
 

 
 

VESELĪBAS DIENA “LŪŠA SPĒKS” 
Sporta svētki Jēkabpilī 2022 

NOLIKUMS 
 

Mērķis un 
uzdevumi: 

  Popularizēt veselīgu dzīves veidu. 
Veicināt Jēkabpils pilsētas un novada iedzīvotāju iesaisti fizisko aktivitāšu veikšanā un 
vairot interesi par dažādiem sporta veidiem un sportošanas iespējām Jēkabpils pilsētā. 
Dot iespēju apliecināt sevi sporta aktivitātēs, veicinot saliedēšanu, vienotību un 
atbalstu.  

 

Laiks un vieta: Sporta aktivitātes norisinās 2022. gada 6. augustā, sacensību sākums plkst. 11.00, reģistrācija 
no plkst. 10.00 Jēkabpils Mežaparkā, Neretas ielā 121. 

Sacensību 
vadība: 

Veselības dienu organizē “EKO Selonia” (reģ.Nr. 40008267489) sadarbībā ar Jēkabpils Sporta 
centru (reģ.Nr.40900008726).  

Dalībnieki: Sacensībās piedalās Jēkabpils pilsētas un novada iedzīvotāji, iestāžu un uzņēmumu darbinieki un 
viņu ģimeņu locekļi, vadoties pēc principa par godīgu spēli. Katrs dalībnieks drīkst piedalīties 
neierobežotā skaitā aktivitāšu. 

Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselību un drošību, ko apliecina ar parakstu reģistrējoties.  
Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst savu personu datu izmantošanai 
sacensību protokolos, sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju un videomateriālu 
izmantošanai sacensību publiskajos materiālos. 

Sacensību 
programma: 

Komandu sporta veidi ar iepriekšēju pieteikšanos: 

1. 3x3 BASKETBOLS. Katra komanda sastāv no četriem spēlētājiem (trīs spēlētāji atrodas 
laukumā un viens rezervē). Spēles risinās pēc FIBA 3x3 basketbola oficiālajiem noteikumiem. 
Izspēles sistēmu nosaka galvenais tiesnesis atkarībā no pieteikto komandu skaita.  Par 
uzvaru komanda saņem 2 punktus, par zaudējumu – 1 punktu, par neierašanos uz spēli - 0 
punkti. Ja kopvērtējumā divām komandām ir vienāds punktu skaits, tad vērā ņem 
savstarpējo spēli. Ja kopvērtējumā trijām komandām ir vienāds punktu skaits, tad vērā ņem 
iegūto un zaudēto punktu attiecību. 

2. PLUDMALES VOLEJBOLS. Komandā 3 spēlētāji, vismaz viena dāma. Spēles risinās pēc 
starptautiskajiem pludmales volejbola noteikumiem. Izspēles sistēmu nosaka galvenais 
tiesnesis atkarībā no pieteikto komandu skaita. Par uzvaru komanda saņem 2 punktus, par 
zaudējumu – 1 punktu, par neierašanos uz spēli - 0 punkti. Ja kopvērtējumā divām 
komandām ir vienāds punktu skaits, tad vērā ņem savstarpējo spēli. Ja kopvērtējumā trijām 
komandām ir vienāds punktu skaits, tad vērā ņem iegūto un zaudēto punktu attiecību.  

3. STIPRAIS ĒRIKS. Sacensību uzdevums ir pēc iespējas ātrāk uznest savu sievu, draudzeni vai 
meitu (dalībnieku vecums, sākot no 18 gadiem) kalnā. Sīkāki noteikumi sacensību vietā. 

Tiek apbalvota 1.-3. vieta.  

 

Individuālie sporta veidi ar iepriekšējo pieteikšanos: 

1. TAUTAS SKRĒJIENS ,,APKĀRT  RADŽU ŪDENSKRĀTUVEI”. Dalībnieki startē 8 vecuma grupās 
ar kopēju startu. Sievietes un vīriešus grupās vērtē atsevišķi. Vairāk informācijas skrējiena 
nolikumā.  

2. Radžu MTB. Dalībnieki startē 5 vecuma grupās. Katra grupa startē ar individuālu startu 
veicot noteiktu apļu skaitu. Sievietes un vīriešus grupās vērtē atsevišķi. Visiem dalībniekiem 
OBLIGĀTI jābūt ķiverēm un tām jābūt aizsprādzētām. Vairāk informācijas velokrosa 
nolikumā. Vairāk informācijas nolikumā.  

3. GALDA HOKEJA TRUNĪRS. Individuālas sacensības galda hokejā. Vairāk informācijas 



 

 
nolikumā. 

Tiek apbalvota 1.-3. vieta, katrā vecuma grupā.  

