta finālsacensības, 
jāatbilst FIBA noteiktajiem kritērijiem. Organizācijai, kura pretendē rīkot 
finālsacensības, jāpiedāvā tādu sporta bāzi, kurā vienlaikus var nodrošināt spēles var 
notikt spēles vienai vecuma grupai gan zēniem, gan meitenēm.  
 12.8. Organizācijas, kuras pretendē rīkot finālsacensības, jāpiedāvā tāda sporta 
bāze, kurā var nodrošināt ēdināšanas pakalpojumus finālsacensību dalībniekiem. 
 12.9. Organizācija, kura pretendē rīkot finālsacensības, jāpiedāvā tāda sporta 
bāze, kurā ir medicīnas kabinets un medicīnas darbinieks. 

 
 

XIII. Saistības komandām 
 

Čempionāta dalībnieku pienākumi: 
 13.1. Organizācijām līdz 2016.gada 15septembrim jānoslēdz līgumi ar LBS 
par piedalīšanos čempionātā. 
 13.2. Katra organizācija atbild par attiecīgās organizācijas komandas spēlētāja 
veselības stāvokli.  
 13.3. Katra čempionāta dalībnieka pienākums ir ievērot tās sporta bāzes 
iekšējās kārtības noteikumus, kurā viņš atrodas. Katras komandas treneris ir atbildīgs 
par savas komandas ģērbtuvju un citu sabiedrisko telpu un inventāra lietošanu 
izbraukuma spēlēs. Ja viesu komandas dēļ radušies zaudējumi mājas komandai, viesu 
komandai jāatlīdzina zaudējumi pēc sporta bāzes īpašnieka piestādītā rēķina, par to 
informējot attiecīgās organizācijas vadību.  
 13.4. Mājas komanda ir atbildīga par autoratlīdzības nomaksu par autoru 
muzikālo darbu publisku izpildījumu spēles pārtraukumos, kā arī pirms un pēc spēles 
saskaņā ar LR likumdošanu. 
 13.5. Sporta bāzēs, kur notiek čempionāta sacensības, mājinieku komandai ir 
jānodrošina medicīnas darbinieka klātbūtne sacensībās pirmās neatliekamās 
medicīniskās palīdzības sniegšanai un iespēja izsaukt neatliekamo medicīnisko 
palīdzību. Sods par šī punkta neievērošanu EUR 300 (trīs simti eiro), par to informējot 
attiecīgās organizācijas vadību.  
 13.6. Ja spēles notiek neitrālā laukumā, katras komandas treneris ir atbildīgās 
par pirmās palīdzības sniegšanu. 
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 13.7. Ja spēles notiek neitrālā laukumā, katras komandas treneris 
nodrošina komandu ar iesildīšanās bumbām. 
 

XIV. Čempionāta finansiālais nodrošinājums 
 

14.1. Organizācija nodrošina šādas izmaksas: 
14.1.1. VEF LJBL noteiktās komandas dalības maksas apmaksu 
14.1.2. VEF LJBL noteiktās tiesnešu dalības maksas apmaksu 
14.1.2. tehniskā protokola datorizētu rakstīšanu 1.divīzijas zēnu spēlēs U-19, U-17, 
U-16, U-15,  U-14 vecuma grupās.  
14.1.3. transporta pakalpojumus, izmitināšanas un ēdināšanas izdevumus regulārā 
čempionāta un finālsacensību ietvaros 
 
14.2. LBS nodrošina šādas izmaksas: 
14.2.1. čempionāta organizēšanas izdevumus saskaņā ar LBS Padomē apstiprināto 
izdevumu tāmi un līgumiem starp organizācijām un LBS; 
14.2.2. finālsacensību organizēšanu saistītās izmaksas (tiesneši, sekretariāts) 

 
 

