
 
2019.g. SMILTENES NOVADA SPORTA SVĒTKU 

 

N O L I K U M S 
 

Mērķis un uzdevums: 

1. Rosināt Smiltenes novada iedzīvotājus, organizācijas iesaistīties sportiskās 

aktivitātēs; 

2. Popularizēt sportu, kā veselību stiprinošu, relaksējošu, emocionālu nodarbi. 
 

Vieta un laiks: sporta svētki notiek 2019. gada 31. augustā Blomes pagasta “Jeberlejā”. 

Komandu ierašanās līdz plkst. 9:30; Komandu pārstāvju sanāksme un izloze – plkst. 9:45; 

Sacensību atklāšana plkst. 10:00; Sacensību sākums plkst. 10:30  
 

Organizatori: Sacensības organizē SIA “evid”, sadarbībā ar Smiltenes novada Sporta 

pārvaldi un biedrību “Smiltenes sporta centrs”. Sacensību galvenais tiesnesis: Guntars 

Markss /tel. 26460704/ 
 

Dalībnieki: sacensībās aicinātas piedalīties Smiltenes novada pagastu, iestāžu, 

organizāciju, fizisku personu veidotas komandas. Dalībnieku vecums – ne jaunāki par 

2003.g. dzimušajiem. 
 

Sacensību nosacījumi:  

1. Sacensībās piedalās komandas; vienā komandā var pieteikt 14 dalībniekus (minimālais 

dalībnieku skaits – 12); 

2. Sacensību laikā komandā citus dalībniekus iekļaut nedrīkst; 

3. Komandas savā starpā sacenšas 10 sporta veidos (Organizatoriem ir tiesības sporta 

veidu skaitu palielināt vai samazināt); 

4. Katra komanda attiecīgos sporta veidus veic saskaņā ar Organizatoru izstrādāto 

grafiku; ja komanda kavē ierašanos attiecīgā sporta veida norises vietā vairāk par 5min. 

– tai var tikts piešķirts vai nu zaudējums /spēlē/ vai komanda attiecīgajā sporta veidā 

tiek diskvalificēta; 

5. Katrā sporta veidā, komanda saņem punktus atbilstoši izcīnītai vietai; ja vietas tiek 

dalītas – visas komandas saņem punktus par attiecīgi augstāko vietu /piemēram ja 

komanda dala 5v. – 8v. – visas komandas saņem 5 punktus/; 

6. Komandu vērtējumā tiek vērtēta mazākā izcīnīto vietu summa deviņos sporta veidos; ja 

divām vai vairāk komandām rezultāti ir vienādi – augstāku vietu iegūst komanda, kas 

izcīnījusi labāku vietu sacensībās Krosā; 

7. Ja kādā no sporta veidiem komanda neveic distanci līdz galam, izstājas vai tiek 

diskvalificēta, tad attiecīgajā sporta veidā komanda saņem pēdējai vietai atbilstošu 

punktu skaitu. Ja tas notiek atkārtoti, tad komanda par attiecīgo vietu punktus vairāk 

nesaņem un kopvērtējumā tiek vērtēta pēc komandām, kuras saņēmušas punktus 9 sporta 

veidos.  

8. Ikviens sacensību dalībnieks pats atbild par savu veselības stāvokli, apliecinot to ar savu 

parakstu komandas pieteikumā. 
 

Sporta veidi un to apraksts: 

1. Volejbols – spēles notiek smilšu volejbola laukumā. Uz laukuma 4 spēlētāji – vīrieši. 

Spēle notiek ar nestandarta bumbu. Spēles ilgumu organizatori nosaka pēc komandu 

pieteikumu saņemšanas. 



2. Tautas bumba – notiek smilšu laukumā. Komandā 5 spēlētājas – sievietes. Spēles 

notiek ar porolona bumbu. Spēles ilgumu organizatori nosaka pēc komandu pieteikumu 

saņemšanas. 

3. Caurā truba – Komandā 4 vīrieši un 4 sievietes. Komandas uzdevums ir pēc iespējas 

īsākā laikā ar krūzīti piepildīt cauruli ar ūdeni. Komandas biedriem savā starpā 

jākoordinē: nodrošināt ūdens neizplūšanu no caurules un caurules piepildīšanu ar ūdeni.  

4. Purvs – Komandā 4 vīrieši un 4 sievietes, kuriem tiek izsniegti 9 apļi. Komandas 

dalībniekiem jāpārvar norādītā distance pārvietojoties tikai ielecot vai iekāpjot aplī. Ja 

dalībnieks uzkāpj vai izkāpj no apļa ar vienu kāju komanda saņem 5 sekunžu soda laiku, 

ja izkāpj ar abām kājām – 10 sekunžu soda laiku. Dalībnieki drīkst ar rokām pieskarties 

zemei. Komanda finišē, kad komandas pēdējais dalībnieks ir šķērsojis finiša līniju un ir 

savākti visi apļi.    

5. Lielgabals – Komandā 4 vīrieši un 4 sievietes. Katrs komandas dalībnieks izpilda 5 

lielgabala šāvienus mērķī. Lielgabals ir starp kokiem gumijās iesietas gumijas, kuras 

atvelkot un palaižot  tiek veikts lodes šāviens. Uzvarēs komanda ar lielāko precizitāti. 

6. Aklā medicīnas brigāde – Komandā 5 vīrieši un 4 sievietes. Komandas dalībnieki 

veido trīs brigādes: 1.- trīs vīrieši; 2.- trīs sievietes; 3. divi vīrieši un viena sieviete. 