 

Komandu un individuālās aktivitātes ikvienam bez iepriekšējas pieteikšanās: 

1. PRECĪZIAS DISKS. Spēles mērķis ir ar iespējami mazāku paņēmienu skaitu pēc iespējas 
īsākā laikā raidīt disku spēles grozā.  Sīkāki noteikumi pie spēles laukuma.  

2. KRĀSU GROZI. Spēles mērķis ir iegūt pēc iespējas vairāk punktu, metot bumbas grozā. 
Sīkāki noteikumi pie spēles laukuma. 

3. REAKCIJAS ĀTRUMS. Spēles mērķis ir pieskarties pēc iespējas vairāk krāsu punktiem 
noteiktā laikā. Sīkāki noteikumi pie spēles laukuma. 

4. LECĪGĀ FIGŪRA. Spēles mērķis ir pēc iespējas ātrāk novietot figūras tām paredzētajās 
vietās, veicot doto trasi lecot. Sīkāki noteikumi pie spēles laukuma. 

5. TRĀPĪGĀ SERVE. Spēles mērķis ir iegūt pēc iespējas vairāk punktus servējot ar volejbola 
bumbu, trāpot mērķi no noteikta attāluma. Sīkāki noteikumi pie spēles laukuma. 

6. “FANS PROSPORT” SPĒKA IZAICINĀJUMS. Spēka vingrinājumu izaicinājums. Sīkāki 
noteikumi pie spēles laukuma. 

7. ŪDENS BUMBAS. Pēc iespējas ātrāk veikt doto trasi esot bumbā. Uzdevuma pildīšanai 
nepieciešami divi cilvēki. Sīkāki noteikumi pie spēles laukuma.  

8. ĢIMENES STAFETE KOPĀ AR "STUDIO PIZZA". Komandā 3 -4 cilvēki,  uzdevums ir veicot 
šķēršļu trasi salasīt burtus, no kuriem būs jāizveido vārds. Sīkāki noteikumi pie spēles 
laukuma. 

Tiek apbalvota 1.-3. vieta.  

 

Aktivitātes bērniem:  

1. Pasākuma laikā nodrošināta atsevišķa aktivitāšu zona bērniem ar dažādām stafetēm un 
piepūšamo atrakciju.  

2. BĒRNU SKRĒJIENS 3 vecuma grupās. Vairāk informācijas nolikumā. Tiek apbalvota 1.-3. 
vieta, katrā vecuma grupā.  

BĒRNU VELOBRAUCIENS 3 vecuma grupās. Vairāk informācijas nolikumā. Tiek apbalvota 
1.-3. vieta, katrā vecuma grupā. 

 

1. Aktivitātes ikvienam:  

- “Turies” kāpšanas trase 

- Sporta laboratorijas punkts 

- “R. Laviņa sporta studijas” aktivitātes 

- OSK “Sēlijas mežs” orientēšanās Mežaparkā 

- Izaicinājuma “Jēkabpils 352 km” medaļu saņemšana 

Apbalvošana: Individuālajās disciplīnās apbalvo 1.-3. vietu ieguvējus.  
Komandu sporta veidos apbalvo 1.-3. vietu ieguvējus.  



 

 

Pieteikumi: Dalība sacensībās obligāti jāpiesaka ne vēlāk kā līdz 4.08.2022. plkst. 24:00:  

3x3 BASKETBOLS – https://play.fiba3x3.com/events/fffb937f-6333-48e5-a66a-11930a770d15  

PLUDMALES VOLEJBOLS – https://forms.gle/qiEQmx6Bkz4uMLDw9  

TAUTAS SKRĒJIENS ,,APKĀRT  RADŽU ŪDENSKRĀTUVEI” – https://bulta.lv/radzu   

RADŽU MTB – https://bulta.lv/radzu  

STIPRAIS ĒRIKS – https://forms.gle/soqL4T837qw2wP8Y9  

GALDA HOKEJA TURNĪRS – https://forms.gle/SwyRNQqhqctzYR6r7  

 
Lūgums dalībniekiem sacensību dienā apstiprināt savu dalību ar parakstu REĢISTRĒŠANĀS teltī 
no plkst. 10.00.   
 
Pārējos sporta veidos pieteikšanās Sporta svētku dienā uz vietas pie spēles laukuma. 
Vairāk informācijas zvanot, sporta organizatorei 29252028 (Dace Zariņa). 

 
Piesakoties sacensībām, komanda un individuālie dalībnieki apņemas ievērot valdības noteiktos 

epidemioloģiskos pasākumus, lai ierobežotu Covid-19 izplatību.  
 

Sacensību organizatori apliecina, ka personu dati netiks nodoti trešajām personām un tiks 
izmantoti vienīgi sacensību vajadzībām. 

  
Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/049  "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" tiek īstenots 
darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības 
veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem 
iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” 
ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem. 
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