XV. Disciplinējošās finanses 
 

 15.1. Atsevišķos gadījumos soda sankcijas un to apjoms norādīts šajā 
nolikumā aiz katra attiecīgā punkta. 
 15.2. Par soda naudu nomaksu atbild vainīgais spēlētājs, treneris vai sporta 
organizācija saskaņā ar šo nolikumu. Ja noteiktā soda naudas summa netiek 
nomaksāta trīs bankas darba dienu laikā, komanda nedrīkst piedalīties turpmākajās 
spēlēs līdz pilnīgai soda naudas nomaksai. Par katru spēli, kas paredzēta pēc soda 
naudas noteikšanas un kurā komanda nedrīkst piedalīties soda nesamaksāšanas dēļ, 
tai tiek piešķirts zaudējums 0:20 (0 punktu). 
 15.3. Soda nauda jāiemaksā LBS LJBL kontā: 
 
Biedrība „Latvijas Basketbola savienība” 
LV 40008025619 
Skanstes iela 54, Rīga, LV-1013 
AS SWEDBANK 
HABALV22 
LV 62HABA0551017997930 

  
 15.4. Par jebkura LJBL dalībnieka (administratīvā, tiesneša, trenera, spēlētāja) 
vēršanos ar rupjiem vārdiem, draudiem vai ar agresīvu uzvedību pret jebkuru citu 
LJBL dalībnieku neatkarīgi vai tas noticis spēles laikā vai ārus tā, atrodoties sporta 
bāzē sods EUR 100 (viens simts eiro), par to informējot attiecīgās organizācijas 
vadību.  
 15.5. Par tiesnešu fizisku aizskaršanu sods EUR 100 (viens simts eiro), par to 
informējot attiecīgās organizācijas vadību.  
 15.6. Ja tiek pārkāpti nolikuma punkti, kuros nav paredzētas soda sankcijas, 
lēmumus pēc spēles pieņem LJBL galvenais tiesnesis. Lēmums ir spēkā, ja to 
akceptējis LJBL direktors. 
 15.7. Ja kāds no LJBL dalībniekiem – sportists vai treneris -  čempionāta spēļu 
laikā tiek aizturēts alkohola vai narkotisko vielu reibumā, dalībnieks tiek 
diskvalificēts saskaņā ar LJBL Tehniskās komisijas lēmumu un komandai uzlikts 
naudas sods līdz EUR 50 (piecdesmit eiro), par to informējot attiecīgās organizācijas 
vadību. Atkārtota pārkāpuma gadījumā LJBL Tehniskā komisijai ir tiesības lūgt 
attiecīgās organizācijas vadību lemt par trenera atbrīvošanu no darba vai spēlētāja 
atskaitīšanu no organizācijas. 
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 15.8. Ja kāds no tiesnešiem LJBL spēļu laikā tiek aizturēts alkohola vai 
narkotisko vielu reibumā, tiesnesim tiek uzlikts naudas sods līdz EUR 50 (piecdesmit 
eiro). Par attiecīgo gadījumu tiek ziņots LBS Tiesnešu komisijai lēmuma 
pieņemšanai. 
 

XVI. Protesti 
 
 16.1. Ja komandas treneris ir pārliecināts, ka šī nolikuma vai FIBA oficiālo 
basketbola noteikumu neievērošanas rezultātā tiek pārkāptas komandas intereses, un 
komanda neatzīst spēles beigu rezultātu, trenerim ir tiesības iesniegt rakstisku 
protestu (sīku notikuma izklāstu), samaksājot drošības naudu EUR 50 (piecdesmit 
eiro), pirms tam obligāti izpildot šādas prasības: 
 16.1.1. spēles laikā, uzreiz pēc attiecīgā momenta, tiklīdz bumba ir "mirusi", 
komandas trenerim jāpaziņo vecākajam tiesnesim, ka par konkrēto momentu tiks 
iesniegts protests; 
  16.1.2. uzreiz pēc spēles beigu signāla, komandas kapteinim jāparakstās 
protokolā speciāli tam paredzētajā vietā. 
  16.2. 48 (četrdesmit astoņu) stundu laikā pēc spēles beigu signāla, jāiesniedz 
LJBL galvenajam tiesnesim vai jānosūta rakstisks protests (ieskanēts) uz epastu 
edijs@lbs.lv, kas apstiprināts ar trenera un organizācijas vadības parakstiem un 
zīmogu, kam pievieno bankā apstiprinātu maksājuma uzdevumu par EUR 50 
(piecdesmit eiro) pārskaitīšanu LBS LJBL kontā. 
 16.3. Katru protestu izskata LBS LJBL Tehniskā komisija. LJBL Tehniskās 
komisijas lēmumu ir iespējams pārsūdzēt LBS Apelācijas komisijā, iemaksājot LBS 
LJBL kontā EUR 200 (divi simti eiro). LBS Apelācijas komisijas lēmums ir galīgs un 
nav pārsūdzams. 
 16.4. Laukuma tiesnešu un/vai sekretariāta darbība, pieņemot par to lēmumu 
vai nosakot soda sankcijas, tiks izskatītas tikai gadījumā, ja tiks iesniegts rakstisks 
protests. 
  
