
 

 

 

 

 

 

 

Daugavpils un Ilūkstes novadu pašvaldību 

sporta svētku cilvēkiem ar īpašām vajadzībām sacensību 

NOLIKUMS 

 

1.MĒRĶIS UN UZDEVUMI 

1.1. Iesaistīt cilvēkus ar īpašām vajadzībām aktīvā sabiedriskajā dzīvē; 

1.2. Veicināt Daugavpils un Ilūkstes novadu cilvēku ar īpašām vajadzībām vēlmi un interesi 

sportot. 

2.VIETA UN LAIKS 

2.1. Daugavpils un Ilūkstes novadu sporta svētki cilvēkiem ar īpašām vajadzībām notiks 2019. 

gada 29. maijā Ilūkstes stadionā, Ilūkstē, Stadiona ielā 2; 

2.2. Sacensību dienas kārtības laiki: No plkst. 9.30 līdz 10.00 dalībnieku reģistrācija 

     No plkst. 10.00 līdz 10.15 atklāšana 

     No plkst. 10.30 līdz 15.00 sacensības  

     No plkst. 15.00 līdz 16.00 apbalvošana 

 

3.SACENSĪBU VADĪBA 

3.1. Sacensības organizē Ilūkstes un Daugavpils novadu pašvaldības projektu Nr. 

9.2.4.2/16/1/070 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 

Daugavpils novadā” un Nr. 9.2.4.2/16/I/058 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības 

veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā” ietvaros; 

3.2. Sacensību galvenie tiesneši – Vladimirs Žigajevs un Gunārs Kucins, sacensību sekretāre – 

Irina Dudareva. 

 

4. SACENSĪBU NOTEIKUMI 

4.1. Sacensībās piedalās visi uzaicinātie vai pieteikumā norādītie dalībnieki (no pagasta 10 

cilvēki); 

4.2. Par dalībnieku nokļūšanu uz sacensībām ir atbildīgi pagastu sociālie darbinieki sadarbībā ar 

pagastu pārvalžu vadītājiem (sociālie darbinieki ir komandas pārstāvji); 

4.3. Pieteikumā jābūt katra dalībnieka parakstam, ar kuru viņš apliecina, ka uzņemas atbildību 

par savu veselību sacensību laikā, kā arī neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto 

fotogrāfiju izmantošanai sacensību atspoguļošanai presē un personas datu ievadi un publicēšanu 

sacensību protokolos; 

4.4. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām vai veselības 

traucējumiem sacensību laikā; 

4.5. Sacensību dalībniekiem apģērba forma nav ierobežota, dalībnieki patstāvīgi pielāgo apģērbu 

attiecīgi laika apstākļiem un sporta veidam, kādā vēlas startēt; 

4.6. Sacīkšu organizatori patur tiesības veikt nelielas izmaiņas sacensību nolikumā un gaitā, par 

to savlaicīgi informējot komandu pārstāvjus; 



4.7. Sacensību organizētāji nodrošina dalībniekus ar sporta inventāru; 

4.8. Dalībnieki par savām personiskajām lietām (somām, drēbēm, mob.telefoniem u.c.) 

sacensību laikā ir atbildīgi paši. 

 

5.TIESĀŠANA 

 

5.1. Dalībnieki sacentīsies katrā sporta disciplīnā individuāli gan sievietes, gan vīrieši, izņemot 

kāršu spēlē startē pa pāriem, no katra pagasta (iestādes) pa vienam pārim; 

5.2. Gadījumā, ja ir fiksēts vienāds rezultāts, tad tiek organizēts fināla raunds starp vienādu 

punktu skaitu ieguvušajiem dalībniekiem; 

5.3. Katram dalībniekam sporta veidu skaits nav ierobežots. 

5.4. Tiesāšana notiks sekojošos sporta veidos: 

- Šautriņu mešana 

- Riņķu mešana mērķī 

- Braukšana ar invalīdu ratiņiem 

- Kāršu spēle (2 dalībnieki no pagasta) 

- Roku cīņa  

- Tenisa bumbas mešana mērķī 

- Frīsbija metieni 

- Boulings 

- Basketbola metieni grozā. 

 

6.APBALVOŠANA 

6.1. Pirmo trīs vietu ieguvējus visos sporta veidos apbalvos ar medaļām. 

 

7. PIETEIKŠANĀS 

7.1. Pieteikumus komandu pārstāvjiem jāatsūta uz e-pastu gunars.kucins@dnd.lv līdz 2019.gada 

24.maijam (skat. Pielikums Nr.1 ) 

7.2. Sacensību dienā komandu pārstāvji iesniedz pieteikumus ar dalībnieku parakstiem; 

7.3. Papildus informāciju iespējams iegūt, zvanot pa telefoniem 25442507, 22014654. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pielikums Nr. 1 

 

Pagasts (iestāde): _________________________ 

Sociālais darbinieks/ komandas pārstāvis: _________________________________ 

 

Dalībnieku saraksts: 

N.p.k. Vārds, uzvārds Sporta veidi, kuros piedalās Paraksts 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


