
APSTIPRINU: 
               Bauskas novada Sporta 
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2022.gada 5.jūlijā 

 

BAUSKAS NOVADA XVIII ATKLĀTIE VASARAS SPORTA SVĒTKI 

CILVĒKIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM.   

 

N O L I K U M S 

Mērķis. Uzdevumi. 

 Radīt cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem interesi par aktīvo atpūtu, kā 

vienu no dzīves kvalitātes uzlabošanas faktoriem. 

 Dot iespēju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām komunicēties ar saviem likteņa 

biedriem. 

 Veicināt invalīdu integrāciju sabiedrībā ar fizisko aktivitāšu palīdzību. 

 Dažādot aktīvās atpūtas iespējas dažādu paaudžu cilvēkiem ar invaliditāti. 

 

Laiks. Vieta. 

 2022.gada 13.augusts plkst. 11 00 Bauskas pilsētas stadions, Pilskalna iela 26, 

Bauska. 

 

Vadība. 

 Vasaras sporta svētkus organizē un vada Bauskas novada Sporta nodaļa, sadarbībā 

ar ISRB “Bauska”. Sacensību galvenais tiesnesis Inga Ūbele t.25949709 

 

Dalībnieki. 

 Vasaras sporta svētkos piedalās Bauskas novada iedzīvotāji ar īpašām vajadzībām 

un viessportisti (dalībnieki, kuri nav deklarēti Bauskas novadā). 

 

Programma. 

 Pielāgotās fiziskās aktivitātes–  

 Smaguma mešana (vērtē vīrieši, sievietes, cilvēki ar kustību traucējumiem) 

 tāllēkšana (bērni, vīrieši, sievietes, 50+ un 70+ vecuma grupās dalībnieki 

izpilda lēcienu no vietas),  

 60 m šķēršļu josla (cilvēkiem ar kustību traucējumiem-ratiņkrēsli),  

 futbola sitieni,  

 šautriņu mešana,  

 šaušana ar pneimatisko šauteni (sievietes, vīrieši, cilvēki ar kustību 

traucējumiem),  

 lidojošā šķīvīša mešana mērķī, 

 “spriguļi”, 

 basketbola metieni, 

 BOCCIA  

 

Finanses. 

 Ar Vasaras sporta svētku organizāciju saistītos izdevumus sedz Bauskas novada 

pašvaldība. 

 Piedalīšanos Vasaras sporta svētkos nodrošina apvienību pārvaldes, pagastu 

nodaļas, komandējošā organizācija vai dalībnieki paši. 



 

Apbalvošana. 

 Smagumu mešanā un tāllēkšanā, vīrieši un sievietes, tiks vērtēti trīs vecuma 

grupās – līdz 49 g. no 50 līdz 69 g. un 70+ vecuma grupās. 

 1.-3.vietu ieguvēji, katrā sporta disciplīnā, saņems medaļas. 

 Atsevišķi tiks apbalvoti bērni, vīrieši, sievietes un cilvēki ar kustību traucējumiem 

(ratiņkrēslos). 

 

Pieteikumu. 

 Par piedalīšanos Vasaras sporta svētkos jāpaziņo līdz š.g. 10.augustam pa t. 

25949709  Ingai Ūbelei, e-pasts ingau67@inbox.lv 

 Rakstiskie pieteikumi, ar dalībnieku parakstiem par veselības atbilstību 

sacensību slodzei, jāiesniedz sacensību dienā, 15 minūtes pirms sporta svētku 

atklāšanas.  

 

Dažādi. 

 Sacensībās nedrīkst piedalīties dalībnieki, kuri ir saslimuši ar Covid-19, kuri 

bijuši saskarsmē ar Covid-19 slimnieku, kuru ģimenē ir konstatēta saslimšana ar 

Covid-19. Sacensību dalībniekiem jāievēro valstī pastāvošos Covid-19 

ierobežošanas noteikumus. Katrs dalībnieks izmanto personīgos dezinficēšanās 

līdzekļus! 

 Sporta nodaļas rīkoto pasākumu laikā iespējama filmēšana un fotografēšana. 

Vizuālais, video un audio materiāls, pasākumu publicitātei un popularizēšanai, 

var tikt izmantots masu mēdijos, interneta resursos un sociālajos tīklos. 

Atrodoties pasākuma teritorijā, jūs aplieciniet, ka esat informēts, ka tiekat iekļauts 

vizuālajā, video un audio materiālā!  

 Jautājumi, kas nav atrunāti šajā nolikumā tiek risināti dalībniekiem vienojoties 
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