
 

 

 
 

N  O  L  I  K  U  M  S  
 

Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes, Ķeguma novadu skolu komandu sacensības 
 "LIELISKĀ BALVA-2019" 

 
 

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI 

Veicināt veselīgu un sportisku dzīvesveidu; 

Aktivizēt skolēnus piedalīties sporta aktivitātēs. 

Sadarboties skolotājiem, skolēniem un vecāku padomes pārstāvjiem. 

 

2. VIETA UN LAIKS 

Sacensības notiek 2019.gada 16.oktobrī Lielvārdes novada Sporta centrā. 

Komandu ierašanās līdz 09.30. Komandu pārstāvju sanāksme 09.40 

Sacensību atklāšana 10.00.  

Sacensību galvenais tiesnesis: Ainars Puķītis (Lielvārdes novada Sporta centrs). 

 

3.  PIETEIKUMI 

Komanda iepriekš ir jāpiesaka līdz 11. oktobrim pl. 17:00  

Pieteikumi:  Katras skolas atbildīgais sporta skolotājs reģistrāciju veic interneta vietnē: 

http://ogressportacentrs.lv/skolu-sports/registracija/   

Sacensību dienā reģistrācijā ir jāiesniedz komandas vārdiskais pieteikums, kurā jābūt dalībnieka parakstam 

vai ārsta  parakstam, ka dalībnieki atbild par savu veselības stāvokli un tā atbilstību izvēlētai fiziskai slodzei 

un drošībai.  

 

Informācija par pusdienām Lielvārdes vsk, Kontaktpersona  - Zintis Bergmanis, tel. 29123617. Pusdienas līdz 

1,50 Eiro. 

 

4. VADĪBA 

Sacensības organizē Lielvārdes novada pašvaldība sadarbībā ar Ogres novada sporta centru, vada Lielvārdes 

novada Sporta centrs un Edgara Kauliņa Lielvārdes vsk. 

 

!!! Katra skola piesaista/atved līdzi vienu pieaugušo, kurš māk un var veikt tiesneša pienākumus. 

 

 

 

 

 

 

Saskaņots:                  Ainars Puķītis 
Sacensību galvenais tiesnesis 

Apstiprinu:                           Inga Škapare 
Lielvārdes novada pašvaldības izglītības nodaļa 
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5. DALĪBNIEKI 

Sacensībās notiek vienai grupai: 

grupa 2.-9. klašu skolēni. Komandā 12 dalībnieki (10 skolēni un 2 pieaugušie - 1 zēns un 1 meitene no 2.-

3.kl., 1z.+1m. no 4.-5.kl., 1z.+1m. no 6.-7.kl., 1z.+1 m. no 8.kl., 1z+1m. no 9.kl. + skolas sportiskais skolotājs(a) 

+ skolas vecāku padomes pārstāvis(e) (ne skolotājs), komandai rezervē var tikt iekļauts 1 vecāku pārstāvis).  
 

Komandai ir jābūt vienotas krāsas sporta formām - šorti, krekliņi (lai tiesneši, prese, TV jūs var atšķirt. Būtu 

jauki, ja būtu redzams, no kuras skolas esiet! 

 

6. PROGRAMMA 

Katrai komandai ir jāveic stafetes ar veiklības, ātruma elementiem. 

 

7. VĒRTĒŠANA 

Visos sacensību veidos ir komandu vērtējums. Par izcīnīto vietu komanda saņem attiecīgi punktus, par 1.v. - 

1p., 2.v. - 2p., 3.v. - 3p…utt. Kopvērtējumā uzvar komanda, kura stafetēs izcīna mazāko punktu summu. Ja 

komanda nepiedalās kādā no sporta veidiem, tai ieskaita pēdējās vietas punktu summu + 2 soda punkti. Ja ir 

vienāds punktu skaits beidzot sacensībās, tad augstāka vieta ir komandai, kurai ir vairāk augstāk izcīnītās 

vietas atsevišķās stafetēs. 

 

8. APBALVOŠANA 

Par sporta stafetēs labāko uzrādīto rezultātu kopvērtējumā pirmās  vietas komanda saņems piemiņas kausu. 

Katra komanda saņem balvu pie aktīvu piedalīšanos. Paredzētas pārsteiguma balvas. 

 

9. FINANSIĀLIE NOTEIKUMI 

Visus izdevumus, kuri saistīti ar nokļūšanu uz sacensībām, uzturēšanās izdevumus sedz izglītības iestāde, 

kuru komanda pārstāv.  

Izdevumus, kuri saistīti ar sacensību norisi, apbalvošanu sedz Lielvārdes novada pašvaldība.  


