
 

APSTIPRINU:_______________ 

                                                                                                   Mārupes sporta centra direktore  

                                                                                                                                   Silvija Bartuševiča 

                                                                                                              2019. gada 25. aprīlī 
 

Skrējiens - "Mārupe 2019” 
 

Nolikums. 
1.Mērķis un uzdevumi. 

Popularizēt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu Mārupes novada iedzīvotāju vidū. 
 

2.Vieta un  laiks: 

Sacensības notiks svētdien, 2019. gada 26. maijā, Jaunmārupē. (Pie ūdenstorņa) 

 

3. Sacensību dalībnieki, programma, nosacījumi: 

  

 

Norise Laiks/plkst. 

Dalībnieku reģistrācija  No 8:30  

Bērnu starts * 9:30 

Tautas skrējiens  12:00 

Apbalvošana (bērni) 11:15 

Apbalvošana ( Tautas skējiens) 13:30 

 

VECUMA GRUPAS: 

"Bērnu skrējiens "  

• B1 meitenes/zēni    2016. dz.g. un jaunāki 150m   9:30 

• B2 meitenes/zēni    2014. - 2015. dz.g. 300m        9:40 

• B3 meitenes/zēni 2012. - 2013. dz.g.  300m        9:50 

• B4 meitenes/zēni  2010. - 2011. dz.g.  300m       10:00   

5 km  Tautas skrējiens "Mārupe 2019" plkst. 12:00 

• J1 2008.- 2009. dz g zēni/meitenes 

• J2 2006.- 2007. dz.g. zēni/meitenes 

• J3 2004.- 2005. dz.g.zēni/meitenes 

• J4 2002.- 2003. dz.g.zēni/meitenes 

• J5 2000.- 2001.dz.g. zēni/meitenes 

• S20 1985.– 1999.dz.g. 

• V20 1985.–1999. dz.g. 

• S35 1975.–1984. dz.g. 

• V35 1975.–1984. dz.g. 

• S45 1965.–1974. dz.g. 

• V45 1965.–1974. dz.g.  

• S55 1960.- 1964. dz.g. 

• V55 1960.- 1964. dz.g. 

• V60 1959.dz.g. un vecāki 

• S60 1959 dz.g. un vecāki. 

 



 

4. Pieteikšanās sacensībām : 

 

Sacensībām ir tikai iepriekšēja pieteikšanās, jāpiesakās līdz 22.maijam  plkst. 21:00, vietnē 

www.marupe.lv sadaļā aktuāli  “Skrējiens Mārupe”. 

Pieteikšanās sacensību dienā nebūs iepējama!!! 

Numuru izsniegšana un reģistrēsanās sacensībām Tautas skrējiens “Mārupe 2019” tiks slēgta 15 

min. pirms starta! 

Reģistrācija un numuru izsniegšana “Bērnu skrējiens” tiks slēgta 9:15! 

4. Sacensību trase : 

✓ “Bērnu skrējiens” notiks pie ūdenstorņa pa zālāju. 

✓ Tautas skrējiens “Mārupe 2019” – 5,3km distances trase : 

Ozolu iela – Ziedkalnu iela – Loka ceļš – Priežu iela – Bērzu iela – Ozolu iela 

 

(Trases attēls) 

 
 

 

 

 

5.Apbalvošana. 

* Bērniem: 

B1 – B4 vecuma grupas 1.- 3. vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar balvām un medaļām. Visi finišējušie 

saņem piemiņas balvu. 

 

*Tautas skējiens " Mārupe 2019": 

Katras vecuma grupas 1.-3. vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar balvām un medaļām.  

http://www.marupe.lv/


 

 

6. Drošība : 

Katrs sacensību dalībnieks reģistrējoties sacensībām, ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas 

pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 

gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta pieteikuma anketu. Sacensību organizatori nenes 

atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā, bet nodrošinās neatliekamās 

medicīniskās palīdzības klātbūtni sacensībās. (Katrs sacensību dalībnieks par savu veselības stāvokli 

atbild pats vai viņu atbildīgā persona!) 

Lai informētu sabiedrību par pasākuma norisi, publiskā pasākuma laikā iespējama 

fotografēšana un filmēšana. Bildes un video var tikt ievietoti pašvaldības informatīvajos kanālos. 

Pārzinis un personas datu apstrādes nolūki: Mārupes novada pašvaldība (Daugavas iela 29, Mārupe, 

Mārupes novads, LV 2167) veic personas datu apstrādi sabiedrības informēšanai. Atrodoties pasākuma 

teritorijā, ikviens tā apmeklētājs apliecina, ka ir informēts par iespējamu iekļaušanu vizuālajā 

materiālā. 

7. Sacensību vadība : 

Sacensības organizē Mārupes novada Dome, Mārupes Sporta centrs. 

Sacensību galvenais tiesnesis : Jānis Lagzdkalns ( tālr. 29481045) 

Sacensību sekretāri: Līga Jansone, Māris Stumbiņš, Māris Ozoliņš 
 

Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto 

fotogrāfiju, filmu izmantošanai sacensību publiskajos materiālos. 

9. Izdevumi.  

Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu, finansē Mārupes novada Dome. Atbalstu 

pasākumam sniedz sponsori. Komandējošā organizācija sedz ceļa izdevumus.  

 

10. Izmaiņas sacensību nolikumā : 

Organizatoriem ir tiesības veikt izmaiņas un papildinājumus sacensību nolikumā bez iepriekšēja 

brīdinājuma. 
 
 