 16.5. Protesta apmierināšanas gadījumā drošības nauda tiek ar pārskaitījumu 
atdota protesta iesniedzējam trīs bankas darba dienu laikā. 

 
 

XVII. Apbalvojumi 
  
 17.1. Finālsacensību pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar  LJBL 
čempionāta  medaļām (16 medaļas, ieskaitot trenerus). 
 17.2. Finālsacensību pirmo trīs vietu ieguvējas komandas tiek apbalvotas ar 
LJBL čempionāta kausiem. 
 17.3. Ņemot vērā regulārā čempionāta un finālsacensību rezultātus, katrā 
vecuma grupā gan zēniem, gan meitenēm tiek noteikti pieci labākie spēlētāji, kuri tiek 
apbalvoti ar kausiem un LJBL atbalstītāju balvām. 
 17.4. Ņemot vērā regulārā čempionāta un finālsacensību rezultātus, katrā 
vecuma grupā gan zēniem, gan meitenēm tiek noteikts 2016./2017.gada sezonas 
vērtīgākais/ā spēlētājs/a, kuri tiek apbalvoti ar kausiem un LJBL atbalstītāju balvām.  
 17.5. Ņemot vērā rezultātus sākot no dalības LJBL LR čempionātā U-14 
vecuma grupā, LJBL izvirza 2016./2017.gada sezonas U-19 grupas spēlētājus 
apbalvošanai ar Valdemāra Baumaņa kausu (gan zēnus, gan meitenes). Sveic trenerus, 
kuri ir sagatavojuši V.Baumaņa kausa ieguvējus 2016./2017.gada sezonā. Kandidātus 
saskaņo LBS Jaunatnes komisijā. 
  17.6. Ņemot vērā darbību 2016./2017.gada sezonā LJBL apbalvo labākos  
trenerus.  
 Pamatkritēriji kandidātu izvirzīšanai – trenera profesionalitāte, spējai būt 
autoritātei, tālākizglītošanās. LJBL izvirza kandidātus apspriešanai un saskaņošanai 
LBS Jaunatnes komisijā. 
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 17.7. Ņemot vērā darbību 2016./2017. gada sezonā LJBL apbalvo 
labākos LJBL tiesnešus. Pamats kandidāta izvirzīšanai – profesionālā izaugsme un 
attieksme pret darbu. 
 LJBL izvirza kandidātus apspriešanai LBS Jaunatnes komisijā un LBS 
Tiesnešu kolēģijā. Kandidātus saskaņo LBS Jaunatnes komisija. 
 17.8. Saskaņā ar LJBL sponsoru un atbalstītāju vēlmēm var tikt noteiktas arī 
citas nominācijas, par to informējot čempionāta dalībniekus. 

 
XVIII. Attiecības ar masu saziņas līdzekļiem 

 
 18.1. Informāciju par čempionāta spēlēm un aktivitātēm masu saziņas 
līdzekļiem sniedz LJBL sadarbībā ar sporta skolām. 
 18.2. Jebkuram LJBL dalībniekam nav tiesību izteikt masu saziņas līdzekļiem 
personīga rakstura negatīvas atsauksmes par citu LJBL dalībnieku un/vai  LJBL 
organizatorisko un administratīvo darbību. Sods par šī punkta pārkāpumu EUR 100 
(viens simts eiro).  
 
 
LJBL direktors 
Edijs Eglītis 
edijs@lbs.lv 


