
 
Nolikums 

 
1. LAIKS UN VIETA 
2018.gada 11.augusts Zeltiņu pagasta sporta un atpūtas parks 
 
2. RĪKOTĀJI 
Sacensības organizē un vada Zeltiņu pagasta biedrība “Sporta klubs Zeltiņi” un Zeltiņu 
pagasta pārvalde 
 
3. DALĪBNIEKI 
Sporta svētkos aicinām piedalīties ikvienu kurš ir draugos ar sportu un vēlas pierādīt savas 
spējas pludmales volejbolā un izmēģināt veiksmi individuālos sporta veidos. 
Par sacensību dalībnieku drošību un veselību atbild paši dalībnieki.  
!Pasākumā iespējama filmēšana un fotografēšana, šie materiāli un sacensību rezultāti var 
tikt ievietoti sociālajos tīklos un laikrakstos. Ja pret to ir iebildumi, dalībniekam sacensību 
organizatori jāinformē pirms pasākuma! 
 
4. SPORTA SVĒTKU PROGRAMMA 
 

Kristera kausa izcīņa 
pludmales volejbolā 

Reģistrācija līdz 9:50 Sacensības no 10:00 līdz 
14:00 

Individuālie sporta veidi 
ar latvisku piegaršu 
“Simtgades jampadracis’’ 

Reģistrācija no 10:30 Sacensības no 11:00 līdz 
13:30 

Bērnu namiņš “Mazais 
latvis” 

Bez reģistrācijas Aktivitātes no 10:30 līdz 
14:00 

 

 
Kristera kausa izcīņa pludmales volejbolā 

Kausa izcīņa norisināsies vīriešu un sieviešu konkurencē. 
Vienas komandas sastāvā drīkst piedalīties divi spēlētāji. 
Dalībnieku vecums un profesionalitāte netiek ierobežota. 
Reģistrējoties sacensībām sacensību norises vietā jāmaksā dalības maksa 8,00 EUR no 
komandas. 
Dalībnieks pats ir atbildīgs par savu veselības stāvokli sacensību laikā, to apliecinot ar savu 
parakstu dalībnieku sarakstā. Sacensību organizatori neatbild par dalībnieku iespējamām 
traumām sacensību laikā. Sacensību vieta aprīkota ar pirmās palīdzības aptieciņu. 
 

Individuālie sporta veidi ar latvisku piegaršu “Simtgades jampadracis’’ 
Individuālie sporta veidi noris septiņās vecuma grupās un piedaloties nav jāmaksā dalības 
maksa.  
Iegūtie punkti  visos sporta veidos tiks  summēti. Uzvarētājs  būs  dalībnieks  ar  lielāko  
punktu  skaitu. 
Vienādu  punktu  skaita  gadījumā  augstāku  vietu  iegūst  dalībnieks,  kuram  vairāk  punktu  
„Rastorgujevs Kaujā pie Knipskas”. Šīs disciplīnas vienādu punktu skaita gadījumā 
dalībnieki veic atkārtotus metienus un uzvar dalībnieks ar lielāku iegūto punktu skaitu. 
 
 
 



 
Sacensību vecuma grupas 

Grupa Dzimšanas gads Sacensību veids 

1. grupa 2012. dzimšanas gads un 
jaunāki 

Sporta  veidi bērniem līdz 6 
gadu vecumam 

2. grupa 2011. – 2007. Sporta veidi bērniem no 7 
gadu vecuma un 
pieaugušajiem 

3. grupa 2006. – 2002. 

4. grupa 2001. – 1993. 

5. grupa 1992. – 1983. 

6. grupa 1982. – 1967. 

7. grupa 1968. dzimšanas gads un 
vecāki 

 

 
Sporta veidi bērniem no 7 gadu vecuma un pieaugušajiem 
 
 “Mežs Jāņu nakts krāsā” maksimālais punktu skaits – 36; 

 “Pīrāgi Stikla kalnā” maksimālais punktu skaits – 50; 

 “Amatnieks caur saulgriežiem” maksimālais punktu skaits – 24; 

 “Rastorgujevs Kaujā pie Knipskas” maksimālais punktu skaits – 30; 

 “Vai latvju princeses vēl sēnēs iet?” maksimālais punktu skaits – 28. 

 
 

Sporta  veidi bērniem līdz 6 gadu vecumam 
 
 “Sprīdītis un Porziņģis” maksimālais punktu skaits – 18; 

 “Gaismas pils Gaiziņā” maksimālais punktu skaits – 25; 

 “Vainadziņš Māras krustā” maksimālais punktu skaits –15; 

 “Saule, Pērkons, Daugava” maksimālais punktu skaits – 15; 

 “Mazie velniņi un SiSiDra” maksimālais punktu skaits –30. 

 
Bērnu namiņš “Mazais latvis” 

Grāmatas, spēles, krāsojama Latvija, izglītojoši materiāli lielākiem un mazākiem latvjiem. 
 
5. APBALVOŠANA 
Apbalvošana ap 14:00 
 
Kristera kausa izcīņā volejbolā 1.vietas ieguvēja komanda tiek apbalvota ar kausu, 1. – 
3.vietu ieguvējas komandas tiek apbalvotas ar medaļām un balvām. Apbalvošanu nodrošina 
Alūksnes un Apes novada fonds un Zeltiņu pagasta pārvalde.  
 
Individuālajos  sporta  veidos  1.  -  3.vietu  ieguvēji  katrā  vecuma  grupā  gan  meitenēm,  
gan  puišiem tiks apbalvoti ar medaļu, diplomu un nelielu balvu. Apbalvošanu nodrošina 
Zeltiņu pagasta pārvalde. 
 
 
6. IZMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUMĀ 
Sporta svētku organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas nolikumā par to savlaicīgi informējot 
sacensību dalībniekus. 
Nolikumu sagatavoja Sigita Mūrniece, tālrunis 26281188. 

 