Brigādē divi dalībnieki ar aizsietām acīm nestuvēs noteiktā maršrutā pārvieto trešo 

dalībnieku, kurš ar balsi nesējiem norāda pārvietošanās maršrutu. Kad distance veikta 

stafete tiek nodota nākošai brigādei. Tādā veidā secīgi attiecīgo maršrutu veic visas trīs 

brigādes. 

7. Kross – Komandā 5 vīrieši un 5 sievietes. Visi komandas dalībnieki stafetes veidā pēc 

iespējas īsākā laikā apgrūtinātas skriešanas apstākļos veic aptuveni 250m garo krosa 

distanci. Distances orientējošais garums 250m; 

8. Teniss – Komandā 4 vīrieši un 5 sievietes. Viens no komandas dalībniekiem (pēc brīvas 

izvēles) ir ķērājs, pārējie tenisisti. Tenisisti katrs izpilda desmit tenisa bumbiņas sitienus 

pret sienu. Pēc bumbiņas atlēciena no sienas tenisista uzdevums ir ne vairāk, kā pēc 

viena bumbiņas atlēciena no zemes, ar raketi piespēlēt bumbiņu ķērājam. Ķērāja 

uzdevums ar kreisās rokas beisbola cimdu gaisā noķert bumbiņu. Par katru noķerto 

bumbiņu komanda saņem vienu punktu.  

9. “10 minūtes armijā” – komandā 4 vīrieši un 4 sievietes. Dalībniekiem pēc iespējas 

īsākā laikā jāveic militarizēta šķēršļu josla ar sekojošiem uzdevumiem: ierakumu 

veidošana, purva un mīnu laika pārvarēšana, granātas mešana, automašīnas stumšana, 

u.c. 

10.  Stenda šaušana – no katras komandas piedalās divi dalībnieki – no kuriem viens 

obligāti ir MEDNIEKS. Dalībnieki sacenšas lidojošo mērķu šaušanā. Dalībnieki mērķu 

šaušanā izmanto savas patronas. Detalizētāku informāciju par sacensību norisi skatīt 

šim Nolikumam pievienotajos - Stenda šaušanas sacensību noteikumos. 

 

Pieteikumi: komandām jāveic iepriekšēja pieteikšanās Smiltenes sporta centrā–Gaujas ielā 

1, /telefons 26460704; e-pasts: sportacentrs@hotmail.com/ līdz 28.08. plkst. 20.00. 

Sacensību dienā līdz plkst. 9.40 sacensību sekretariātā jāiesniedz rakstisks pieteikums – pēc 

pievienotās formas. 

 

Apbalvošana: Pirmo trīs vietu ieguvēji komandu vērtējumā tiks apbalvoti ar piemiņas 

balvām. Ikviena komanda saņems gandarījuma balvu. 

 

 
 



 

Smiltenes novada Sporta svētku 
 

STENDA ŠAUŠANAS SACENSĪBU 
 

N O T E I K U M I 
 

 
Šaušanas vieta un laiks:  

Blomes šautuvē, Blomes pag. Smiltenes novads. 2019.gada 31. augustā 
Ģeogrāfiskās koordinātas:  
Lat: 57.440434 
Lon: 25.713356 
Pl:10:30 
 

Dalībnieku reģistrācija: 
Komandu pārstāv divi dalībnieki neatkarīgi no dzimuma. Vismaz vienam no 
komandas jābūt medniekam ar savu ieroci. 
 

Reģistrācija šaušanas dienā uzrādot ieroča glabāšanas atļauju pl. 10:30.  
 

Šaušanas mērķis:  
Aktivizēt medniekus, iesaistot tos šaušanas mākas pilnveidošanā, uzlabot prasmi 
šaušanā, apzināt labākos šāvējus un iesaistīt medniekus, jauniešus un citus 
interesentus aktīvā atpūtas pasākumā. 
 

 Šaušanas disciplīna:  
Compak - sportings ( 25 mērķi );  

 

Ieroči un munīcija:  
• Gludstobra ieroči un tēmekļi, kas atļauti Latvijas medību noteikumos.  
• Nav atļauts izmantot: ieročus, kuriem nav noņemtas siksnas. 
• Sportingā munīcija ne smagāka kā 28gr., skrošu maksimālais diametrs 2,5 mm (ne 

rupjāku par Nr.7).  
 

Vērtēšana: 
Viens sašauts mērķis viens punkts. Komandas abu dalībnieku rezultātu skaita kopā. 

Visvairāk punktus ieguvusī komanda tiks apbalvota. 
Tiks arī vērtēti dalībnieki individuali. Trīs labākie tiks apbalvoti. 
Vienādu punktu gadījumā notiks dupletu šaušana līdz pirmajai kļūdai gan 

komandām, gan individuāli. 
  

Drošība:  
Atrodoties uz ugunslīnijas, ieroci pielādēt drīkst tikai tieši pirms mērķu palaišanas. 

Visos citos gadījumos ierocim jābūt izlādētam (patronas nedrīkst atrasties ierocī). 
Aizliegta jebkuru mobilās saziņas līdzekļu (rāciju, mobilo tālruņu u.tml.) 

izmantošana, dalībniekam atrodoties uz ugunslīnijas. 
Šķīvīšu šaušanā jālieto individuālie dzirdes aizsardzības līdzekļi un 

aizsargbrilles.  
Par sacensību un drošības noteikumu zināšanu, ievērošanu kā arī prasmi rīkoties 

ar ieroci atbild pats dalībnieks, par ko parakstās drošības žurnālā.Par drošības 
noteikumu pārkāpšanu dalībnieks tiek nekavējoties diskvalificēts. 
 
Informācija :  28609004  Gatis Vējiņš 


