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APSTIPRINU
Pierīgas izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes priekšnieks
O.Lejnieks
14.04.2016.
NOLIKUMS
Pierīgas novadu pašvaldību darbinieku vasaras sporta spēlēm
Baldonē, 2016.gada 17. jūnijā.
1.Mērķis un uzdevums
1.1.Sekmēt pašvaldību darbinieku saikni ar sportu.
1.2.Veicināt pašvaldību darbinieku radošos kontaktus.
1.3.Noskaidrot labākās pašvaldību komandas un individuālos uzvarētājus.
2.Laiks un vieta
Sacensības notiks Baldonē, Baldones sporta kompleksā un āra sporta bāzēs,
Iecavas ielā 2a (pie Baldones vidusskolas) 2016.gada 17. jūnijā.
Ierašanās, pieteikumu precizēšana, dalībnieku reģistrācija Baldones sporta
kompleksā, Baldonē, Iecavas ielā 2a (pie Baldones vidusskolas) no plkst. 12:00 līdz
12:40. Sacensību sākums plkst. 13:00.
Uzvarētāju apbalvošana Baldones vidusskolā plkst. 19:00.

3.Sacensību programma
3.1. Volejbols - turnīrā piedalās vismaz 1 deputāts.
Komandā 6 cilvēki. Uz laukuma spēlē 4 cilvēki, no kuriem vismaz viena ir
sieviete un viens deputāts (var būt vienā personā). Atkarībā no turnīram pieteikto
komandu skaita, komandas tiks sadalītas 2 - 4 apakšgrupās, spēles notiks divos
volejbola laukumos vienlaicīgi. Laukuma izmēri 8m x 8m. Sacensību izspēles kārtība
tiks noteikta pēc komandu iepriekšējās pieteikšanās. Apakšgrupu spēļu grafiks būs
apskatāms uz informācijas dēļa pie volejbola laukumiem. Komandas spēlē vienu
setu līdz 15 punktiem ar divu punktu pārsvaru. Finālsacensībās par 1.- 4.vietu (vai 1.3.vietu) un finālsacensībās par 5.- 8.vietu (vai 4.-6.vietu) spēlē vienu setu līdz 21
punktam ar divu punktu pārsvaru.
Apakšgrupu uzvarētāji spēlē par 1.- 4.vietu (vai 1.-3.vietu), apakšgrupu 2.vietu
ieguvēji spēlē par 5.-8. vietu (vai 4.-6.vietu). Par pārējo vietu izspēli (vai neizspēli)
komandu pārstāvji vienojas pirms turnīra sākuma.
Par uzvaru komanda iegūst vienu punktu, zaudējums - 0 punktu. Ja divām
komandām ir vienāds punktu skaits, augstāku vietu ieņem komanda - savstarpējās spēles
uzvarētāja. Ja vienāds punktu skaits ir vairāk kā divām komandām, augstāku vietu
izcīna komanda, kurai labāka punktu starpība visos setos.
Sacensības notiek pēc klasiskā volejbola noteikumiem.
Apbalvošana: 1. - 3.vietu izcīnījušās komandas tiek apbalvotas ar kausiem un
diplomiem, to dalībnieki ar medaļām.
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3.2. Stafete "Kristapa Porziņģa stilā…." – stafetē piedalās vismaz 1 deputāts.
Komandā 4 cilvēki: 2 sievietes + 2 vīrieši. Stafetes dalībnieki nostājas kolonnā, viens
aiz otra pie starta līnijas. Izvietojums pa etapiem pēc brīvas izvēles.
Stafetē iekļauti sekojoši uzdevumi:
- 6 barjeru pārvarēšana (pamīšus pa augšu, pa apakšu);
- noteikta attāluma pārvarēšana lecot maisā;
- 4(četru) tenisa bumbiņu mešana mērķī (vertikāls mērķis, 3 soda sekundes par
neprecīzu metienu);
- basketbola bumbas līkloču dribls starp konusiem ar sekojošu bumbas
metienu grozā (obligāts trāpījums, pēc precīzā trāpījuma bumba jānovieto atpakaļ
izejas pozīcijā);
