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19. KAUSA IZCĪŅA VISPĀRIZGLĪTOJOŠO SKOLU KOMANDĀM VOLEJBOLĀ 
 

NOLIKUMS (1. daļa) 
 

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI 

 
1.1. Veicināt volejbola attīstību Latvijas novadu un pilsētu vispārizglītojošajās skolās, kā arī  novados, 

pilsētās, kurās nav licencēta profesionālās ievirzes izglītības programma volejbolā. 

1.2. Noskaidrot labākās  komandas meitenēm, zēniem pamatskolu un vidusskolu grupā. 

1.3. Sacensības organizēt kā jaunatnes volejbola svētkus. 

1.4. Iesaistīt novadu un pilsētu sporta skolas, kā arī citas izglītības iestādes  sacensību organizēšanā un 

volejbola attīstības jautājumu risināšanā. 

1.5. Sacensībās iesaistīt Latvijas Volejbola federācijā nelicencētus spēlētājus. 

1.6. Popularizēt veselīgu un sociāli aktīvu dzīvesveidu jauniešu vidū. 

2. SACENSĪBU VADĪBA, ORGANIZĒŠANA 

 
2.1. Kausa izcīņas sacensības vispārizglītojošo skolu komandām organizē Latvijas Volejbola federācija 

sadarbībā ar  top! veikalu tīklu  un pašvaldībām. 

2.2. Par 1. posma/atlases sacensību  organizēšanu novados, pilsētās atbild attiecīgā novada, pilsētas 

sporta skola (licencēta profesionālās ievirzes izglītības programma volejbolā), ja novadi ir 

apvienoti – sporta skolām savstarpēji vienojoties, vai arī attiecīgajā novadā, pilsētā atbildīgā 

persona par skolu sportu  un attiecīgi atbild par: 

2.2.1. sacensību nolikuma nosūtīšanu novadu un pilsētu vispārizglītojošajām skolām, 

profesionālās izglītības mācību iestādēm, koledžām; 

2.2.2. sacensību kalendāra sastādīšanu; 

2.2.3. 1. posma/atlases sacensību norisi; norises laiku iesniegšanu Latvijas Volejbola 

federācijā. 

2.2.4. 1.posma /atlases sacensību organizēšanu pamatojoties uz sacensību nolikumu. 

2.2.5. 1. posma/atlases sacensību rezultātu apkopošanu (spēļu tabulas, rezultāti, visu komandu 

vārdisko pieteikumu) iesūtīšanu Latvijas Volejbola federācijā 2 dienu laikā pēc 

sacensībām. 

2.3. Par 1. posma sacensību koordināciju, 2. posma/ finālsacensību organizēšanu atbild Latvijas 

Volejbola federācija, ( informācija par1.posmu - Laura Zeibote tel.n. +371 26406846, informācija 

par 2.posmu - LVF Jaunatnes koordinatore Sandra Budkēviča tel.nr. +37126188150  e-pasts: 

topkauss@volejbols.lv, adrese Rīga, Andrejostas iela 17, LV-1045) 

 
 

3. DALĪBNIEKI 

 
3.1. Sacensībās abos posmos vispārizglītojošo skolu pārstāv tie izglītojamie kuri tajā mācās 2022. 

/2023 . mācību gadā (ja laika posmā no 1. posma/atlases sacensībām līdz 2. posma/finālsacensībām 
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skolēns ir mainījis vispārizglītojošo skolu, finālsacensības viņš pārstāv to skolu, kur mācās uz 

finālsacensību brīdi). 

