
 
Malienas pagasta svētku 

„SPORTA  SPĒĻU” 

 

NOLIKUMS 
 

Mērķis:  

 

Aktīvi un patīkami pavadīt brīvo laiku, izkustēties un atpūsties kolēģu, ģimenes 

locekļu, sadarbības partneru un draugu pulkā. 

 

Uzdevumi: 

 

1. Nodrošināt Malienas pagasta iedzīvotāju, sadarbības partneru un citu interesentu 

vispārējo fizisko sagatavotību un atbalstīt viņu sacensību iespējas. 

2. Popularizēt sportu un veselīgu dzīvesveidu, kā arī lietderīgas brīvā laika 

pavadīšanas iespējas. 

3. Ievērot Malienas pagasta „Sporta svētku” godīgas spēles – olimpisko ideālu un 

ētikas principu, cīnoties pret negodīgumu, pret fizisku spēku un morālu rupjību.  

4. Noskaidrot Malienas pagasta spēcīgākās komandas un labākos dalībniekus. 

5. Iesaistīt sporta aktivitātēs un sacensībās Malienas pagasta iedzīvotāju ģimenes 

locekļus. 

6. Sekmēt Malienas pagasta prestižu un autoritāti sabiedrībā. 

 

Norises vieta un laiks: 

 

Malienas pagasta pamatskolas sporta laukumā 2012.gada 14. jūlijā plkst. 11.00 

 

Dalībnieki:  

Komandas piesaka Malienas pagasta iedzīvotāji, sadarbības partneri (uzņēmēji, 

zemnieki u.c.), citi interesenti un to ģimenes locekļi 4 cilvēku sastāvā: 

 Bērnu komandas vecumā  no 7.-14.g. 

 Pieaugušo komandas vecumā no 15. gadiem 

 

Sporta spēļu vadība: 

 

1. Sporta svētku sagatavošanu un kopējo vadību nodrošina Malienas  tautas nams. 

2. Sacensības nolikumā paredzētos sporta veidus organizē Malienas tautas nama 

vadītāja Evita Bogdanova un noteikta Tiesnešu kolēģija (galvenais tiesnesis – 

Ilgonis Āboltiņš).  

3. Kontaktpersonas Sporta svētku organizācijas jautājumos – Malienas tautas nama 

vadītāja Evita Bogdanova – mob. 26241461, e-pasts:evitabbcb@inbox.lv. 

 

 

 

 

 

 



Sporta spēļu dienas kārtība: 

 

1. 10.30 – 11.00 Komandu reģistrācija 

2. 11.00 „Sporta svētku” atklāšana 

3. 11.20 Sporta spēles  

4. ~15:00 Apbalvošana 

 

Katra komanda ievēro sporta spēļu nolikumu: 

 

1. Sacensības notiek 10 disciplīnās.  

2. Dalībnieki, sportojot un atpūšoties, ir atbildīgi par savu un savu bērnu drošību un 

veselību. 

3. Sporta spēļu programma tiek izveidota komandu un individuālajam startam. 

4. Sporta spēlēm sākoties, komandas dalībnieki nedrīkst izklīst, jo disciplīnas sekos 

viena aiz otra noteiktā laikā.  

5. Vienlaicīgi sporta disciplīnās  startē gan bērnu, gan pieaugušo komanda. 

6. Spēles tiesnesis var nepieļaut komandas startu, ja trūkst kāda dalībnieka, pretējā 

gadījumā komanda tiek diskvalificēta no konkrētās disciplīnas. 

7. Ja komanda nepiedalās kādā no disciplīnām, tai tiek piešķirta pēdējā vieta un 

attiecīgs punktu skaits 

8. Tiesnešu rezultātu vērtējums nav apstrīdams 

 

Vērtēšana: 

 

1. Katru sporta disciplīnu vērtē tiesnesis. Tiesnešu brigādi vada galvenais tiesnesis.  

2. Katrai komandai jāveic visas disciplīnas, lai nokļūtu līdz gala kopvērtējumam, ja 

kādā disciplīnā komanda nepiedalās, tai tiek piešķirta pēdējā vieta ar atbilstošu 

punktu skaitu. 

3. Kopvērtējumā komandu vietas noteiks pēc visās disciplīnās izcīnīto vietu summas 

( 1.v. – 1.punkts, 2.v. – 2.punkti, 3.v. – 3 punkti utt.). Uzvar komanda ar mazāko 

punktu skaitu. 

4. Vērtēta tiks arī līdzjutēju atraktivitāte un disciplinētība. 

 

Papildbonusi  komandām: 

Tiek piešķirts 1. punkts par katru no zemāk minētajām pozīcijām, ja komanda to ir 

realizējusi, 2.punkti, ja to nav. Punkti summējas pie sporta disciplīnu rezultātiem. 

 

1. Ja komanda startē vienādās sporta formās vai formās, bet padomāts par atšķirības 

zīmi. 

2. Izdomāts komandas nosaukums un devīze (to prezentē pirms sporta disciplīnu 

starta). 

3. Apsveikums pretinieku komandām. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apbalvošana:  

 

1. Visu komandu dalībnieku sumināšana. 

2.  

3. Labākajām bērnu un pieaugušo komandām balvas un diplomi. 

4. Apbalvošana noris uzreiz pēc komandu visu disciplīnu veikšanas (plānojas uz 

plkst. ~15.00).  

5. Lai saņemtu balvas, komandai ir jāpiedalās klātienē. Apbalvošana notiek Malienas 

pamatskolas sporta laukumā.  

 

 

 

Nepieciešamības gadījumā - pirms sacensību sākuma - Sporta spēļu organizatoriem 

kopā ar Tiesnešu kolēģiju ir tiesības izdarīt izmaiņas šajā nolikumā un Sporta spēļu 

programmā, informējot par to komandu pārstāvjus.  

 

Ar sporta spēļu disciplīnām būs iespēja iepazīties no 10. jūlija pie Malienas TN 

vadītājas Evitas Bogdanovas. 

 

Komandu pieteikšanās Malienas pagasta tautas namā , darbdienās no 9.00 - 

16.00, līdz  20012.gada 10. jūlijam !!! 

 

Sīkāka informācija pie Malienas TN vadītājas Evitas Bogdanovas, mob. 26241461, e-

pasts: evitabbcb@inbox.lv 

 

 

 

 

mailto:evitabbcb@inbox.lv

