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Atzeles volejbola līgas Disciplinārās Komisijas loceklis,  

Balvu novada pārstāvis: 
                         E.Kaļva 

________________________ 
Atzeles volejbola līgas Disciplinārās Komisijas locekle,  

Gulbenes novada pārstāve: 
D.Anča 

________________________ 
Atzeles volejbola līgas Disciplinārās Komisijas loceklis, 

 Alūksnes novada pārstāvis: 

V.Veļķeris 

 

ATZELES VOLEJBOLA LĪGAS 

DISCIPLINĀRAIS REGLAMENTS. 

Šis reglaments attiecas uz Atzeles volejbola līgas (turpmāk AVL) rīkotajām sacensībām Alūksnes, 

Balvu un Gulbenes novados, kuru nolikumā ir paredzēta Disciplinārās Komisijas (turpmāk DK) 

darbība. DK pieņem lēmumus, balstoties uz šo reglamentu. 

1. Vispārējie noteikumi un sankcijas 

1.1. Komandai ir jānodrošina treneris vai pārstāvis, kurš pārstāv komandas intereses pirms spēles, 

spēles laikā un pēc spēles. 

1.2. Spēles laikā ar tiesnesi apspriesties drīkst tikai komandas kapteinis, treneris un/vai komandas 

pārstāvis. 

1. 3. Par komandas spēlētāju uzvedību sezonas laikā ir atbildīgs komandas kapteinis, treneris 

un/vai pārstāvis. 

1.4. Komandas treneris vai pārstāvis pirms spēles ieraksta spēlētājus protokolā, neiekļaujot tos, 

kuriem spēkā ir liegums piedalīties spēlē. 

1.5. Gulbenes, Alūksnes un Balvu novadu komandām jānodrošina spēles sekretariāta darbinieks, 

vienojoties ar AVL organizatoriem par konkrētu datumu. 

1.6. Gadījumā, ja komanda nav spējīga ierasties uz spēli/sabraukumu, komandas pārstāvim vai 

trenerim par šo faktu jāinformē organizatori 48h pirms plānotās spēles/sabraukuma. 

1.7. Ja komanda neierodas uz spēli 15 minūšu laikā pēc noteiktā spēles sākuma laika, tiek 

uzskatīts, ka komanda nav ieradusies uz spēli. Par neierašanos uz spēli komandai tiek piemērots 

tehniskais zaudējums un naudas sods 30 eiro apmērā. 

1.8. Atkārtoti neierodoties uz spēli komanda tiek izslēgta no čempionāta, un atlikušajās spēlēs tiek 

piemērots tehniskais zaudējums (nospēlēto spēļu rezultāti saglabājas). 

1.9. Ja komanda atsakās spēlēt, tai tiek piešķirts tehniskais zaudējums un naudas sods 10 eiro. 

1.10. Spēles laikā tiesnesis izsaka atkārtotu aizrādījumu/brīdinājumu komandas spēlētājam, 

kapteinim vai komandas pārstāvim. Attiecīgajai personai spēle ir beigusies. Atlikušajā spēles laikā 

iepriekš minētā persona nedrīkst atrasties pie komandas soliņa vai uz laukuma. 

1.11. Komandas spēlētājs, treneris un/vai pārstāvis nav tiesīgs izrādīt neapmierinātību par spēles 

tiesnešu darbību. Par netaktisku cilvēka pašcieņas aizskaršanu attiecīgā persona tiek diskvalificēta 

uz nākamo spēli, un tiek piemērots naudas sods 10 eiro. 

1.12. Gadījumā, ja diskvalificētā persona neatstāj laukumu, komandas soliņu un nedodas uz 

ģērbtuvēm, tai tiek piešķirts papildus sods 10 eiro apmērā, un komandai tiek izteikts 

brīdinājums/aizrādījums. 

1.13. Spēlētājs, kurš ir diskvalificēts 4 spēlēs, tiek izslēgts no čempionāta (bez lieguma piedalīties 

nākamā sezonā). 



1.14. Reglamentā paredzētajos gadījumos, kad komandai vai spēlētājam tiek piemērots naudas 

sods, lai turpinātu dalību čempionātā, nepieciešams apmaksāt sodu pirms nākamās spēles. 

Neizpildot šajā punktā minētās prasības, komanda vai spēlētājs var tikt nepielaists pie nākamās 

spēles un pat diskvalificēts uz sezonu. 

1.15. Komandas spēlētājiem, trenerim vai pārstāvim ir aizliegts atrasties spēļu norises vietā 

alkoholisko dzērienu, psihotropu vielu iespaidā. Gadījumā, ja tiek konstatēts šāds gadījums, 

persona tiek nodota attiecīgās pašvaldības policijas pārziņā un tiek pieņemtas sankcijas no DK 

puses. 

