
 

 
ESF projekts “Slimību profilakses un Veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā”, Nr. 

9.2.4.2/16/I/033 

  

Sporta spēles personām ar garīga rakstura traucējumiem  

“Kopā ar zaķi”   
 

NOLIKUMS 

 

1.Mērķis un uzdevumi. 

1.Popularizēt aktīvu dzīves veidu personām ar garīgā rakstura traucējumiem. 

2. Noskaidrot labākos spēlētājus dažādos komandu sporta veidos un individuālos sporta veidos. 

3.Sekmēt personu ar garīga rakstura traucējumiem integrāciju mūsdienu sabiedrībā. 

 

2. Sporta spēļu organizētājs. 

Sporta spēles organizē un vada disku golfa klubs “Vilce” ESF projekta “Slimību profilakses un 

Veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/033 ietvaros. 

Vecākais tiesnesis Vladimirs Saņuks. 

 

3.Vieta un laiks 

Sporta spēles notiks 2022.gada 25.augustā 

Jelgavas novadā, Vilces pagastā, “Zaķu pļavā” 

Sākums 11:00 

 

4. Sporta spēļu dalībnieki. 

Sporta spēlēs piedalās personas ar garīga rakstura traucējumiem un viņu pavadoņi. 

Katras iestādes pārstāvis pārliecinās par dalībnieka spējām piedalīties noteiktā sporta aktivitātē. 

 

5. Sporta spēļu norise. 

Sacensības notiks gan komandu sporta veidos, gan individuālās aktivitātēs. 

Komandu spēles: 

Boccia- komandā 6 spēlētāji, spēle notiek pēc Boccia noteikumiem. Uzvar komanda, kas 

savstarpējās spēlēs iegūst vairāk punktu.  

“Tautas bumba”- komandā 6 spēlētāji, 5 uz laukuma 1 kapteinis, spēle notiek pēc tautas bumbas 

noteikumiem. Komandas spēlē katra ar katru, uzvar komanda kurai vairāk uzvaru. 

“Militārā stafete”- Komandā 6 dalībnieki, veic dažādus uzdevumus un pārvar  šķēršļus uz laiku,  

uzvar komanda, kas uzdevumu paveic ātrāk.  

“Foto orientēšanās”- Piedalās visa komanda, viens pavadonis ar telefonu ar kameru veic foto 

fiksāciju noteiktā vieta, kas parādīta kartē. Uzvar komanda kas veic uzdevumu ātrāk. 

“Jautrās stafetes”- Komandā 6 dalībnieki, veic dažādas aktivitātes noteiktā laikā. Uzvar komanda 

kas ar uzdevumiem tiks galā ātrāk. 

Individuālās sacensības: Visas dienas garumā dalībniekiem būs iespēja veikt individuālās 

aktivitātes. Katras aktivitātes labākie tiks apbalvoti. 



6.Pieteikumi. 

Komandu pieteikšanās ir obligāta līdz 12.08.2022. 

Pieteikšanās formu ar dalībnieku sarakstu sūtīt uz zemāk norādīto e-pastu.  

Parakstītu pieteikumu nodot pasākuma dienā līdz plkst. 10:45 sacensību organizētājiem. 

 

7. Apbalvošana. Katrā komandu sporta veidā labākās 3 komandas tiks apbalvotas ar medaļām, 

individuālo aktivitāšu labākie tiks apbalvoti ar medaļām, kopvērtējuma labākās komandas tiks 

apbalvotas ar kausiem un medaļām. 

 

Informācija: Uzziņas 26216869 Vladimirs,  dgkvilce@gmail.lv 

 

 


