
Ilūkstes un Daugavpils novada invalīdu biedrības ”Ildra’’ rīkoto sporta svētku  

 personām ar īpašām vajadzībām sacensību 

NOLIKUMS 

 

Mērķi un uzdevumi 

1.Iesaistīt personas ar īpašām vajadzībām aktīvā sabiedriskajā dzīvē; 

2.Veicināt Daugavpils un Ilūkstes novada personu ar īpašām vajadzībām vēlmi un interesi 

sportot. 

 

Vieta un laiks 

1.Ilūkstes un Daugavpils novada sporta svētki personām ar īpašām vajadzībām notiks 

  2019. gada8.augustā, Ilūkstes stadionā, Ilūkstē, Sporta ielā 2; 

2.Sacensību dienaskārtības laiki:      10.00 – 10.30 dalībnieku reģistrācija; 

                                                           10.30 – 11.00 svinīgais gājiens, svētku uzrunas; 

                                                            11.00   sacensību sākums; 

                                                            13.00 – 14.00 pusdienas; 

                                                            14.00 – 15.30 sacensību turpinājums; 

                                                            15.30 – 16.00 apbalvošana; 

                                                            16.00 – 16.15 sacensību oficiālais noslēgums. 

 

Sacensību vadība 

1.Sacensības organizē Ilūkstes un Daugavpils novada invalīdu biedrība ’’Ildra’’ sadarbībā ar 

Ilūkstes un Daugavpils novada pašvaldību; 

2.Sacensību galvenais tiesnesis – Vladimirs Žigajevs. 

 

 

 



Sacensību noteikumi 

1.Sacensībās piedalās visi uzaicinātie vai pieteikumā norādītie dalībnieki  

(no pagasta 8-10 cilvēki); 

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

pagastu pārvalžu vadītājiem (sociālie darbinieki ir komandas pārstāvji ); 

3.Pats dalībnieks uzņemas pilnīgu atbildību par savu veselības stāvokli sacensību laikā; 

4.Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumāmvai veselības 

traucējumiem sacensību laikā; 

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

attiecīgi laika apstākļiem un sporta veidam, kādā vēlas startēt; 

6.Sacensību organizatori patur tiesības veikt nelielas izmaiņas  NOLIKUMĀ un sacīkšu gaitā, 

par to savlaicīgi informējot komandu pārstāvjus; 

7.Sacensību organizatori nodrošina dalībniekus ar ēdināšanu un sporta inventāru; 

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

laikā atbildīgi paši. 

Tiesāšana 

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

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

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

skaitu ieguvušajiem dalībniekiem; 

3.Katram dalībniekam sporta veidu skaits, kurā vēlas piedalīties, nav ierobežots; 

4. Tiesāšana notiks sekojošos sporta veidos: 

4.1. Ārmreslings; 

4.2. Boulings; 

4.3. Braukšana ar riteņkrēslu; 

4.4. Dambrete; 

4.5. Kāršuspēle (2 dalībnieki no pagasta ); 

4.6. Lidojošo šķīvīšu mešana; 

4.7. Riņķu mešana mērķī; 

4.8. Šautriņu mešana; 



4.9.Tenisa bumbiņas mešana mērķī; 

4.10.Stafete starp novadiem (6 dalībnieki no katra novada ). 

 

Apbalvošana 

1.Pirmo trīs vietu ieguvējus visos sporta veidos apbalvo ar medaļām, diplomiem un balvām; 

2.Uzvarētājs stafetē saņems ceļojošo kausu. 

Pieteikšanās 

1.Sportot gribētāji savu dalību  piesaka pie sava pagasta sociālā darbinieka; 

2.Pieteikumus komandu pārstāvjiem jāatsūta uz  e-pastu ildra.info@inbox.lv līdz 2019.gada 

7.augustam; 

3.Sacensību dienā komandu pārstāvji reģistrē sacensību dalībniekus; 

4.Papildus informāciju iespējams iegūt zvanot pa telefonu 654 62700 vai mob. tālr. 26003219 
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