
AICINĀM PIEDALĪTIES MADONAS NOVADA UZŅĒMĒJU SPORTA SPĒLĒS 
2017. gada 19. - 20. augusts 

Sporta un atpūtas bāze Smeceres sils,Lazdonas pagasts, Madonas novads 
 

NOLIKUMS 
 

SPĒĻU MĒRĶIS 
 Veicināt uzņēmuma komandas garu; 
 Iepazīt citus novada uzņēmējus un sadarbības partnerus; 
 Aktīvi un interesanti pavadīt laiku kolēģu un ģimenes lokā. 

 
SPĒĻU DALĪBNIEKI 
Uzņēmuma komandu veido tā štata darbinieki un to ģimenes locekļi. Komanda sastāv no vismaz 4 dalībniekiem, 
bet ne vairāk kā 20 dalībnieki. Viens uzņēmums var pieteikt vienu komandu. Tiks piedāvātas arī individuālās 
aktivitātes dalībniekiem, kas nepiedalās komandā. 
 
NORISES VIETA 
2017.gada 19.-20.augusts - Sporta un atpūtas bāze Smeceres sils, Lazdonas pagasts, Madonas novads 
www.smeceressils.lv 
 Dalībnieku ierašanās 2017.gada 19.augustā līdz pulkst.9:30. Sporta spēļu atklāšanas parāde pulkst.10:30. 
 
SPĒĻU ORGANIZATORI 
Sporta spēles organizē Madonas novada pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta un attīstības nodaļa, sadarbībā ar 
Sporta un atpūtas bāzi “Smeceres sils”. 
Orgkomiteja: 
 Romāns Hačatrjans -  tel. 27843665 – sporta spēļu organizators 
 Gunārs Ikaunieks– tel. 26396032 – mājastēvs, galvenais tiesnesis un visu sporta un sadzīves jautājumu 
risinātājs 
 
NODROŠINĀSIM 

 Radošās darbnīcas bērniem; 
 Sportiskās aktivitātes līdzjutējiem; 
 Darbosies brīvdabas bufete. 

 
SPORTA SPĒĻU DISCIPLĪNAS 
Sporta spēļu disciplīnas tiks organizētas divās ieskaitēs – Komandu disciplīnas un individuālās disciplīnas. 
Komandu disciplīnās piedalīties var komandu dalībnieki. Kopā 10 disciplīnas. Kopvērtējumā tiek skaitītas iegūtās 
vietas visās disciplīnās, izņemot vienu sliktāko rezultātu. Kopvērtējumā uzvar komanda, kurai ir vismazākais 
punktu skaits. Pie vienāda punktu skaita tiek vērtēts sniegums katrā disciplīnā, priekšroku dodot tai komandai, 
kura izcīnījusi vairāk uzvaru, otro vai trešo vietu. Apbalvoti tiek pirmo 3 vietu ieguvēji kopvērtējumā un katrā 
disciplīnā. Sacensību organizētāji patur tiesības piešķirt specbalvas par īpašu komandas noformējumu, centību 
kādā no disciplīnām vai citu iemeslu. 
Individuālajās disciplīnās tiek izcīnītas medaļas pirmajām 3 vietām atsevišķi sieviešu un vīriešu grupās. Pie vienāda 
rezultāta par uzvarētāju nosaka to, kurš šo rezultātu sasniedzis pirmais.  
 
PASĀKUMA PROGRAMMA 
Sestdiena, 19.augusts  
Dalībnieku ierašanās un reģistrācija; 
Sporta spēļu svinīga atklāšana; 
Sporta sacensības, kā arī citas aktivitātes nesportotājiem un bērniem;  
Spēļu noslēgums, uzvarētāju sumināšana;  
Ballīte. 
 
Svētdiena, 20.augusts  
Rīta rosme un brokastis;  
Teritorijas atbrīvošana. 



 
DALĪBAS MAKSA  
 10,- EUR par katru komandas dalībnieku. (No dalības maksām tiek segti spēļu organizatoriskie izdevumi – tiesneši, 
inventārs, atpūtas programma, bērnu aktivitātes, apskaņošana, nepieciešamo materiālu iegāde sekretariātam). 
Dalības maksa tiek aprēķināta saskaņā ar sporta spēļu dienā pie reģistrācijas uzrādīto dalībnieku skaita. Madonas 
novada pašvaldība pēc sporta spēlēm piestāda rēķinu dalībniekiem (Uzņēmumam), pamatojoties uz reģistrācijas 
datiem. Par līdzjutējiem un bērniem, kas nepiedalās komandu sporta veidos dalības maksa nav jāmaksā. Līdzjutēju 
skaits jānorāda pie reģistrācijas. Visiem sporta spēļu dalībniekiem un līdzjutējiem tiks izsniegtas aproces dalībai 
pasākumā un vakara ballē. Pasākuma drošībai cilvēki bez aprocēm pasākuma teritorijā pēc plkst. 20:00 netiks 
ielaisti.  
 
 
DALĪBAS PIETEIKŠANA 
Lūdzam pieteikt savas komandas dalību sporta spēlēs var līdz 13.augustam, aizpildot pieteikuma veidlapu 
www.businessmadona.lv vai sūtot to uz  romans.hacatrjans@madona.lv . Dalības pieteikumā norādīto cilvēku 
skaitu varēs mainīt sporta spēļu dienā pie reģistrācijas.  
 
NAKŠŅOŠANA 
Teritorijā ir pieejamas telts vietas nakšņošanai un komandas telšu izvietošanai. Komandas drīkst veidot piknika 
vietas pie komandas telts, aizliegts dedzināt ugunskurus ar atklātu liesmu, bet drīkst izmantot pārvietojamos grilus 
ēdiena gatavošanai. Vienai komandai atļauts izmantot līdz 150 m2 lielu teritoriju organizatoru norādītajā vietā 
komandas un nakšņošanas telšu izvietošanai. Komanda atbildīga par sabiedrisko kārtību un tīrību komandas 
nometnes vietā.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.businessmadona.lv/
mailto:romans.hacatrjans@madona.lv


Pielikums nr.1 Pieteikuma veidlapa 

Pieteikšanās Madonas novada uzņēmēju sporta 

spēlēm Smeceres silā 19.-20.augustā. 
Aizpildi anketu, lai pieteiktu sava uzņēmuma dalību sporta spēlēs.  

* Nepieciešams 

Uzņēmuma nosaukums * 

 
__________________________ 

Komandas nosaukums * 

 
___________________________ 

Aptuvenais dalībnieku skaits (Varēs precizēt sporta spēļu dienā 19.08 pie 

reģistrācijas) * 

 
________________________________ 

Aptuvenais līdzjutēju skaits 

 
___________________________________ 

Automašīnu skaits, kurām nepieciešama stāvvieta * 

 
______________________ 

Nepieciešamo telšu vietu skaits * 

 
____________________________________ 

Komanda pārstāvja Vārds, Uzvārds * 

 
________________________________ 

epasts * 

 
_________________________________ 

Telefona numurs * 

 
___________________________________ 

 


