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1. Mērķis un uzdevumi 
 
Mērķis: 
Nodrošinot iespēju pagastu iedzīvotājiem piedalīties sacensībās, noskaidrot novada pagastu 

labākās komandas uzvarētājas gan kopvērtējumā, gan atsevišķos sporta veidos, kā arī 
individuālos uzvarētājus.  

Uzdevumi: 
1.1.Daugavpils novada pagastu sporta organizatoriem piesaistīt treniņu nodarbībām 

talantīgākos iedzīvotājus un jauniešus.                                                                            
1.2.Veicināt draudzības saišu stiprināšanu starp pagastu iedzīvotājiem un sporta organizatoru   

pieredzes apmaiņu.                                                                                                                                   
1.3. Popularizēt Olimpisko kustību, veicināt pagastu iedzīvotāju iesaistīšanos sporta 

aktivitātēs un motivēt tos atbalstīt jaunatnes sportu.                                                                            
1.4.Sekmēt un attīstīt kvalitatīvu sportisko vidi pagastos un pilnveidot iedzīvotāju vispusīgu 

attīstību.                                                                                                                             
1.5.Noskaidrot labākos sportistus dalībai Daugavpils novada izlases komandās. 

1.6.Paaugstināt novada iedzīvotāju sporta meistarību. 

 
2.  Sacensību rīkošanas vieta un laiks 
2.1  Novada čempionāti  notiks 2019. gadā, pēc 2019.gada novada sporta pasākumu plāna 
(pielikums Nr. 1) Daugavpils novada pašvaldības sporta bāzēs. 

  

3.  Spartakiādes  vadība                                                                                     
3.1.Spartakiādes vispārējo vadību nodrošina Daugavpils novada Sporta nodaļa, sadarbībā ar 
Daugavpils novada pagastu pārvalžu sporta organizatoriem. Par konkrēto sacensību 

organizēšanu atbild galvenie tiesneši. 
 

4.  Dalībnieki                                                                                        
4.1.Daugavpils novada spartakiādē piedalās Daugavpils novada pagastu komandas.           
4.2. Atsevišķos čempionātos drīkst piedalīties citu pašvaldību un novada iestāžu un 

uzņēmumu komandas (šo komandu rezultāti netiek ņemti vērā spartakiādes kopvērtējumā).     

4.3.Katra sporta veida čempionāta nolikumā tiks norādīts citu pašvaldību sportistu 

piedalīšanās limits Daugavpils novada pagastu komandās. (tiks uzrādīts katra atsevišķa 
čempionāta nolikumā)  
 
5. Programma 
 
5.1. Daugavpils novada rīkotie čempionāti un sporta pasākumi, kuri tiek iekļauti 
Daugavpils novada spartakiādes kopvērtējumā: 
 
5.1.1. Daugavpils novada čempionāts telpu futbolā. 

5.1.2. Daugavpils novada čempionāts florbolā.  
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5.1.3. Pašvaldības darbinieku vasaras sporta spēles. 

5.1.4. Daugavpils novada atklātais  čempionāts dambretē.  
5.1.5. Daugavpils novada  čempionāts novusā. 

5.1.6. Daugavpils novada atklātais čempionāts vieglatlētikā.  
5.1.7. Daugavpils novada čempionāts minifutbolā (7x7).  

5.1.8. Daugavpils novada pagastu ziemas sporta spēles. 
5.1.9. Daugavpils novada atklātais čempionāts pludmales volejbolā.  

5.1.10. Daugavpils novada čempionāts strītbolā.  
5.1.11. Daugavpils novada  “Rudens kross”  

5.1.12. Daugavpils novada komandu čempionāts galda tenisā.  
5.1.13. Daugavpils novada čempionāts volejbolā.  

5.1.14. Daugavpils novada čempionāts basketbolā.  

 
 
6.  Vērtēšana 
 6.1.Komandu izcīnītās vietas katrā no čempionātiem tiek vērtētas ar punktiem, kuri tiek 

apkopoti spartakiādes kopvērtējuma tabulā ( pielikums Nr.2 ). Sacensību individuālos 
uzvarētājus nosaka pamatojoties uz sacensību noteikumiem. Ja no kāda pagasta atsevišķās 

sacensībās piedalās vairākas komandas, kopvērtējumā tiek ieskaitīts labākās komandas 
rezultāts. 

