
 

 

LUBĀNAS NOVADA ĢIMEŅU SPORTA SVĒTKI - 2015 

Lai veicinātu Lubānas novada ģimeņu iesaistīšanos sportiskās aktivitātēs un popularizētu 
veselīgu dzīvesveidu, biedrība « Meirānieši », īstenojamā SIF un EEZ un Norvēģijas 

finanšu instrumenta projekta ietvaros (projekta Nr.  2013.EEZ/PP/1/MIC/018/029) organizē 
Ģimeņu sporta svētkus. 

NOLIKUMS 

Mērķis un uzdevumi 

1. Veicināt Lubānas novadā dzīvojošo ģimeņu iesaistīšanos sportiskās aktivitātēs. 
2. Popularizēt ģimenē veselīgu dzīvesveidu un sporta tradīcijas novadā. 
3. Sekmēt ģimeņu interesi par aktīvu atpūtu, fiziskās un garīgās veselības saglabāšanu. 
4. Noskaidrot uzvarētājus atsevišķās disciplīnās un ģimeņu komandu sacensībās. 

Vieta un laiks 

Sporta svētki notiks 2015. gada 20. jūnijā Lubānas vidusskolas sporta laukumā. 

Dalībnieku reģistrācija plkst. 10 00; sporta svētku svinīgās atklāšanas parāde plkst. 11 00, 
sacensību sākums. 

Pusdienas sporta svētku dalībniekiem (talonus pusdienām izsniegs pie reģistrēšanās) un 
darbiniekiem  no 1300 līdz 1500. 

Organizatori 

Biedrība « Meirānieši » (e – pasts : meiraniesi@inbox.lv, tālr. 26482449) sadarbībā ar 
biedrību « Aborieši » un « Aiviekstes ozoli ». 

Sacensību galvenais tiesnesis Māris Valainis (tālr. 26649344). 

Par protestu, konfliktsituāciju risināšanu atbild attiecīgā sporta veida tiesnesis. Ja 
konfliktsituāciju nevar atrisināt uz vietas, tad lēmumu pieņem sporta svētku galvenais 
tiesnesis. 

Dalībnieki 

Ģimeņu komandas.  Komandā vismaz 4 dalībnieki (tētis + mamma + bērns + bērns). Tēti 
var aizvietot vectēvs, lielais brālis, onkulis vai krusttēvs, savukārt, mammu – vecmamma, 
lielā māsa, tante, krustmāte. Komanda ir padomājusi par vienotu komandas 
noformējumu, komandas nosaukumu un komandas devīzi. 

Individuālās sacensības. Katrs dalībnieks startē individuāli disciplīnās, kas atbilst vecuma 
grupai. 

Organizatori var nepielaist komandu startam, ja rodas aizdomas, ka kāds no komandas 
dalībniekiem atrodas alkohola, narkotisko vai toksisko vielu reibumā. 

Dalībnieku atbilstību pasākumam izvērtē organizatori un atteikums dalībai pasākumā nav 
pārsūdzams. 
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Katrs pasākuma dalībnieks pilnībā uzņemas atbildību par savu rīcību pasākuma laikā. 

 

Nodrošinājums 

Organizatori nodrošina sacensības ar nepieciešamo aprīkojumu un apbalvojumus vai 
piemiņas balvas katrā disciplīnā. 

Dalībnieku veselība 

Dalībniekiem, reģistrējoties sacensībām, ar savu parakstu jāapliecina, ka tiks ievērotas 
drošības prasības pasākuma norises vietā, kā arī par savu veselības stāvokli, savu bērnu 
drošību un veselību atbild katrs dalībnieks personīgi.  

Organizatori nodrošina dežūrējošo medicīnisko personālu. 

Programma 

Sporta svētkos iekļautas dažādas aktivitātes, spēles un stafetes, kas saistītas ar 
skriešanas, lekšanas, mešanas un citiem uzdevumiem. 

Pie katras disciplīnas atradīsies turnīra tiesnesis, kas katrai komandai izskaidros 
noteikumus, kuru neievērošanas gadījumā komandai var tikt lūgts atstāt sacensību 
norises vietu. 

Komandu sacensības : 

Foto orientēšanās – piedalās komanda « Jaunā ģimene », kuras galvenais transporta 
līdzeklis ir bērnu ratiņi . Pēc fotogrāfijām atrast noteiktas vietas noteiktā apvidū.  

Lielā ģimenes stafete – piedalās ģimenes komanda; 

Veiklie ugunsdzēsēji - piedalās ģimenes komanda ar 4 dalībniekiem. Sēžot vienam aiz 
otra, paceltām rokām, ar ugunsdzēsēju cepures palīdzību pārvietot ūdeni no viena trauka 
uz otru (disciplīnā iesaistās komandas, kas nebaidās no ūdens, nebaidās saslapināties);  

Metieni grozā – ģimenes komandā 4 dalībnieki. Pēc starta signāla dalībnieki met bumbas 
basketbola grozā (20 metieni). Uzvar komanda, kurai vislielākais kopējo punktu skaits; 

Mājokļa būve – piedalās ģimenes komanda, kuras uzdevums ir uzcelt telti. 

Individuālās sacensības : 

Trakie tomātu cīkstoņi – sacensības dalībnieki tiek ietērpti speciālos polsterētos tērpos. 
Cīkstoņu uzdevums ir, izmantojot veiklību un spēku, izstumt pretinieku no mīkstā cīņu 
paklāja. Dažādas grupās : sacenšas tēti, mammas, bērni. 

Kross rāpus – piedalās mazuļi - rāpotāji līdz 1 gada vecuma ; 

Lielais skrējiens – piedalās bērni no 1,5 – 6 gadu vecumam; 

Velo iemaņu pārbaude – dalībnieki startē individuāli dažādās vecuma grupās (gan lieli, 
gan mazi). 

Augstāk par zemi – dalībnieki startē individuāli dažādās vecuma grupās,   

Vērtēšana 



Sacensības tiesās neatkarīgi tiesneši. 

Apbalvo pirmo trīs vietu ieguvējus visās komandu disciplīnās. 

Individuālajās sacensībās – balvas par piedalīšanos. 

Speciālbalvas: Labākais komandas noformējums, Saliedētākā ģimene, Trāpīgākā 
ģimene, Aktīvākā ģimene u.c. 

Dalības maksa 

Sporta svētki ir bezmaksas pasākums. 

  