- skrējiens atpakaļ līdz starta vietai, ar roku pieskaroties nākošajam
dalībniekam.
Laiks tiek fiksēts brīdī, kad pēdējais dalībnieks šķērso starta-finiša līniju.
Uzvar komanda, kura stafeti veic īsākā laikā.
Apbalvošana: 1. - 3.vietu izcīnījušās komandas tiek apbalvotas ar kausiem un
diplomiem, to dalībnieki ar medaļām.
3.3. Sacensība „Drošā roka – vanaga acs” - sacensībā piedalās vismaz 1 deputāts.
Loka šaušana.
Komandā 4 dalībnieki: 2 sievietes + 2 vīrieši.
Katrs komandas dalībnieks izpilda 5 šāvienus mērķī no 10 metru attāluma. Visu
šāvienu punkti tiek summēti.
Uzvarētāju komandu nosaka summējot visu dalībnieku gūtos punktus.
Apbalvošana: 1. - 3.vietu izcīnījušās komandas tiek apbalvotas ar kausiem un
diplomiem, to dalībnieki ar medaļām.
3.4. Orientēšanās spēle “Neapmaldies Baldonē!”
Komandā 2 dalībnieki: sieviete + vīrietis.
Pirms starta komanda saņem Baldones pilsētas centra karti, kurā iezīmēti 7
kontrolpunkti. Katrs kontrolpunkts apzīmēts ar noteiktu burtu. Vismaz viens
komandas dalībnieks distanci veic ar telefonu, kurā ir fotokamera (telefoni var būt
arī abiem dalībniekiem). Katrā kontrolpunktā viens no komandas dalībniekiem
tiek nofotografēts kopā ar kontrolpunktā redzamo burtu. Kontrolpunkti apzīmēti ar
sekojošiem burtiem: B; A; L; D; O; N; E. Kontrolpunktu meklēšanas secība – brīva.
Pēc abu komandas orientieristu finiša, dalībnieki uzrāda uzņemtās fotogrāfijas
tiesnešu brigādei.
Problēmas ar telefonu netiks uzskatītas par attaisnojošu iemeslu fotogrāfiju
trūkumam.
Uzvar komanda, kas distanci veikusi īsākā laikā un atradusi visus kontrolpunktus
(laika limits 1h).
Komandas, kas nebūs uzrādījušas fotogrāfijas ar septiņiem minētajiem burtiem tiks
vērtētas aiz pārējām komandām.
Apbalvošana: 1. - 3.vietu izcīnījušās komandas tiek apbalvotas ar kausiem un
diplomiem, to dalībnieki ar medaļām.
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3.5. Stafete “Lionela Mesi pēdās….” - stafetē piedalās vismaz 1 deputāts.
Komandā 4 dalībnieki: 2sieviete + 2vīrieši.
Stafetes dalībnieki nostājas kolonnā, viens aiz otra pie starta līnijas. Izvietojums pa
etapiem pēc brīvas izvēles.
Katrs stafetes dalībnieks izpilda sekojošus uzdevumus:
- futbola bumbas līkloču vadīšana starp konusiem (apmēram 25 metri);
- bumbas apstādināšana 3 metru attālumā no futbola vārtiem, kuros
novietotas ar ūdeni pildītas 1,5 l plastmasas pudeles (6 gab.);
- ar bumbas spērieniem jānogāž visas sešas pudeles (pēc katra sitiena
dalībnieks dodas pakaļ bumbai, savāc to, ar kāju novieto uz 3 metru
līnijas un turpina sitienus līdz veiksmīgam rezultātam);
- pēc visu pudeļu nogāšanas dalībnieks paņem bumbu rokās, skrien līdz
starta līnijai un nodod bumbu nākošajam dalībniekam.
Laiks tiek fiksēts brīdī, kad pēdējais dalībnieks šķērso starta-finiša līniju.
Uzvar komanda, kura stafeti veic īsākā laikā.
Apbalvošana: 1. - 3.vietu izcīnījušās komandas tiek apbalvotas ar kausiem un
diplomiem, to dalībnieki ar medaļām.
3.6. Stafete “ Gandrīz M.Štrombergs....” - stafetē piedalās vismaz 1 deputāts.
Komandā 4 dalībnieki: 2 sievietes + 2 vīrieši. Stafetes dalībnieki nostājas kolonnā
