
APSTIPRINU:  
                                               Bauskas novada  

Sporta nodaļas vadītāja L.Rimševica ________________ 

2022.gada  

DĀVIŅU PAGASTA 

VASARAS SPORTA SPĒĻU FESTIVĀLS 

“BIRZTALIŅA” 

 

N O L I K U M S 
 

Visas sporta spēļu sacensības notiks epidemioloģiski drošā vidē! 

 

MĒRĶIS 

 Izveidot, uzturēt un stiprināt Dāviņu pagasta un visa Bauskas novada sporta 

tradīcijas. 

 Noskaidrot 2022.gada sportiskākās Dāviņu pagasta komandas.  

 Dažādot Bauskas novada pilsētu un novada lauku iedzīvotāju aktīva dzīves veida 

iespējas. 

 Veicināt iedzīvotāju nepieciešamību pēc fiziskām aktivitātēm. 

 

LAIKS. VIETA. 

 2022.gada 20.augusts, Bauskas novada, Dāviņu pagasta sporta laukums 

 

VADĪBA. 

 Bauskas novada, Dāviņu pagasta sporta spēles organizē un vada Bauskas novada 

pašvaldības iestādes “Bauskas apvienības pārvalde” Dāviņu pagasta nodaļas 

sporta darbu organizators Kristaps Ronis. 

 Galvenais tiesnesis-Kristaps Ronis 

 Tiesneši:  

- Futbols: Kristaps Ronis 

- Strītbols: Krišjānis Kugrēns 

- Volejbols: Maikls Fekļistovs 

- Darts: Agris Tols 

- Bumbiņu mešana mērķī: Kintija Gurkovska 

- Zābaku mešana: Santa Rone 

- Virves vilkšana: Kristaps Ronis 

 

DALĪBNIEKI. 

 Sacensībās piedalās Bauskas novada apvienību pārvalžu un pagastu nodaļu 

iedzīvotāji, kuri dzīvo, mācās vai strādā attiecīgajā teritorijā. 

 

PROGRAMMA. 

Atsevišķi vērtējamas: 

 Futbols: 12:00 – 16:30 

 Strītbols: 12:00 – 16:30  

 Volejbols: 12:00 – 16:30 

 Darts: 12:00 – 16:30 

 Bumbiņu mešana mērķī: 12:00 – 16:30 

 Zābaku mešana: 12:00 – 16:30 



 Virves vilkšana: 18:00 – 18:30 

 

Kopvērtējumā vērtējamas (grupā trīs cilvēki) 

 Jauniešu veidotās aktivitātes: 12:00 – 16:30 

 Ugunsdzēsēju aktivitātes: 12:00 – 16:30 

 Zemessardzes rīkotās aktivitātes: 12:00 – 16:30 

 Laiks Jauniešiem: 12:00 – 16:30 

 Jaunatne Smaidam: 12:00 – 16:30 

 Mums pieder pasaule: 12:00 – 16:30 

 Codes pag. Jauniešu aktivitāte: 12:00 – 16:30 

  

 

VĒRTĒŠANA. 

 Rezultātus konkrētos sporta veidos noteiks, vadoties pēc šo sporta veidu 

noteikumiem un nolikumiem. 

 Komandu kopvērtējumā tiks vērtētas augstāk izcīnītās vietas 13 sporta veidos. 

 

FINANSES. 

 Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu un apbalvošanu, sedz Bauskas 

novada sporta nodaļa,  Bauskas novada finansējums Sabiedrisko organizāciju 

iniciatīvām un Bauskas apvienības pārvaldes Dāviņu pagasta nodaļas budžets. 

 

APBALVOŠANA. 

 Futbolā, volejbolā, 3x3 basketbolā, dartā, bumbiņas mešanā mērķī, zābaku mešanā 

1.- 3.vietu ieguvēju dalībnieki saņems medaļas. 

 Kopvērtējumā, vērtējot nevalstisko organizāciju, ugunsdzēsēju un zemessardzes 

aktivitātes, 1. – 3.vietu ieguvēju komandas saņems medaļas un balvas. 

 

 

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.  

 Dalībnieki atbild par savas veselības un fiziskās sagatavotības atbilstību 

sacensību slodzei! 

 Šī pasākuma 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!  

 Jautājumus, kas nav atrunāti šajā nolikumā, dalībnieki risina vienojoties! 

 