3.2. Sacensību dalībnieki kausa izcīņā  startē šādās grupās: 

• 1. grupa 2003. - 2006. g. dz. zēnu vidusskolas komanda ar 10 dalībniekiem + 1 sporta 

skolotājs + delegācijas vadītājs (2. posmā); 

• 2. grupa 2003. - 2006. g. dz. meiteņu vidusskolas komanda ar 10 dalībniecēm + 1 sporta 

skolotājs + delegācijas vadītājs (2. posmā); 

• 3. grupa 2007. - 2010. g. dz. zēnu pamatskolas (arī vidusskolu) komanda ar 10 

dalībniekiem + 1 sporta skolotājs + delegācijas vadītājs (2. posmā); 

• 4. grupa 2007. - 2010. g. dz. meiteņu pamatskolas (arī vidusskolu) komanda ar 10 

dalībniekiem + 1 sporta skolotājs + delegācijas vadītājs (2. posmā); 

3.3. 1. un 2. grupas sacensībās var piedalīties vispārizglītojošo skolu, profesionālās izglītības mācību 

iestāžu, koledžu komandas. 3. un 4. grupā – vispārizglītojošo skolu komandas. 

3.4. Ja skola atlases sacensībās startē ar vairākām komandām kādā no vecuma grupām un izcīna 

tiesības spēlēt finālsacensībās, tad skola nedrīkst veidot skolas izlasi no šo komandu spēlētājiem. 

3.5. Murjāņu Sporta ģimnāzijas audzēkņi var pārstāvēt to vispārizglītojošo skolu , kurā tie mācījušies 

iepriekš, no kuras aizgājuši mācīties uz Murjāņu Sporta ģimnāziju. 

3.6. Rīgas Volejbola skolas audzēkņi pārstāv vispārizglītojošās skolas, kurās viņi mācās 2022. / 2023. 

mācību gadā. 

3.7. Novadi, pilsētas, kuras piedalās sacensībās (novadu, pilsētu apvienošana dalībai sacensībās ), kā 

arī informācija par finālsacensībām tiks paziņota pēc 2023. gada 18. janvāra,  sacensību 

nolikuma 2. daļā. 

 

4. VIETA UN LAIKS 

Kausa izcīņas sacensības notiek divos posmos: 

4.1. 1.posms / atlases sacensības notiek novados un pilsētās laika posmā no 2023. gada 1. februāra  

līdz 2023. gada 1. aprīlim. 

4.2.  2. posms / finālsacensības notiks 2023. gada 16. aprīlī Skonto hallē (Rīgā, Emiļa Melngaiļa ielā 

1a).  

 

5. SARĪKOŠANAS KĀRTĪBA 

 
5.1.  1. posma / atlases sacensībās, katrā vecuma grupā (skatīt 3.2.punktu) novadā vai pilsētā 

noskaidro vienu labāko komandu, (arī tur, kur iespējams tiks apvienoti novadi, pilsētas) kura 

izcīna tiesības startēt 2. posmā/finālsacensībās.  

5.2.  Ja atlases sacensībās tiek  apvienoti 4 vai vairāki novadi vai pilsētas, (izņemot Rīgu) un  

attiecīgajā vecuma grupā piedalās ne mazāk, kā 5 komandas, tiks izlozēta vēl viena vieta 

attiecīgajā vecuma grupa  finālsacensībās  no visām  2 vietu ieguvušajām komandām. 

5.3.  Pamatojoties uz pieteikto komandu skaitu, attiecīgā 1.posma organizatori izstrādā izspēles 

sistēmu, spēļu kalendāru, ar to iepazīstinot dalībkomandas, risina problēmsituācijas. 

5.4.  Rīgas pilsētā atlases sacensības jāorganizē katrā priekšpilsētā atsevišķi.  

5.5.  1. posma/ atlases sacensības nedrīkst apvienot ar novadu,  pilsētu sporta spēļu meistarsacīkšu utt. 

sacensībām. Tām ir jābūt, kā atsevišķām atlases sacensībām. 

5.6.  Sacensības notiek pamatojoties uz FIVB apstiprinātajiem starptautiskajiem volejbola 

noteikumiem. 

