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Burtnieku novada Valmieras pagastā

APSTIPRINĀTS
ar Burtnieku novada pašvaldības domes
15.08.2018. sēdes lēmumu Nr.235
(protokols Nr.10, 9.punkts)

Nolikums Nr.31/2018

BURTNIEKU NOVADA SENIORU SPORTA SPĒLES 2018

1. Mērķis un uzdevumi
1.1. Mērķis – iesaistīt sporta aktivitātēs seniorus, tādējādi veicinot veselīgu dzīves veidu.
1.2. Uzdevumi – veicināt sporta attīstību senioru vidū Burtnieku novadā.
2. Vieta, laiks un programma
2.1. Sacensības notiks 2018. gada 25.augustā Burtniekos, Burtnieku pagastā, Burtnieku novadā.
2.2. Programma:
9:30 – 10:00 Dalībnieku reģistrācija;
10:00 – 10:15 Atklāšanas parāde;
10:15
Sacensību sākums;
12:00 – 13:00 Pusdienas;
13:00
Sacensību turpinājums, apbalvošana .
3. Dalībnieki
3.1. Novada senioru sporta spēlēs piedalās Burtnieku novada 6 pagastu seniori, kuri ir vecāki par
60 gadiem. Dalībnieku skaits nav ierobežots.
3.2. Dalībnieki piedalās individuālos sporta veidos.
3.3. Katra pagasta seniori pārstāv savu pagastu.
3.4. Komandas jāpiesaka iepriekš līdz 2018.gada 22.augustam (Pieteikumu veidlapas pielikumā Nr.2,
kā arī pieejamas Burtnieku novada pašvaldības mājas lapā www.burtniekunovads.lv rakstā
SENIORU SPORTA SPĒLES Burtnieku novadā 2018. (komandas nosaukums, dalībnieku vārds,
uzvārds un vecums).
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4. Sporta aktivitātes
4.1. Individuālās disciplīnas
4.1.1. Lauka boulings;
4.1.2. Sodiņi;
4.1.3. Kartupeļu stādīšana;
4.1.4. Cepures mešana;
4.1.5. Degustators;
4.1.6. Tausteklis;
4.1.7. Lidojošie šķīvīši;
4.1.8. Šautriņas.
5. Vadība
5.1. Sporta spēles organizē Burtnieku novada pašvaldība sadarbībā ar Ēveles pagasta pārvaldi,
Burtnieku pagasta pārvaldi un Ēveles pagasta pensionāru biedrību "Kadiķis".
5.2. Sporta spēļu galvenā tiesnese – Inese Gaumane.
5.3. Galvenā sekretāre – Sarmīte Rodziņa.
5.4. Burtnieku novada sporta un kultūras koordinatore – Elīna Karlivāne.
5.5. Burtnieku pagasta administrators – Ints Kļaviņš.
5.6. Par piedalīšanos sacensībās atbildīgas pensionāru biedrības un pagastu pārvaldnieki.
6. Vērtēšana
6.1. Vērtēšana tiek veikta katrai disciplīnai atsevišķi, noskaidrojot labākos rezultātus.
6.2. Individuālās disciplīnās tiks apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji katrā disciplīnā sievietēm un
vīriešiem.
6.3. Kopvērtējumā uzvar pagasta komanda ar lielāko punktu skaitu, kas iegūti visās aktivitātēs.

7. Ar šī nolikuma apstiprināšanu zaudē spēku 2018.gada 20.jūnija nolikums Nr.25/2018 “BURTNIEKU
NOVADA SENIORU SPORTA SPĒLES 2018”
Burtnieku novada senioru sporta spēles notiek Burtnieku novada pašvaldības īstenotā projekta “Pasākumi
vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā" (Nr. 9.2.4.2./16/I/084)
ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un Valsts budžeta līdzekļiem.

Domes priekšsēdētājs

Guntars Štrombergs
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PIELIKUMS Nr. 1
Burtnieku novada pašvaldības 2018.gada 15.augusta nolikumam Nr.31/2018
“BURTNIEKU NOVADA SENIORU SPORTA SPĒLES 2018”
Individuālās disciplīnas, piedalās neierobežots skaits dalībnieki no komandas, katrs dalībnieks
uzdevumu var izpildīt vienu reizi.
1. Lauka boulings
Rindā nostādītas piepildītas 1,5 l pudeles. Katrai pudelei pievienots punktu skaits. Uzdevums – ripinot
bumbu, nogāzt pēc iespējas vairāk pudeļu. Katram dalībniekam 2 metieni. Tiek saskaitīti punkti no
nogāztajām pudelēm. Katram dalībniekam pudeles tiek no jauna nostādītas rindā.
2. Sodiņi
Uzdevums - ar kāju no attāluma ieraidīt bumbu vārtos. Vārti sadalīti zonās. Katrai zonai atbilst savs punktu
skaits. Katram dalībniekam 3 sitieni.
3. Kartupeļu stādīšana
Uzdevums – no kastes izlasīt bumbas un ievietot atbilstošas krāsas paliktnī.
4. Cepures mešana
Uzdevums - pēc iespējas tālāk aizmest cepuri. Katram dalībniekam 3 metieni. Ieskaita tālāko.
5. Degustators
Uzdevums – ar aizsietām acīm pēc garšas noteikt, kas viņam ievietots mutē. Uzvar tie, kuriem visvairāk
patiesības, īsākā laikā.
6. Tausteklis
Uzdevums - ar aizsietām acīm pēc taustes atpazīt priekšmetus. Uzvar tie, kuriem visvairāk patiesības, īsākā
laikā.
7. Lidojošie šķīvīši
Uzdevums - iemest noteiktu skaitu lidojošo šķīvīšu kādā no 2 groziem. Katram grozam savs punktu skaits.
Uzvar tas, kurš iegūst vairāk punktu.
8. Šautriņas
Katrs dalībnieks met 3 mēģinājuma šautriņas un 7 ieskaites šautriņas.
Ja diviem vai vairāk dalībniekiem vienāds rezultāts, pirmo trīs vietu noteikšanai izpilda atkārtotu disciplīnas
veikšanu vietu noteikšanai.
Sacensību dienā pirms katras disciplīnas tiesnesis sniegs detalizētu skaidrojumu par noteikumiem.
Burtnieku novada senioru sporta spēles notiek Burtnieku novada pašvaldības īstenotā projekta “Pasākumi
vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā" (Nr. 9.2.4.2./16/I/084)
ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un Valsts budžeta līdzekļiem.
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PIELIKUMS Nr. 2
Burtnieku novada pašvaldības 2018.gada 15.augusta nolikumam Nr.31/2018
“BURTNIEKU NOVADA SENIORU SPORTA SPĒLES 2018”

Veidlapa komandu pieteikšanai
Komandas nosaukums________________________________
(ne vairāk kā viens vārds)
Pārstāvētais pagasts _________________________________

Nr.
p.k

Vārds, uzvārds

Vecums

Paraksts par savu
veselību un
drošības/kārtības
noteikumu
ievērošanu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Burtnieku novada senioru sporta spēles notiek Burtnieku novada pašvaldības īstenotā projekta “Pasākumi
vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā" (Nr. 9.2.4.2./16/I/084)
ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un Valsts budžeta līdzekļiem.