 
6.2.Pēc iegūtajām vietām (basketbolā, volejbolā, futbolā, florbolā), komandas saņem, 

sekojošus punktus: 
 

1.v. – 20 p.      5.v. – 16 p.      9.v. – 12 p.       13.v. – 8 p.      17.v. – 4 p. 
2.v. – 19 p.      6.v. – 15 p.      10.v. – 11 p.     14.v. – 7 p.      18.v. – 3 p. 

3.v. – 18 p.      7.v. – 14 p.      11.v. – 10 p.     15.v .-  6 p.      19.v. – 2 p. 
4.v. – 17.p.      8.v. – 13 p.      12.v. – 9 p.       16.v. -  5 p. 

 
6.3. Pēc iegūtajām vietām pārējās sacensībās, komandas saņem, sekojošus punktus:       

            1.v. – 18 p.      5.v. – 14 p.      9.v. – 10 p.     13.v. – 6 p.      17.v. – 2 p. 
            2.v. – 17 p.      6.v. – 13 p.      10.v. – 9 p.     14.v. – 5 p.      18.v. -  1 p. 

            3.v. – 16 p.      7.v. – 12 p.      11.v. – 8 p.     15.v .-  4 p.       
            4.v. – 15.p.      8.v. – 11 p.      12.v. – 7 p.     16.v. -  3 p. 

            Ja kopvērtējumā vairākām komandām iegūts vienāds punktu skaits, tad tiek 
vērtēts, kurai no komandām ir vairāk augstāku vietu. Kopvērtējumā vērtē 8 labākos 
rezultātus. 
 

7. Pieteikumi un sacensību organizēšanas kārtība 
7.1.Pagastu sporta organizatori līdz 2018.gada 22.decembrim izstrādā, saskaņo ar pagastu 
pārvaldes vadītāju un nosūta elektroniski Daugavpils novada sporta nodaļai uz e-pastu 

gunars.kucins@dnd.lv sarakstu ( pielikums Nr. 3) ar provizorisko pagastu komandu dalību 
atsevišķos Daugavpils novada  čempionātos visam gadam.                                          

7.2.Dalība katrās konkrētajās sacensībās jāpiesaka ne vēlāk kā 7 dienas pirms sacensību 
norises dienas sacensību galvenajam tiesnesim telefoniski vai pa e-pastu. Rakstiski pieteikumi  

( pielikums Nr. 4) jāiesniedz galvenajam tiesnesim sacensību dienā. Bez pieteikuma 
komandām un individuālajiem dalībniekiem sacensībās piedalīties nav atļauts. 

7.3.Sacensību galvenie tiesneši 5 dienas pirms noteiktā sacensību datuma informē Daugavpils 
novada Sporta nodaļas vadību par pieteikto komandu skaitu un gatavību sacensību norisei.  

7.4. Sporta spēlēs (basketbols, volejbols, futbols, florbols) sacensības nenotiek, ja ir pieteicies 
mazāk par četrām komandām. 
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7.5.Sacensību norises kārtību nosaka galvenie tiesneši.                                                            
7.6.Galvenie tiesneši ne vēlāk kā triju dienu laikā pēc sacensību noslēguma paziņo rezultātus 
Daugavpils novada Sporta nodaļai. 
7.7.Protesti iesniedzami rakstiskā veidā galvenajam tiesnesim sacensību dienā vai dienā, kad 
pagastu pārvaldes saņem sacensību rezultātus.  

Sacensībās drīkst piedalīties dalībnieki, kuriem pieteikumā ir ārsta vai paša dalībnieka 
(pilngadīga ) paraksts par veselības stāvokli. 
  
  

8. Spartakiādes  finansēšana                                                               
8.1.Izdevumus, kas saistīti ar sacensību sarīkošanu un apbalvošanu, sedz Daugavpils novada 
Sporta nodaļa.                                                                                                                           
8.2. Izdevumus, kas saistīti ar pagastu komandu piedalīšanos novada sporta spēļu 
sacensībās (ceļa izdevumi, ēdināšana), sedz komandējošā organizācija. 
 

 
9. Apbalvošana 
9.1.Komandas, kuras ieguvušas atsevišķās sacensībās I- III vietu, tiek apbalvotas ar kausiem 

un medaļām. Individuāli pirmo, otro un trešo vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar medaļām.  
9.2. Spartakiādes kopvērtējumā 1.-6. vietu ieguvušās komandas, tiks apbalvotas ar speciālām 

balvām, gada noslēguma pasākumā.



 