5.7.  Sacensību spēļu bumba ir Mikasa (V300W, vai MVA 300, V200W vai MVA 200). 

5.8. Tīkla augstums 1. grupā ir 2.43 cm. 2.grupā  - 2.24 cm. 3. grupā  - 2.35 cm. 4. grupā- 2.20 cm. 

5.9.  Finālsacensību spēļu organizēšanas nosacījumi:  
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• Pamatojoties uz finālkomandu skaitu, sacensību galvenais tiesnesis sastāda izspēļu sistēmu, 

spēļu kalendāru, attiecīgo informāciju komandas saņems sekretariātā finālsacensību dienā. 

• Visus ar finālsacensībām strīdīgos jautājumus izskata sacensību tehniskā komisija (projekta 

koordinators , sacensību galvenais tiesnesis, sacensību galvenais sekretārs). 

 

6. PIETEIKUMI 

6.1.  Novadu, pilsētu pašvaldības, vai viņu deleģētas organizācijas līdz š.g. 18. janvārim (ieskaitot) 

rakstiski, Latvijas Volejbola federācijā piesaka sava novada, pilsētas dalību sacensībās. 

Pieteikumam jābūt parakstītam uz pašvaldības vai deleģētās organizācijas veidlapas. 

Pieteikumu sūtīt elektroniski ieskenētu uz e pasta adresi topkauss@volejbols.lv 

6.2.  1. posma / atlases sacensību organizatoriem, pēc sacensību nolikuma 2. daļas saņemšanas, 

Latvijas Volejbola federācijai līdz š.g. 28.janvārim  jāpaziņo  sacensību norises laiks, sacensību 

norises vietas. (veidlapa tiks nosūtīta kopā ar sacensību nolikuma 2.daļu.). 

6.3.  Visi pieteikumi ir jāizpilda datorrakstā. 

6.4.  Pamatojoties uz  ierobežoto  finālkomandu skaitu,  1.posma/ atlases sacensībās, novadi, pilsētas  

var tikt   apvienoti pamatojoties uz iepriekšējiem rakstiskiem  novadu/pilsētu  pieteikumiem. 

(informācija nolikuma 2. daļā).   

6.5.  1. posma/atlases sacensībām vispārizglītojošās skolas savus pieteikumus iesūta novadu vai 

pilsētu sporta skolām/organizatoriem. 

6.6.  Novadu vai pilsētu sporta skolas/organizatori nosaka sacensību organizēšanas laiku  novadā vai 

pilsētā laika posmā no 2023. gada 1.februāra  līdz 2023. gada  1.aprīlim. 

6.7.  Komandas vārdiskais pieteikums ir jāaizpilda uz LVF nosūtītās   veidlapas , pieteikumā skolas 

direktors ar savu parakstu apliecina, ka attiecīgais sacensību dalībnieks ir attiecīgās skolas 

audzēknis. (veidlapas tiks nosūtītas kopā ar sacensību nolikuma 2. daļu.) 

 

7. APBALVOŠANA 

 
7.1. 1. posma / atlases sacensību godalgoto 1-3. vietu ieguvēju komandu spēlētāji (10 spēlētāji, skola) 

saņem Latvijas Volejbola federācijas diplomus, attiecīgi katrs 1. posma organizators papildus  var 

veikt apbalvošanu atbilstoši  savām iespējām, ieskatiem.  

7.2. 2. posmā / finālsacensībās katras grupas 1-3. vietas ieguvēju komandas tiek apbalvotas ar kausu 

un diplomu, tiek pasniegtas sponsoru balvas,  godalgotajiem spēlētājiem diplomi, medaļas. 

7.3.Finālsacensību komandas vienam  sporta skolotājam  balva. 

7.4.Finālsacensību komandu dalībnieki (10+1) saņem sponsoru/pasākuma atbalstītāju T-kreklus, ar 

kuriem tiek spēlēts finālsacensībās.  

