
 

Aldis Felts 

2020. gada 14.jūlijs 

DUNDAGAS NOVADA SPORTA SVĒTKI 2020 

NOLIKUMS 
Vieta un laiks 

2020. gada 15. augusts, plkst. 10.00 

Dundaga, Mazās skolas sporta stadions 

Mērķis 

l. Veicināt veselīgu dzīvesveidu un nodarbošanos ar sportiskām aktivitātēm Dundagas novadā. 

2. Pulcēt vienuviet novada iedzīvotājus aktīvai atpūtai un produktīvai laika pavadīšanai. 

3. Popularizēt aktīvo atpūtu veselību stiprinošu un relaksējošu nodarbi visām vecuma grupām. 

4. Noskaidrot sportiskāko komandu Dundagas novada. 

Sacensību vadība 

Sacensības organizē Dundagas novada pašvaldības iestāde "Kultūras pils". 

Sacensību galvenais tiesnesis: Andžela Lepere  

Sacensību sekretārs: Arvis Heniņš 

 

Sacensību dalībnieki: 

 Dundagas novada uzņēmumos strādājošie un viņu ģimenes locekļi; 

 Dundagas novada ciemu sastādītas komandas; 

    (ģimeņu, draugu, domubiedru un citādi sastādītas komandas. 

Dalībnieku skaits komandā: ne mazāk kā 8 un ne vairāk kā 10 dalībnieki. 

Katrā komandā jābūt: abu dzimumu pārstāvjiem un vismaz I pusaudzim (9-12 gadi) 

Sacensību vērtēšana 

      Katrā sporta veidā par I vietu iegūst 1pt, II vietu — 2pt, III vietu — 3pt, IV vietu 4pt, V vietu — 5pt,         

VI vietu — 6pt utt.    

Komandu ieskaite tiek vērtēti septiņi labākie rezultāti. 

 Komandu ieskaitē netiek vērtēts volejbols kungiem un dāmām. 

 Kopvērtējumā uzvar komandas ar mazāko punktu summu. 

  Ja kopvērtējumā vairākām komandām vienāds punktu skaits, augstāku vietu iegūst komanda, kas 

ieguvusi vairāk I, II, III vietas. 

    Komandas, kurām nav pilns ieskaišu skaits (septiņi), tiek vērtētas aiz pilnā ieskaišu skaita komandām. 

Apbalvošana 

• I – III vietu ieguvēju komandas katrā sporta veidā, tiek apbalvotas ar diplomiem un medaļām. 

• I vietu ieguvēji individuālajās sacensībās pieaugušajiem, tiek apbalvoti ar medaļām un balvām. 

APSTIPRINU 



• I vietu ieguvēji individuālajās sacensībās pusaudžiem, tiek apbalvoti ar medaļām un balvām. 

• I – III vietu ieguvēju komandas, kas ieguvušas labākos rezultātus kopvērtējumā, tiek apbalvotas ar 

kausiem un balvām. 

• Par dalību sporta svētkos tiek apbalvotas visas komandas. 

 

Pieteikumi 

Pieteikšanās līdz 14.08. pie sporta darba organizatores Andželas Leperes – tālr. 27564484; e-pasts: 

andzela.lepere@dundaga.lv 

 

Īpašie nosacījumi 

 

• Reģistrējoties sacensībām katras komandas kapteinis ar parakstu apliecina, ka komandas dalībnieki 

apņemas ievērot doto pasākuma nolikumu, sacensību rīkotāja norādījumus un vispārējos drošības 

noteikumus; katrs ir atbildīgs par savu veselības stāvokli un neiebilst pret sacensību laikā 

organizatoru uzņemto foto vai video materiālu izmantošanu pašvaldības masu saziņas avotos. 

• Sacensību organizatori patur tiesības precizēt nolikumu par sacensību veidiem līdz sacensību 

beigām. 

• Komandām jābūt nodrošinātām ar pirmās palīdzības aptieciņām. 
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