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Mārupes novada sporta svētki 2018 

Nolikums. 

1. Mērķis. 

 Veicināt Mārupes novada iedzīvotāju iesaistīšanos aktīvās sporta nodarbībās; 

 Sekmēt Mārupes novada bērnu un jauniešu kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu; 

 Veicināt Mārupes novada jauniešu un iedzīvotāju nodarbinātību brīvajā laikā; 

 Popularizēt Mārupes jauniešu un iedzīvotāju pozitīvu attieksmi sportiskam, 

aktīvam un veselīgam dzīves veidam; 

 

2. Sacensību laiks  un  vieta. 

2018. gada 2. jūnijs, Mārupes novada sporta un atpūtas bāzes. 

3. Sacensību vadība. 

Sacensības organizē Mārupes novada dome sadarbībā ar Mārupes sporta centru un 

Mārupes novada uzņēmējiem. 

4. Dalībnieki.  

Sporta svētkos piedalās Mārupes novada iedzīvotāji un viesi no citiem novadiem.  

5. Sacensību  programma. 

 Futbols U-9 -Nolikums. ( Skultes stadions ) 

 Pludmales futbols U18 un vecāki – Nolikums. ( “JIP Mārupīte” ) 

 Futbols U11; U12 – Nolikums. ( Jaunmārupes stadions ) 

 Pludmales Volejbols U18 un vecāki -Nolikums. (“JIP Mārupīte”) 

 Florbols. – Nolikums. (Tīraines dārzi) 

 Riteņbraukšana – Nolikums. (Skulte) 

 Vieglatlētika. – Nolikums. (Jaunmārupe) 

 Orientēšanās. – Nolikums. (Jaunmārupe) 

 Wakepark. – Nolikums. (Bērzciema ūdenskrātuve) 

 Teniss. (Mārupes tenisa skola) 

 Spēka centrs. (Mārupe, Gerberu iela) 

Visiem, kuriem patīk spēka vingrojumi, varēs pārbaudīt savu varēšanu trīs 

spēka disciplīnās. 

 Iepazīsti BMX. ( Tīraines dārzi) 

Visiem interesentiem būs iespēja iepazīt BMX sacensību riteņbrakšanu. 

 Basketbola tehnikas stacija.  U7 un vecāki. (Jaunmārupes pamatskola) 



Visiem, kuriem patīk basketbols, būs iespēja izpildīt dažādus basketbola 

tehnikas elementus.  

 Disku golfs. ( “JIP Mārupīte”) 

Visi interesenti varēs izmēģināt savus spēkus disku golfa spēlē. 

 Peldēšana. ( “JIP Mārupīte”) 

6. Pieteikšanās. 

Iepriekšēja pieteikšanās: 

 Futbols U-9 – salvissalvis@inbox.lv 

 Pludmales futbols U18 un vecāki – marupefutbols@inbox.lv 

 Futbols U11; U12 – agris_ko@inbox.lv 

 Pludmales Volejbols U18 un vecāki – mscstumbins@inbox.lv 

 Florbols. –  info@bmxmarupe.lv 

 Orientēšanās – pieteikties izmantojot online anketu nolikumā līdz 30.05. plkst. 

23.59. Neskaidrību gadījumā info@olatvija.lv, Matīss Ratnieks – 20252282 

 Disku golfs – Ilmārs Jasinskis – 29153618 

 Peldēšana - Ilmārs Jasinskis – 29153618 

 Riteņbraukšana - gatis.vacietis@gmail.com - 29594004 

Pieteikšanās tajā pašā dienā sacensību vietā: 

 Orientēšanās.  

 Vieglatlētika. 

 Wakepark. 

 Teniss.  

 Spēka centrs.  

 Iepazīsti BMX.  

 Basketbola tehnikas stacija. 

Piedalīšanās visās sacensībās un aktivitātēs bez maksas. Dalībnieki katrs pats atbild 

par savu veselības stāvokļa atbilstību sacensībām apliecinot to ar parakstu 

reģistrējoties sacensībām.  

Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru 

uzņemto fotogrāfiju, filmu izmantošanu un rezultātu atspoguļošanu sacensību 

publiskajos materiālos. 

 

7. Apbalvošana. 

Apbalvošana atbilstoši katra sporta veida nolikumam. 
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