viens aiz otra pie starta līnijas. Izvietojums pa etapiem pēc brīvas izvēles.
Stafetes veikšanai komanda izvēlas vienu no piedāvātajiem velosipēdiem.
Katrs stafetes dalībnieks izpilda sekojošus uzdevumus:
- līkloču brauciens, apbraucot 8(astoņus) rindā novietotus konusus (3 soda
sekundes par katra konusa aizskaršanu vai pieskārienu zemei);
- brauciens pāri estakādei;
- tenisa bumbiņas pārvešana no viena groziņa uz otru (3 soda sekundes par
bumbiņas izripošanu, pieskārienu zemei);
- konusu labirinta izbraukšana (3 soda sekundes par pieskārienu konusam vai
zemei);
- brauciens atpakaļ līdz starta līnijai, kur velosipēds tiek nodots nākamajam
dalībniekam.
Laiks tiek fiksēts brīdī, kad pēdējais dalībnieks šķērso starta-finiša līniju.
Uzvar komanda, kura stafeti veic īsākā laikā.
Apbalvošana: 1. - 3.vietu izcīnījušās komandas tiek apbalvotas ar kausiem un
diplomiem, to dalībnieki ar medaļām.
3.7. Dubultspēļu turnīrs galda tenisā “Pierīga Open”
Komandā 2 dalībnieki: sieviete + vīrietis
Dubultspēļu turnīrs notiek uz 7 galdiem pēc klasiskiem dubultspēļu noteikumiem.
Spēle notiek līdz divu setu uzvarai. Izspēles kārtība tiks precizēta atkarībā no
pieteikušos komandu skaita.
Apbalvošana: 1. - 3.vietu izcīnījušās komandas tiek apbalvotas ar kausiem un
diplomiem, to dalībnieki ar medaļām.
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3.8. Sacensība “Glābšanas riņķis manai komandai”
Riepas mešana.
Komandā 2 dalībnieki: sieviete + vīrietis.
riepas mešanas veids – pēc brīvas izvēles;
metiens tiek ieskaitīts, ja dalībnieks nav pārkāpis izmetiena līniju un riepa
piezemējusies sektorā;
katrs dalībnieks izpilda 3 metienus, no kuriem ieskaita labāko;
vīrietis met vieglās automašīnas riepu, sieviete – mazāku un vieglāku;
dalībnieku uzrādītos labākos rezultātus summē.
Uzvar komanda, kuras dalībnieku rezultātu summa lielāka.
Vienāda rezultāta gadījumā augstāku vietu izcīna komanda, kurai labāks rezultāts
sieviešu konkurencē.
Apbalvošana: 1. - 3.vietu izcīnījušās komandas tiek apbalvotas ar kausiem un
diplomiem, to dalībnieki ar medaļām.
3.9. Stafete “ Lielā balva”- stafetē piedalās vismaz 1 deputāts.
Komandā 6 dalībnieki: 3 sievietes + 3 vīrieši. Stafetes dalībnieki nostājas kolonnā,
viens aiz otra pie starta līnijas. Izvietojums pa etapiem pēc brīvas izvēles.
Katrs komandas dalībnieks pārvar piepūšamo atrakciju šķēršlu joslu un ar rokas
pieskārienu nodod stafeti nākošajam dalībniekam.
Laiks tiek fiksēts brīdī, kad pēdējais dalībnieks šķērso starta-finiša līniju.
Uzvar komanda, kura stafeti veic īsākā laikā.
Apbalvošana: 1. - 3.vietu izcīnījušās komandas tiek apbalvotas ar kausiem un
diplomiem, to dalībnieki ar medaļām.
3.10.Priekšsēdētāju cīņas – sacensība “Veiklais makšķernieks”
Piedalās novada domes priekšsēdētāj-s;-a, izņēmuma gadījumā – vietnieks vai
izpilddirektors.
Visiem vecumiem un dzimumiem pieņemama sacensība ar makšķerēšanas
elementiem.
Apbalvošana: 1. - 3.vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar kausiem, diplomiem, medaļām.

