
 
                   

 

 

 

LATVIJAS ĢIMENU SPORTA FESTIVĀLS RĪGĀ  

 

NOLIKUMS 

 

 

1. Mērķis un uzdevumi 

1.1. Ģimenes sporta festivāla (turpmāk tekstā - festivāls) mērķis ir dot iespēju 

ģimenēm kopīgi piedalīties fiziskajās aktivitātēs un veicināt ģimeņu iesaistīšanos 

veselību veicinošos pasākumos. 

1.2. Festivāla uzdevums ir sekmēt ģimeņu interesi par aktīvu atpūtu, fiziskās un 

garīgās veselības saglabāšanu, kā arī dot nepieciešamo informāciju par veselības 

stāvokļa uzlabošanu, kas ir aktuāla visām paaudzēm. 

1.3. Noteikt aktīvākās un sportiskākās ģimenes. 

 

2. Laiks un vieta 

Festivāls norisinās 2015.gada 13.decembrī  plkst. 12.00 Rīgā, Olimpiskajā Sporta 

centrā, Grostonas ielā 6b. 

 

3. Organizatori 

Latvijas Tautas sporta asociācija (LTSA), e-pasts: ltsa@riga.lv, talr.  29448721,  

29412801,  mājaslapa www.sportsvisiem.lv  

 

4. Dalībnieki 

4.1. Piedalīties festivālā tiek aicinātas ģimenes no visas Latvijas.  

4.2. Lai ģimene varētu startēt festivālā, tajā jābūt vismaz vienam pieaugušajam, 

kas ir atbildīgs par savu komandu.  

4.3. Ģimenes komandas sastāvs ir 2 un vairāki cilvēki (bērni no 6-16 gadiem). 

4.4. Bērniem līdz 6 gadu vecumam tiks piedāvāta speciāla programma.  

4.5. Festivālā ierodoties, ir nepieciešams sporta apģērbs sporta aktivitātēm. 

4.6. Dalība festivāls ir bezmaksas. 

 

 

5.  Programma 

11.00 -12.00   - Dalībnieku reģistrēšanās; 

12.00    -           Festivāla atklāšana; 

12.15    -           Jautrie minioni aicinās spēlēt un rotaļāties, veikt stafetes,  jautri    

izkustēties; 

“Mobilā miniona slimnīca” (līdzi jāpaņem rotaļlietas un mantiņas                      

ārstēšanai); 
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                 Minionu draugu priekšnesumi un paraugdemonstrējumi; 

                 Radošās un izzinošās darbnīcas; 

                           Loterija;  

15.30   -             Festivāla dalībnieku apbalvošanu.  

 

 

6. Dalībnieku vērtēšana  un apbalvošana 

6.1.  Festivālā tiesās neatkarīgi tiesneši.  

6.2.  Pie katras no disciplīnām atradīsies  tiesnesis, kas katrai komandai izskaidros 

noteikumus, kuru neievērošanas gadījumā komandai var tikt lūgts atstāt sacensību 

norises vietu. 

6.3. Komandas tiek vērtētas pēc uzrādītā rezultāta disciplīnās. 

6.4. Visas ģimenes saņems piemiņas balvas. 

6.5. Tiks piešķirtas speciālās balvas par dažādām nominācijām. 

 

 

7. Dalībnieku reģistrācija 

7.1. Pieteikšanās  LTSA mājas lapā www.sportsvisiem.lv 

7.2. Ģimenēm reģistrējas festivālam iesniedzot rakstisku pieteikumu 

(1.pielikums). Pieteikumu Latvijas Ģimenes Sporta festivālam iesniedz līdz 

2015.gada 11.decembrim plkst. 17.00  ar norādi „Ģimeņu Sporta festivāls”            

uz e-pastu: ltsa@rīga.lv. Sīkāku informāciju var iegūt pa telefonu: 29448721  

7.3.  Reģistrācijas laiks uz vietas Rīgā, Olimpiskajā Sporta centrā festivāla dienā 

no plkst. 11.00  
 

 

 

8.  Papildus informācija 

8.1. Katra komanda var parūpēties par vienotu savas komandas noformējumu. 

8.2. Par drošības prasību ievērošanu pasākuma norises vietā, kā arī par savu 

veselības stāvokli, savu bērnu drošību un veselību atbild katrs dalībnieks 

personīgi, ko apliecina ar savu parakstu, veicot reģistrāciju pasākumam. 

8.3. Pasākumā tiks nodrošināta neatliekamā palīdzība. 

 

 

LATVIJAS ĢIMEŅU SPORTA FESTIVĀLA ORGKOMITEJA 
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