
                                    
APSTIPRINU: Jēkabpils novada pašvaldības kultūras pārvaldes 

vadītājas vietniece Inta Tomāne 
  

                                                                                NOLIKUMS 

2019. gada Jēkabpils novada sporta svētkiem 

 

Jēkabpils novada sporta pasākumu organizatore: Baiba Čākure 

 

 

Mērķis un 

uzdevumi. 

1.Veicināt veselīgu dzīvesveidu Jēkabpils novada iedzīvotājiem. 

2. Noskaidrot sportiskākās novada pagastu komandas. 

3. Saliedēt visu pagastu iedzīvotājus. 

Laiks un 

vieta. 

Sporta spēles risinās 2019. gada 20. jūlijā, sākums plkst 10:00. Ābeļu pamatskolas sporta 

stadionā, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā. 

Dalībnieki. Sporta spēlēs piedalās Ābeļu, Dignājas, Dunavas, Kalna, Leimaņu, Rubenes un Zasas pagastu 

komandas, kā arī viesu komandas no citiem novadiem. Katrs dalībnieks drīkst piedalīties 

neierobežotā veidu skaitā, ja to atļauj sporta spēļu programma. Dalībnieki paši ir atbildīgi 

par savu veselību, ko apliecina ar parakstu pieteikumā. Katru pagastu var pārstāvēt 

vairākas komandas – kopvērtējumā skaitīs labākās komandas rezultātu, taču viens 

dalībnieks nedrīkst pārstāvēt vairāk par vienu komandu! 

Vadība. darbinieki, deputāti un viņu ģimenes locekļi (vīrs, sieva ) Sporta spēles organizē Jēkabpils novada pašvaldība sadarbībā ar Ābeļu pagasta pārvaldi. 

Sporta spēļu galvenā tiesnese Baiba Čākure (28677242). Vecākos tiesnešus atsevišķos veidos 

norīko galvenā tiesnese.  

Programma. Sporta spēles organizē Asares pagasta pašvaldība sadarbībā ar Asares pamatskolu un SIA „Jēkabpils sporta centrs ,, .  Komandu disciplīnas (Apbalvo 1-3 vietu): 

1. Volejbols (vīriešiem un sievietēm atsevišķi, komandā 4 dalībnieki + 1 rezervists) 

2. Florbols (vīriešiu komandām, komandā 3 dalībnieki + 1 rezervists) 

3. Zolītes turnīrs (Izspēles sistēma tiks precizēta pamatojoties uz dalībnieku skaitu ) 

4. Siāmas Sumo (2 dalībnieki, Disciplīna tiek veikta, nogrūžot pretinieku komandu no kājām 

vai izgrūžot no laukuma, dalībnieki startē speciālos „Sumo” tērpos, ko nodrošina sporta svētku 

organizatori.) 

5. Gumijas stiepšana (1 dalībnieks, Disciplīna tiek veikta pa piepūšamo celiņu, stiepjot 

gumiju jāpielipina kauliņu pēc iespējas tālāk uz attāluma skalas . Vienlaicīgi piedalās divu 

komandu dalībnieki.) 

6. “Govs slaukšana” (2 dalībnieki, viena sieviete un vīrietis komandā. Slaucēju sacensības. 

Govij četri pupi, pa diviem katrā pusē sēdošajam. Sacensība notiek uz laiku, kurš vairāk 

izslauc.)  

Individuālās disciplīnas (Apbalvo 1-3 vietu, vīriešus, sievietes un bērnus līdz 12.g.v.): 

1. Moto kluba “Zasa” uzdevums 

2. Lidojošo šķīvīšu darts (5 metieni) 

3. Šautriņas (10 metieni ) 

4. Basketbola soda metieni (10 metieni) 

5. Florbola soda sitieni (5 sitieni) 

6. Atmiņas spēle (Uz laiku) 

Vērtēšana. Par izcīnīto 1. vietu atsevišķā veidā komanda saņem 1 punktu, par 2. vietu – 2 punktus, par 3. 

vietu – 3 punktus, 4. vietu – 4 punktus, 5. vietu – 5 punktus, 6. vietu – 6 punktus u.t.t. 

Kopvērtējumā vietas nosaka pēc visās disciplīnās iegūtajiem punktiem. Ja 2 vai vairākām 

komandām punktu skaits ir vienāds, tad augstākā vietā tas pagasts, kuram augstāka vieta:                      

1) volejbolā; 2.) florbolā; 

    Ja komanda nestartē kādā no disciplīnām, tai tiek piešķirta pēdējā vieta šajā disciplīnā un 

pieskaitīts attiecīgs punktu skaits. 

Apbalvošana. 2. Soda sitieni futbolā – komandā 2 vīrieši, 2 sievietes  1. – 3. vietu ieguvējas komandas atsevišķos veidos un kopvērtējumā apbalvo ar kausiem un 

medaļām, bet individuāli – ar medaļām. Pagastu ieskaitē piedalās tikai Jēkabpils novada 

pagasti. 

Pieteikumi. 4. Šaušana ar pneimatisko ieroci –piedalās pašvaldības vadītājs vai  Bez iepriekšējas pieteikšanās!  

Finansēšana. 5. Soda metieni basketbolā – komandā 2 vīrieši , 2 sievietes  Transporta, ēdināšanas u.c. izdevumus sedz paši dalībnieki. 

Papildus 

informācija. 7. Mapes mešana – piedalās grāmatvede vai sekretāre 

Programmā var būt izmaiņas un papildinājumi, par ko laikus informēsim. Informācija pa 

tālr.28677242 vai baiba.cakure@jekabpilsnovads.lv. Sporta svētku laikā dežūrēs mediķis. 



 

Sporta svētku dienas programma: 
 

9.00-9.45 Reģistrēšanās sporta komandu veidos (Volejbols, florbols) 

10.00-10.30 Sporta svētku atklāšana  

10.30 Volejbols (Spēles sistēmu noteiks pēc pieteikto komandu skaita) 

10.30 Florbols (Spēles sistēmu noteiks pēc pieteikto komandu skaita) 

10.30-11:00 Reģistrēšanās zolītes turnīram  

11:00 Zolītes turnīrs (Spēles sistēmu noteiks pēc pieteikto komandu skaita) 

11.00 – 15.00 Individuālās disciplīnas 

 
12.00 Siāmas Sumo (Reģistrēšanās 15.min pirms sacensību sākuma) 

 
13.00 Gumijas stiepšanas sacensības (Reģistrēšanās 15.min pirms sacensību sākuma) 

 
14.00 “Govs” slaukšanas sacensības (Reģistrēšanās 15.min pirms sacensību sākuma) 

Pēc florbola – Basketbola un florbola soda metieni 

* Laiki var mainīties atkarībā no komandu skaita 

Apbalvošana pēc rezultātu apkopošanas 

 


