
APSTIPRINU: 
  Bauskas novada Sporta nodaļas 

vadītāja L.Rimševica ________________ 

2022.gada 5.jūlijs 

BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS XIII  ATKLĀTĀS  VASARAS SPORTA  

SPĒLES. 
 

BAUSKAS NOVADA INDIVIDUĀLĀS SACENSĪBAS VIEGLATLĒTIKĀ. 
 

N O L I K U M S 

 

MĒRĶIS. 

 Popularizēt aktīvo atpūtu novada iedzīvotāju vidū, kā veselību nostiprinošu 

brīvā laika pavadīšanas veidu. 

 Veicināt tautas sporta aktivitātes novada pašvaldībā. 

 Noskaidrot 2022.gada sportiskākās Bauskas novada apvienību pārvaldes un 

pagastu nodaļas. 

 

LAIKS. VIETA. 

 2022.gada 27.augustā plkst. 10.00, Bauskas pilsētas stadions, Pilskalna ielā 26, 

Bauskas Valsts ģimnāzijas sporta laukums, sporta nams “Mēmele” Uzvaras 

ielā 10a.  

 

VADĪBA. 

 Sacensības organizē un vada Bauskas novada Sporta nodaļa, sadarbībā ar 

novada sporta pasākumu organizatoriem un sporta veidu speciālistiem. 

 Galvenais tiesnesis Līga Rimševica, sekretāre Inga Ūbele t. 25949709. 

 

DALĪBNIEKI. 

 Bauskas novada pašvaldības iedzīvotāji, kuri mācās, dzīvo vai strādā 

konkrētajā pagasta nodaļā un apvienības pārvaldē. 

 Sportists sporta spēļu laikā drīkst pārstāvēt viena pagasta vai apvienības 

pārvaldes komandu. 

 Dalībnieki atbild par savas veselības atbilstību sacensību slodzei! 

 

SACENSĪBU PROGRAMMA. 

 10.00 atklāšanas parāde.  

 10.15 Lielā stafete - stadionā 

 11.00 – 3x3 basketbols vīriešiem un sievietēm – stadionā,  

                         volejbols vīriešiem un sievietēm – stadionā, 

                         6x6 minifutbols -Bauskas Valsts ģimnāzijas sporta laukumā,  

                         3x3 florbols – sporta namā “Mēmele” 

                         šaušana ar pneimatisko šauteni - stadionā. 

 11.00 – 11 30 svēršanās svara stieņa spiešanai guļus, 

 11.45 - svara stieņa spiešana guļus – stadionā (individuālas sacensības) 

 11.00 – 15 00 vieglatlētika – stadionā (individuālas sacensības)  

 11.00 – 15 00 šautriņu mešana, basketbola soda metieni, spēka 

vingrinājumi stadionā (individuālas sacensības). 

 

 

 



 

VĒRTĒŠANA. 

 Uzvarētājus nosaka atsevišķos sporta veidos, saskaņā ar pastāvošiem 

sacensību noteikumiem un attiecīgā sporta veida nolikumu / skat pielikumu /. 

 Bauskas novada pašvaldības XIII Vasaras sporta spēļu kopvērtējumā tiks 

vērtēti pagastu nodaļu un apvienību pārvalžu komandu 6 labākie rezultāti tai 

skaitā Lielā stafete. 
 Vienāda punktu skaita gadījumā, augstāku vietu ieņem komanda, kurai 

augstāka vietu Lielajā stafetē. 

 Komandas, kurām nav pilns ieskaišu skaits, vērtē aiz komandā kurām ir 

nepieciešamais ieskaišu skaits. 

 Komandai sacensību vietā jāierodas 5 minūšu laikā pēc galvenā tiesneša 

aicinājuma, ievērojot spēļu grafiku, pretējā gadījumā tiek piešķirts zaudējums. 

 

APBALVOŠANA. 
 1.– 3.vietas ieguvējas sporta spēļu komandas saņems medaļas. 

 1.- 3.vietu ieguvēji individuālajos sporta veidos saņems medaļas. 

 1.- 3.vietas ieguvēji kopvērtējumā saņems kausus un balvas. 

 Bauskas novada pašvaldības XIII Vasaras sporta spēļu kopvērtējuma rezultātu 

paziņošana un 1.-3.vietu ieguvēju apbalvošana notiks pēc sporta spēļu 

noslēguma. 

 

FINANSES. 

 Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu sedz Bauskas novada 

pašvaldība. 

 Izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās sedz komandējošā 

organizācija vai pats sportists. 

 

PIETEIKUMI. 

 Par piedalīšanos Vasaras sporta spēlēs jāpaziņo līdz š.g. 24.augustam plkst. 

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

 Pamatojoties uz iepriekšējiem pieteikumiem tiks veikta izloze un sastādīts 

sporta spēļu sacensību kalendārs. 

 Sacensību dalībnieki, ar savu parakstu komandas pieteikumā, atbild par 

savas veselības atbilstību sacensību slodzei!  