4.Vērtēšana
Komandu ieskaitē vērtē visus sporta veidus. Vietu kopvērtējumā nosaka summējot
komandas izcīnītās vietas katrā sporta veidā.
Ja komanda nepiedalās kādā no sacensību programmas veidiem, sacensību
kopvērtējumā par šo sporta veidu tā saņem pēdējai vietai atbilstošus punktus plus
viens punkts.
Kopvērtējumā uzvar komanda ar vismazāko punktu summu (vietu summu).
Vienādu punktu skaita gadījumā augstāka vieta komandai, kurai vairāk pirmo
vietu atsevišķos sacensību veidos. Ja šis rādītājs ir vienāds, salīdzina otrās vietas
u.t.t.

5.Sacensību dalībnieki
Sacensībās piedalās Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes dibināšanā
iesaistīto novadu deputāti, pašvaldībās strādājošie algotie štata darbinieki
(nostrādājuši pašvaldībā ne mazāk kā 2 mēnešus). Sacensībās drīkst piedalīties
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pašvaldību dzimtsarakstu nodaļu, sociālo dienestu, bāriņtiesu un būvvalžu štata
darbinieki, pašvaldību sporta darba organizatori.
Priekšsēdētāju sacensībā atsevišķos gadījumos (slimība, komandējums) atļauts startēt
priekšsēdētāju vietniekiem, izpilddirektoriem.
Dalībnieku skaits komandā neierobežots.
Visām pasākumā iesaistītajām personām jāievēro godīguma un taisnīguma
principi. Ja kādā komandā startējošais sportists neatbilst augstāk minētajām
prasībām, viņa uzrādītais rezultāts tiek anulēts.
Carnikavas, Ķekavas, Olaines, Salaspils, Garkalnes, Siguldas novadu komandas ir
tiesīgas piedalīties sacensībās, iepriekš to saskaņojot ar Pierīgas izglītības, kultūras
un sporta pārvaldi un apmaksājot dalības maksu par sacensībām.

6.Sacensību vadība
Sacensības organizē Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde kopā ar
Baldones novada domi un Baldones novada sporta dzīves aktīvistiem. Sacensību
tehnisko vadību veic Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes un Baldones
novada domes apstiprināta tiesnešu kolēģija. Sacensību galvenais tiesnesis Edgars
Brigmanis, tel. 26335442.

7.Pieteikšanās
Dalībnieku pieteikumu, kurā norādīts dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads,
ieņemamais amats, sacensību veidi vai disciplīnas, kurās startē, apstiprina
pašvaldības vadītājs (vietnieks) ar zīmogu un parakstu. Dalībnieki paši atbild par
savu veselības stāvokli, parakstoties pieteikumā. Komandas dalībnieku skaits
jāpaziņo Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldē līdz 2016.gada 6.
jūnijam pa e-pastu tadeuss.t@inbox.lv , vai telefoniski 29471145 – T.Tračums.
Vārdiskie pieteikumi
un dalībnieku kartiņas jāiesūta pa e-pastu
tadeuss.t@inbox.lv līdz 16. jūnijam plkst. 12.00.

8.Sacensību programma
Baldone, 17.06.2016.
12:00 – 12:40 Komandu pieteikumu oriģinālu iesniegšana, pieteikto dalībnieku
precizēšana.
12:45 – 12:55 Dalībnieku stāšanās atklāšanas parādei kolonnā pa divi. Komandas
priekšā – līdzi paņemta atpazīšanas zīme. Komandas stājas alfabētiskā secībā,
pēdējie – sacensību saimnieki Baldones novads.
13:00 Sacensību atklāšana.
13:30 – 18:30 Sportiskās aktivitātes.
14:00 – 16:00 Pusdienas.
19:00 Svinīgais noslēguma un apbalvošanas pasākums Baldones vidusskolas
ēdnīcā.

8.Apbalvošana
Sacensību uzvarētāju apbalvošana atsevišķos sporta veidos aprakstīta „Nolikuma”
punktā Nr.3. Komandas, kuras kopvērtējumā izcīnījušas 1. – 6.vietu, tiek apbalvotas
ar kausiem un diplomiem.

9.Finansiālie nosacījumi
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Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu, sedz Pierīgas izglītības, kultūras
un sporta pārvalde un Baldones novada dome. Sacensību dalībniekiem tiek
piedāvātas pusdienas, iepriekš vienojoties par cilvēku skaitu (līdz 6.jūnijam komandas iepriekšējās pieteikšanās laikā) un apmaksu.
Dalības maksa Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldē neiesaistītajiem
novadiem apstiprināta Pierīgas, izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Uzraudzības
padomes sēdē 2013.gada 13.decembrī.

