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         Apstiprinu: 

Kuldīgas novada Sporta skolas
direktors A.Kimbors

2017.gada 25.janvārī
N O L I K U M S

KULDĪGAS NOVADA ATKLĀTĀS 
8.ziemas

SPORTA SPĒLES

1. Mērķis un uzdevums.
1.1. Popularizēt sportu Kuldīgas novadā, organizēt sporta aktivitātes iedzīvotāju 

veselības nostiprināšanai. 
1.2. Noskaidrot Kuldīgas novada labākos individuālos sportistus un komandas.

2. Sacensību vadība.
2.1. Sporta spēles organizē un vada Kuldīgas novada Sporta skola, sadarbībā ar 

Kuldīgas novada pagastu pārvaldēm.
Sacensību tiešo vadību veic apstiprināta tiesnešu kolēģija.

2.2. Sporta spēļu galvenais tiesnesis -  Agris Kimbors, tālr.29471416
Galvenā sekretāre – Saila Jansone, tālr.26579494

3. Laiks un vieta.
3.1. Kuldīgas novada atklātās 8.ziemas sporta spēles notiks 2017.gada 11.februārī, 

Kuldīgas novada Sporta skolas sporta bāzēs.
3.2. Sacensību atklāšana 10.00 pie Kuldīgas NSS vieglatlētikas manēžas. 

4. Sacensību dalībnieki.
4.1. Sacensībās piedalās Kuldīgas un Kuldīgas novada pagastu komandas, individuālie 

sportisti un uzaicinātie dalībnieki no Skrundas un Alsungas pašvaldībām.
4.2. Komandā atļauts startēt attiecīgajā pašvaldībā pastāvīgi dzīvojošiem vai 

strādājošiem iedzīvotājiem  ne jaunākiem par 16 gadiem.
4.3. Pagasta pārvaldes vadītājs un komandu pārstāvis pieteikumā ar savu parakstu 

apliecina 4.2. punktā minētās prasības un dalībnieka piederību pagastam.
4.4. No pašvaldības vai pagasta, katrā  sporta veidā atļauts pieteikt pa vienai komandai.
4.5. Komandu pārstāv pašvaldības vai pagasta pārvaldes vadītājs vai viņa 

nozīmēta persona.
4.6. Dalībnieks var piedalīties vairākos sporta veidos ar noteikumu, ja tas netraucē 

sacensību norisi.
4.7. Par veselības stāvokli atbild pats dalībnieks, apliecinot to ar savu parakstu 

komandas pieteikumā.
4.8. Sacensību dalībnieks sporta spēļu laikā var pārstāvēt tikai vienu 

pašvaldību/pagasta pārvaldi.
4.9. Par punktu 4.2., 4.5., 4.7., 4.8. prasību neievērošanu, sportists, komanda attiecīgajā 

sporta veidā tiek diskvalificēta, lēmumu pieņem tiesnešu kolēģija.

Iesniedzot tiesnešu kolēģijā strīdīgā jautājumā pieprasījumu tam ir jāpievieno EUR 
25,- , kas tiek atdoti, ja jautājums tiek izlemts par labu iesniedzēju pusei.
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5.Apbalvošana.
Uzvarētāju svinīgā apbalvošana notiks manēžā.
Dalībniekus, kuri izcīnījuši 1.-3.vietas apbalvo ar  medaļām un diplomiem.
Komandas ,kas katrā sporta veidā izcīnījušas 1.-3.vietu apbalvo ar kausiem.

6. Dalībnieku uzņemšana.
8.1. Organizatori nodrošina sacensību vietu.
8.2. Izdevumus, kas saistīti ar sporta spēļu sarīkošanu, sedz no sacensību budžeta. 
8.3. Alsungas un Skrundas pašvaldībām dalības maksa EUR 2.-  par dalībnieku, ko 

ieskaita Kuldīgas novada Sporta skolas kontā.

7. Pieteikumi.
9.1. Iepriekšējos pieteikumus pa sporta veidiem   elektroniskā veidā jāiesniedz pa e-

pastu:  jansonesaila@inbox.lv , līdz 2017.gada 10.februārim.
9.2. Oriģinālos pieteikumus pa sporta veidiem jāiesniedz  un komandu pārstāvju 

sanāksme notiks 2017.gada 11.februārī  Kuldīgas novada Sporta skolas 
metodiskajā kabinetā  manēžā plkst. 9.00-9.45.

9.3. Dalībnieki pieteikumā par veselības stāvokļa atbilstību izvēlētajai slodzei 
parakstās sacensību vietās, pirms starta, pie attiecīgā sporta veida galvenā 
tiesneša.

Pielikumā:
1. sporta veidu nolikumi;
2. pieteikumu formas.

Sacensību nolikums izskatīts:
Kuldīgas novada sporta organizatoru sanāksmē 2017.gada 18.janvārī.

mailto:jansonesaila@inbox.lv
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Pielikums Nr. 1

_______________________________________________
(pašvaldība/pagasta pārvalde)

P I E T E I K U M S

Kuldīgas novada  atklātajām 8.ziemas sporta spēlēm
__________________________

(sporta veids)

Kuldīga, 2017.gada 11.februārī

N.p.k. Dalībnieka 
vārds, uzvārds Dzimšanas gads

Paraksts 
par veselības 

stāvokļa atbilstību 
izvēlētajai slodzei

1.

2.

3.

u.t.t.

           Pašvaldības/pagasta pārvaldes vadītājs : /vārds, uzvārds/
z.v.

Komandas pārstāvis: /vārds, uzvārds/
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Pielikums Nr. 2

_______________________________________________
(pašvaldība/pagasta pārvalde)

P I E T E I K U M S

Kuldīgas novada  atklātajām 8.ziemas sporta spēlēm
svaru bumbu celšanā

Kuldīga, 2017.gada 11.februārī

N.p.k. Dalībnieka 
vārds, uzvārds

Dzimšanas 
gads

Svara 
kategorija

Paraksts 
par veselības 

stāvokļa atbilstību 
izvēlētajai slodzei

1.

2.

3.

u.t.t.

            Pašvaldības/pagasta pārvaldes vadītājs : /vārds, uzvārds/
z.v.

Komandas pārstāvis: /vārds, uzvārds/
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Pielikums Nr. 3

_______________________________________________
(pašvaldība/pagasta pārvalde)

P I E T E I K U M S

Kuldīgas novada  atklātajām 8.ziemas sporta spēlēm
vieglatlētikā

Kuldīga, 2017.gada 11.februārī

Disciplīna
N.p.k. Dalībnieka 

vārds, uzvārds
Dzimšanas 

gads Vecuma 
grupa 1. 2. 3.

Paraksts 
par veselības 

stāvokļa atbilstību 
izvēlētajai slodzei

1.

2.

3.

u.t.t.

           Pašvaldības/pagasta pārvaldes vadītājs : /vārds, uzvārds/
z.v.

Komandas pārstāvis: /vārds, uzvārds/


