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ILŪKSTES NOVADA JAUNIEŠU FESTIVĀLS 2019 

N O L I K U M S 

 

 

1. PASĀKUMA MĒRĶIS UN UZDEVUMI 

Veicināt jauniešus dzīvot fiziski aktīvu dzīvesveidu un iesaistīt atkarību izraisošo vielu 

lietošanas mazināšanas aktivitātēs, kā arī sekmēt jauniešu līdzdalību jauniešu organizāciju 

darbā.  

2. LAIKS UN VIETA 

Pasākums notiks 2019.gada 10.augustā Ilūkstes pilsētas stadionā, Ilūkstē, Sporta ielā 2. 

Pasākuma sākums plkst. 12:00. Reģistrēšanās pasākumam sāksies 11:45. 

Pasākuma norises laiki:    11:45-12:00 Reģistrēšanās  

      12:00 Atklāšana 

      12:10 Interaktīva izglītojoša spēle “Papardes ziedu   

      meklējot” 

      12:10 Radošās darbnīcas, kolāžu veidošana 

      14:00 Ielu vingrotāju paraugdemonstrējumi 

      15:00 Pusdienas, veselīgas uzkodas 

      15:20 Sporta spēles: 

     *volejbols 

      *strītbols 

      *Soda sitieni pa futbola vārtiem 

      *Soda metieni basketbola grozā 

      *Šautriņas 

      17:00 Apbalvošana 

        17:30 Noslēgums 

 

3. SACENSĪBU NORISE 

 Jauniešiem ir iespēja pieteikties transportam no sava pagasta uz Ilūksti; 

 Pats dalībnieks uzņemas pilnīgu atbildību par savu veselības stāvokli sacensību 

laikā; 

 Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamajām traumām 

vai veselības traucējumiem sacensību laikā; 
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 Sacensību dalībniekiem apģērba forma nav ierobežota, dalībnieki patstāvīgi 

pielāgo apģērbu attiecīgi apstākļiem un sporta veidam, kādā vēlas startēt; 

 Sacensību organizatori patur tiesības veikt nelielas izmaiņas NOLIKUMĀ un 

sacensību gaitā par to savlaicīgi informēt komandu pārstāvjus; 

 Sacensībau organizatori nodrošina dalībniekus ar ēdināšanu un sporta inventāru; 

 Dalībnieki par savām personiskajām lietām (somām, drēbēm, mob. telefoniem, 

u.c.) atbild paši. 

4. PASĀKUMA DALĪBNIEKI   

Ilūkstes novada jaunieši un viesi no citiem novadiem. 

Pasākumā notiks sacensības: 

 strītbols, kur komandā ir 3 dalībnieki (+1 rezerve) ; 

 volejbols, kur piedalās 2 dalībnieki; 

 Soda sitieni pa futbola vārtiem (individuālās sacensības); 

 Soda metieni basketbola grozā (individuālās sacensības); 

 Šautriņas (individuālās sacensības). 

 

5. APBALVOŠANA  

Sacensībās labākie tiks apbalvoti ar balvām. Strītbolā un volejbolā pirmās 3.komandas tiks 

apbalvotas ar medaļām, uzvarētājkomanda ar medaļām un kausu. Individuālo sacensību 

dalībnieki ar labākajiem rezultātiem tiks apbalvoti ar pateicības balvām.  

 

        7. PIETEIKŠANĀS 

Iepriekš pieteikties sacensībām var rakstot uz e-pastu: lasma.pokshane@inbox.lv vai 

zvanot pa tālruni 26747380. Sacensību dienā reģistrēties var no plkst. 11:45 

 Dalība pasākuma ir bez maksas. 

 

 