7.5.Lai novērtētu skolu, novadu un pilsētu ieguldījumu volejbola attīstībā un popularizēšanā skolēnu 

vidū, Latvijas Volejbola federācija pasniegs speciālbalvas: 

7.5.1. Trīs skolām, kuras startējušas ar lielāko komandu skaitu novadu 1. posma sacensībās. Ja 

komandu skaits ir vienāds vairāk nekā trīs skolām, tad apbalvojama skola, kurai lielāks 

komandu skaits startē finālsacensībās. Ja arī šis rādītājs  vairākām skolām ir vienāds, tad 

apbalvojumu saņem skola, kurai augstākas vietas finālā; 

7.5.2. Trīs skolām, kuras pārstāvētas ar lielāko komandu skaitu 2. posma (finālspēļu) sacensībās. Ja 

komandu skaits ir vienāds vairāk nekā trim skolām, tad apbalvojama skola, kurai augstākas 

vietas finālsacensībās. 

7.5.3. Trīs labākās Rīgas skolas visu grupu kopvērtējumā (1. posma sacensībās). 

7.5.4. Attiecīgās balvas  tiks pasniegtas finālsacensībās. 
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8.FINANSIĀLIE NOSACĪJUMI 

 

8.1. 1. posma / atlases sacensību organizēšanas izdevumus sedz novadu un pilsētu sporta skolas, 

pašvaldība, kuras organizē šo posmu.  

8.2. 2. posma / finālsacensību organizēšanas izdevumus sedz Latvijas Volejbola federācija, sponsori, 

atbalstītāji. 

8.3. 2. posma / finālsacensībās  katras komandas dalības maksa var tikt noteikta līdz 50 Euro 

(ieskaitot), kura tiek iemaksāta LVF kontā pamatojoties uz LVF izrakstīto rēķinu. Ja 

finālsacensībās piedalās attiecīgās skolas vairākas komandas, tad dalības maksa kopā 

nepārsniedz 100 Euro. 

8.4. Izdevumus, kas saistīti ar komandu piedalīšanos 1. posma/atlases sacensībās un 2. posma 

finālsacensībās, sedz komandējošā organizācija (skola vai pašvaldība). 

 

 

9. DISCIPLINĀRIE NOSACĪJUMI 

Ja komandu vārdiskajā pieteikumā tiek viltoti spēlētāju vārdi, dzimšanas dati, skola, komanda tiek 

izslēgta no sacensībām anulējot spēļu rezultātus, kā arī skolai tiek liegta dalība nākošajā gada atlases 

sacensībās. 

 

10. DAŽĀDI 

 

10.1. Katra sacensību dalībnieka pienākums ir ievērot attiecīgās sporta bāzes iekšējās kārtības 

noteikumus. Komandas sporta skolotājs/pārstāvis ir atbildīgs par savas skolas komandas dalībnieku 

instruēšanu par drošības noteikumiem un to ievērošanu, kā arī par  sporta halles, ģērbtuves, kā arī   citu 

sabiedrisko telpu, inventāra uzturēšanu kārtībā. 

10.2. 1. posma/atlases sacensību organizatoriem ir jānodrošina sacensībās ārstniecības personas   

klātbūtne, iespēja sniegt pirmo nepieciešamo palīdzību, kā arī nepieciešamības gadījumā izsaukt 

neatliekamo medicīnisko palīdzību. 

10.3. Spēlētājiem, sporta skolotājiem, tiesnešiem sacensību vietā nav atļauts ierasties alkohola 

reibumā, narkotisko, psihotropo vielu iedarbībā, kā arī aizliegts sacensību vietā pirms spēlēm un spēļu 

laikā lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās,  psihotropās vielas. 

10.4. Piesakoties dalībai sacensībās, dalībnieki piekrīt, ka var tikt vākti personas dati foto un video 

formātā. Datu apstrādes pārzinis: Biedrība ,,Latvijas Volejbola federācija” reģistrācijas nr. 

40008023463, juridiskā un faktiskā adrese: Andrejostas iela 17, Rīga. LV-1045. 

10.5. Datu apstrādes mērķis: komandas dalībnieku dalības nodrošināšana volejbola sacensībās, 

sacensību mārketinga nodrošināšana. 

 
Informācija par sacensībām – https://volejbols.lv/jaunatne/top-kauss/pamatinformacija 

 

 