 

2. Sankciju veidi 

2.1. Brīdinājums/aizrādījums – spēles tiesnesis ir tiesīgs spēles laikā izteikt mutisku 

brīdinājumu/aizrādījumu komandas spēlētājam, trenerim vai pārstāvim par: 

2.1.1. spēles laika vilcināšanu; 

2.1.2. darbību vai bezdarbību, kas traucē spēli; 

2.1.3. necenzētu vārdu lietošanu; 

2.1.4. par to, ka pie tiesneša griežas spēlētājs, kurš nav kapteinis vai treneris; 

2.2. Diskvalifikācija:  

2.2.1. saņemot atkārtotu brīdinājumu/aizrādījumu, spēle ir beigusies;  

2.2.2. DK ir tiesīga izskatīt spēlētāja, trenera vai komandas rīcību un piemērot diskvalifikāciju uz 

vienu vai vairākām spēlēm, vai uz visu sezonu, 

2.2.3. par komandas atkārtotu neierašanos uz spēli, komandai piemēro diskvalifikāciju uz 

atlikušajām čempionāta spēlēm. 

2.3. Tehniskais zaudējums – komandai tiek piešķirts zaudējums un turnīra tabulā ierakstīts 0:2: 

2.3.1. par komandas neierašanos uz spēli; 

2.3.2. gadījumos, ja tiek konstatēts, ka komandas sastāvā uz laukuma atrodas spēlētājs, kurš 

noteiktā kārtībā nav pieteikts vai nedrīkst piedalīties attiecīgajā spēlē (piemērota diskvalifikācija 

uz spēli); 

2.3.3. par komandas atkārtotu neierašanos uz spēli, komandai piemēro tehniskos zaudējumus 

atlikušajās čempionāta spēlēs. 

2.4. Naudas sods – tiek piemērots pie disciplīnas pārkāpumiem un var arī tikt piemērots pēc DK 

lēmuma:  

2.4.1. ja spēlētājam vai komandai ir izteikts atkārtots tiesneša vai DK brīdinājums/aizrādījums, 

naudas sods 5 eiro; 

2.4.2. par spēlētāja uzvedības un disciplīnas pārkāpumu (necenzētu vārdu, aizvainojošu žestu un 

izteicienu lietošana), sods 5 eiro; 

2.4.3. par atkārtotu spēles kavēšanu, neierašanos laikā – 10 eiro; 

2.4.4. komanda atsakās uzsākt spēli – 10 eiro; 

2.4.5. komanda nav izpildījusi 1.14. punktā minētās prasības, vai spēlē piedalās spēlētājs, kurš nav 

pieteikts komandas sastāvā – 10 eiro; 

2.4.6. ja komanda nespēj nodrošināt 1.5. punktā minētās prasības, komandai – 15 eiro; 

2.4.7. ja komanda neierodas uz spēli – 30 eiro; 

2.4.8. ja tiek konstatēts, ka komandas spēlētājs, treneris vai pārstāvis ir alkoholisko dzērienu, 

psihotropu vielu iespaidā – 30 eiro; 

 

3. Protestu iesniegšana un izskatīšana 

3.1. Komandas kapteinim, trenerim vai pārstāvim ir tiesības iesniegt protestu DK, norādot kam 

tiek adresēts (Atzeles volejbola līgas Disciplinārās komisijas locekļiem), kas adresē (komandas 

nosaukums, iesniedzēja vārds, uzvārds), aprakstot situāciju, norādot datumu, laiku, iesaistītās 

personas. 

3.2. Protestu iesniedz rakstiskā veidā 1h laikā pēc incidenta. 

3.3. Tiek sasaukta DK sanāksme, kurā tiek izskatīts konkrētais ziņojums. 

3.4. DK sastāvā ir AVL organizators - attiecīgā novada pārstāvis, spēles tiesneši. 



3.5. DK lēmums nav pārstrīdams un grozāms. DK lēmums stājas spēkā no brīža, kad tas tiek 

paziņots attiecīgajai personai vai komandai. 

3.6. Soda nauda jāieskaita biedrības „1stPlace” kontā: 

Biedrība „1stPlace” 

Reģistrācijas numurs 50008266911 

Juridiskā adrese: Brīvības iela 22-2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 

Banka: akciju sabiedrība „Swedbank” 

Konta numurs: LV50HABA0551043933133  

Uzdevuma mērķis: piemēram: DK 1.1. (attiecīgais pants) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izstrādāts: 16.10.2019 Gulbene Atzeles volejbola līgas pārstāvis                              Elvijs Stībelis 

 


