
  

 

 

Rēzeknes novada pašvaldības darbinieku  
SPORTA SPĒLES 

“Kuģošanai labvēlīgs laiks” 
 

NOLIKUMS 
1. MĒRĶI UN UZDEVUMI 

Nodrošināt Rēzeknes novada pašvaldības darbinieku saliedēšanu, komunikāciju un 

komandas darbu neformālā, draudzīgā gaisotnē un saturīgu brīvā laika pavadīšanu sacensību 

garā. Veicināt aizsāktās sporta spēļu tradīcijas veiksmīgu turpinājumu. 

 

2. DALĪBNIEKI  N;;N  

Rēzeknes novada pašvaldības darbinieki, pagastu pārvalžu un tām pakļauto struktūru (PII, 

skola, kultūras namu) darbinieki, Rēzeknes novada pašvaldības deputāti, kā arī- iedzīvotāji. 

Sacensību dalībnieku minimālais vecums: 18 gadi.  

3. VIETA UN LAIKS 

Osta: Bekšu jūras krasts, Bekšu ciems, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.   

GPS koordinātes: 56.411434, 27.233449 

Laiks: 2018.gada 3.augusts 

Reģistrēšanās sākums un čarka RUMA no plkst. 14:00 

“Dodamies jūrā”: plkst. 15:00 

 

4. DALĪBAS NOSACĪJUMI 
1) Izveidojiet komandu 6 jūrnieku un jūrnieču sastāvā (3 dāmas + 3 kungi). 

2) Komandas dreskodam jāatbilst pasākuma tematikai jeb jūrnieku stilam. 

3) Mājasdarbs: katra komanda sagatavo savas komandas prezentāciju (3-5 minūtes), atbilstoši 

jūrniecības tematam un devīzei “Kuģošanai labvēlīgs laiks”. Prezentācijas izpausme ir brīvi 

atkarīga no katras komandas izdomas, fantāzijas, iespējām, dalībnieku talantiem u.c. 

Komandas prezentācijā drīkst piedalīties arī līdzjutēji.  

4) Vakara turpinājums- uz klāja vai jūras krastā (atkarīgs no laikapstākļiem) pie galdiņiem. 

     Līdzi- groziņš un luste dejot! (Spēlē Ēriks Gruzniņš).  

5) Pieteikties dalībai sacensībās var līdz 2018.gada   

     30.jūlijam saitē: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9KCd

DvhlJLnuzPDlXUEFSifcn-

lsCuT6Jscr3r0biYFGAUA/viewform 
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5. SACENSĪBU VEIDI 

Sacensību programma ietver gan peldēšanas aktivitāti (atsevišķiem peldētpratējiem), gan 

peldēšanu laivā, gan spēka disciplīnas, gan visas komandas saliedēšanas aktivitātes. Līdz ar 

to, sava komforta labad, līdzi jāpaķer peldkostīms/ peldbikses, dvielis, apģērbs, ko pārģērbt, 

ja sanāk samērcēt galveno tērpu. 

 

6. VĒRTĒŠANA  un  APBALVOŠANA 

Sacensību norisi, godīgumu un vērtēšanu veic tiesnešu PIRĀTU komanda. Katrā disciplīnā 

tiek skaitīti punkti, kas noslēgumā tiek summēti kopā katrai atsevišķajai komandai. Uzvar tās 

3 komandas, kas kopvērtējumā iegūst vislielāko punktu skaitu. Gadījumā, ja vairākām 

komandām ar vislielāko punktu skaitu ir vienādi rezultāti, tad vadībā izvirzās tā komanda, 

kas atsevišķi pa disciplīnām ir ieguvusi visvairāk 1.vietu. 

Īpaša simpātiju balva- komandai ar visspilgtāko, interesantāko un efektīgāko prezentāciju, tajā 

skaitā- tērpiem.  

7. SACENSĪBU NOSLĒGUMS  

Kamēr tiesnešu PIRĀTU komanda veiks sacensību rezultātu apkopošanu un noteiks 

uzvarētāju, dalībnieki Bekšu jūras krastā tiks aicināti izbaudīt ZIVJU zupu. 

Turpinājumā- dalībnieki tiks aicināti uz noslēguma pasākumu uz “kuģa” klāja vai Bekšu jūras 

krastā, atkarībā no laikapstākļiem. Pasākumā gaitā- sporta svētku dalībnieku apbalvošana, 

tematiskās aktivitātes un dejas Ērika Gruzniņa pavadījumā.  

 

8. DALĪBNIEKU ATBILDĪBA 
1) Katrs dalībnieks ir morāli un materiāli atbildīgs par nodarīto kaitējumu pasākuma norises  

2) Mājasdarbs: katra komanda sagatavo savas komandas prezentāciju (3-5 minūtes), atbilstoši vietai, aprīkojumam un sporta spēļu dalībniekiem. 

2) Katrs dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli, 

apliecinot to ar savu parakstu dalībnieka anketā 

pasākuma norises vietā.  

3) Katrs dalībnieks ir atbildīgs par savām personiskajām 

mantām un to apliecina ar savu parakstu dalībnieka 

anketā pasākuma norises vietā.  

 