 

DAŽĀDI. 

 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! 

 Sacensību dalībniekiem jāievēro valstī pastāvošos Covid-19 ierobežošanas 

noteikumus. Katrs dalībnieks izmanto personīgos dezinficēšanās līdzekļus! 

 Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā Nolikumā, dalībnieki risina vienojoties.  
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SPORTA VEIDU NOLIKUMI 

 

VOLEJBOLS. 

 Komandā 8 spēlētāji. 

 Sacensību kārtību noteiks, vadoties pēc pieteikto komandu skaita; 

 Vienu pagasta nodaļu vai apvienības pārvaldi drīkst pārstāvēt 1 vīriešu un 

sieviešu komanda; 
 Par uzvaru 2:0, 3 punkti, par uzvaru 2:1 uzvarētājam 2 punkti, zaudētājam 1 

punkts, par zaudējumu 0 punkti, par neierašanos uz spēli– 0 punkti / 0:2/; 

 Komandas sacenšas līdz 2 uzvarētiem setiem līdz 21 punktam, trešajā setā līdz 15 

punktiem bez 2 punktu starpības; 

 Uzvar komanda ar lielāko izcīnīto punktu skaitu; 

 Ja tas vienāds, vērtē pēc savstarpējām spēlēm, savstarpējās, kopējās setu starpības. 

 

3x3 BASKETBOLS. 

 Komandā 4 spēlētāji. 

 Sacensību kārtību noteiks, vadoties pēc pieteikto komandu skaita; 

 Vienu pagasta nodaļu vai apvienības pārvaldi drīkst pārstāvēt 1 vīriešu un 

sieviešu komanda; 
 Par uzvaru-2 punkti, par zaudējumu- 1 punkts, par neierašanos uz spēli– 0 punkti               

/ 0:20/; 

 Uzvar komanda ar lielāko izcīnīto punktu skaitu; 

 Ja tas vienāds, vērtē pēc savstarpējām spēlēm, savstarpējās, kopējās gūto punktu 

starpības; 

 

3x3 FLORBOLS. 

 Komandā 4 spēlētāji. 

 Sacensību kārtību noteiks, vadoties pēc pieteikto komandu skaita; 

 Vienu pagasta nodaļu vai apvienības pārvaldi drīkst pārstāvēt 1 komanda; 

 Par uzvaru-3 punkti, par neizšķirtu -2 punkti, par zaudējumu- 1 punkts, par 

neierašanos uz spēli- 0 punkti /0:5/; 

 Uzvar komanda ar lielāko izcīnīto punktu skaitu; 

 Ja tas vienāds, vērtē pēc savstarpējām spēlēm, savstarpējās, kopējās gūto punktu 

starpības; 

 

6 x 6 MINIFUTBOLS. 

 Komandā 9 spēlētāji. 

 Vienu pagasta nodaļu vai apvienības pārvaldi drīkst pārstāvēt 1 komanda; 

 Spēles notiek uz mākslīgā seguma futbola laukuma; 

 Sacensību kārtību noteiks, vadoties pēc pieteikto komandu skaita; 

 Par uzvaru-3 punkti, par neizšķirtu -2 punkti, par zaudējumu- 1 punkts, par 

neierašanos uz spēli- 0 punkti /0:5/; 

 Uzvar komanda ar lielāko izcīnīto punktu skaitu; 

 Ja punktu skaits vienāds komandas izpilda soda sitienu (3) sēriju, pēc kuras 

nosaka uzvarētāju; 

 

ŠAUŠANA AR PNEIMATISKO IEROCI. 

 Komandā 4 dalībnieki, t.sk. vismaz 1 sieviete. 



 Vienu pagasta nodaļu vai apvienības pārvaldi drīkst pārstāvēt 1 komanda; 

 Katrs dalībnieks izdara 5 mēģinājumus; 

 Komandu vērtējumā tiks vērtēta trīs dalībnieku (t.sk. vismaz 1 sievietes) labāko 

rezultātu summa; 

 

LIELĀ STAFETE  

 Komandā 6 dalībnieki ( tai skaitā vismaz 2 sievietes). 

 

SVARA STIEŅA SPIEŠANA GUĻUS – individuālas sacensības 

 Dalībnieku skaits neierobežots. Sacensības notiks pēc atbilstošiem noteikumiem 

pa svara kategorijām:  

66kg, 74kg, 83kg, 93kg, 105kg, 120kg, 120+kg 

 Sievietes startē svara kategorijās: 

-74kg, 74+ kg 

 

VIEGLATLĒTIKA- individuālas sacensības.  

 lodes grūšana, šķēpa mešana, tāllēkšana un 100m; 

 Vērtēšana notiks sekojošās vecuma grupās:  

 līdz 15g.vec.; 16g.- 29g.vec.; 30 – 45g.vec.; 46 – 59g.vec.;  

 60 – 69g.vec., 70g.un vecāki sportisti (60m un T/l no vietas).  

 

 
 


