
 

Saulkrastu sporta centra atvērto durvju dienas 

Nolikums 

14.12.2019. 10:00 – 13:00 

Mērķis: 

Veicināt Saulkrastu iedzīvotājus nodarboties ar sporta aktivitātēm, popularizēt sporta 

nodarbības, kuras piedāvā PI ”Saulkrastu sporta centrs”. 

Uzdevumi: 

Rast iespēju ik vienam iepazīties un izmēģināt PI “Saulkrastu sporta centrs” nodarbību 

dažādību. 

 

Vieta un laiks: 

Lielā sporta zāle, Saulkrastu sporta centrs, Smilšu iela 3, Saulkrasti.  

2019. gada 14. decembris no plkst. 10:00 līdz 13:00.  

Dalībnieki:  

Iespēja bez maksas saņemt treneru konsultāciju un izmēģināt PI “Saulkrastu sporta 

centrs” nodarbības  - basketbols, kamaniņu sports, vieglatlētika, džudo, florbols, 

volejbols.   

Īpašie noteikumi: 

Aizliegts ienest ēdienu sporta zālē. 

 

Dalībnieks, piedaloties pasākumā, piekrīt, ka sacensību laikā tiek fotografēts un filmēts, un, ka 

fotogrāfijas un video tiek izmantoti šo un citu sacensību publicitātei un aktīva dzīvesveida 

popularizēšanai drukātā veidā, elektroniskajā vidē un sociālajos tīklos. 

Ieeja sporta zālē tikai maiņas apavos. 

  



Sporta dienas 2019 

Nolikums 

14.12.2019. 14:00 – 17:30 

Mērķis: 

Veicināt Saulkrastu iedzīvotājus nodarboties ar sporta aktivitātēm, popularizēt veselīgu 

dzīvesveidu. 

Uzdevumi: 

Noskaidrot sportiskākās un saliedētākās ģimenes Saulkrastos. 

Rast iespēju jauniešiem, pieaugušajiem pavadīt aktīvu pēcpusdienu.   

 

Vieta un laiks: 

Lielā sporta zāle, Saulkrastu sporta centrs, Smilšu iela 3, Saulkrasti.  

2019. gada 14. decembris no plkst. 14:00 – 17:30.  

Dalībnieki:  

Sporta dienas aktivitātēs piedalīties aicināti individuāli vai kopā ar ģimeni. Ģimenes 

ieskaitē var piedalīties ģimene kurā ir bērns līdz 16.g.v.  

Apbalvošana 

Piedaloties aktivitātēs, ģimenes vai katrs dalībnieks individuāli tiks apbalvots ar 

piemiņas balvu no Saulkrastu sporta centra.  

Ģimenēm būs atsevišķs vērtējums un iespēja cīnīties par aktīvākās Saulkrastu ģimenes 

statusu. 

 

Citi noteikumi 

 

Obligāti maiņas apavi visiem dalībniekiem, noteikumu neievērošanas gadījumā tiks 

liegta ieeja sporta zālē. 

Sporta centrs neuzņemas atbildību par bērniem, kuri ir bez pieaugušo uzraudzības. 

Ēdienu kategoriski aizliegts ienest sporta zālē! 

Jāievēro PI “Saulkrastu sporta centrs” iekšējās kartības noteikumi. 

 

Aktivitātes: 

Aktivitātes būs dažāda veida lai katrs varētu piedalīties. Aktivitātes būs iedalāmas 

dažādās kategorijās -  fiziskās un koordinācija, tās būs piemērotas bērniem no 6.g.v. 

(taču vēlama vecāku līdzdalība). 

Zvejnieks 

Dalībnieka uzdevums ir ar rokām uz koka tinot striķi, izvilkt krastā lomu. 



 

Makšķernieks 

Dalībniekam ar “makšķeres” palīdzību jāizmakšķerē koka zivtiņas. Laika limits 3 min. 

 

Biatlons 

Dalībnieka uzdevums ir raidīt mērķos dažādus priekšmetus, par katru neprecizitāti 

jāveic soda aplis. 

 

Riņķu golfs 

Dalībniekam uz mērķa jāuzmet 10 riņķi, tiem riņķiem kuri nav uzkrituši uz mērķa 

dalībnieks dodas pakaļ, uzdevums beidzas kad visi riņķi ir uzmesti uz mērķa. Laika 

limits 3 min. 

 

Siena 

Dalībniekam  jāizvada bumbiņa pa sacaurumotu vertikālu virsmu, tā lai tā neizkrīt no 

statīva un neizkrīt caur caurumiem. Laika limits 3 min. 

 

Skeletons 

Dalībniekam atrodoties uz „skeletona” jāveic izliktā trase. 

 

Labirints 

Pāru aktivitāte. Dalībniekiem ar striķu palīdzību turot plāksni uz kuras ir izveidots 

labirints, jāizvada bumbiņa pa to no viena punkta līdz otram. 

Detalizētāki noteikumi sacensību dienā. 

Galvenais tiesnesis – Aldis Leitlands, kura vadībā strādās attiecīgo sporta spēļu 

tiesneši. 

 

Dalībnieks, piedaloties sacensībās, piekrīt, ka sacensību laikā tiek fotografēts un 

filmēts, un, ka fotogrāfijas un video tiek izmantoti šo un citu sacensību publicitātei un 

aktīva dzīvesveida popularizēšanai drukātā veidā, elektroniskajā vidē un sociālajos 

tīklos. 

 


