
“Jumpravas Olimpiskās spēles ’17” 

NOLIKUMS 

 

1. Mērķis un uzdevumi 

1.1. Iesildīties Jumpravas kultūras nama jaunajai sezonai; 

1.2. Komunikācijas veicināšana starp Lielvārdes novada iedzīvotājiem, 

amatpersonām, pašdarbības kolektīviem un organizācijām sportiskā atmosfērā; 

1.3. Noskaidrot atraktīvākos un sportiskākos novada iedzīvotājus; 

1.4. Rosināt novada iedzīvotājus radoši līdzdarboties kultūras nama pasākumos; 

1.5. Lietderīgi izmantot brīvo laiku un sportiski nosvinēt jaunā mācību gada sākumu 

 

2. Organizatori 

“Jumpravas Olimpiskās spēles ‘17” organizē Jumpravas kultūras nams, sadarbībā ar 

Jumpravas pagasta pārvaldi, Lielvārdes novada sporta darba organizatoru Reini Otisonu un 

Lielvārdes novada jaunatnes lietu speciālisti Zitu Bērziņu. 

 

3. Vieta un laiks 

“Jumpravas Olimpiskās spēles ‘17” notiks 2017.gada 9. septembrī Jumpravas vidsskolas 

stadionā no plkst. 9.00 

 

4. Dalībnieki un komandas 

4.1. Komandu stafetēs var piedalīties individuāli un komandās. Komandas stafetēs 

piedalās 5 cilvēku sastāvā un tās tiek iedalītas 4 dažādās kategorijās – pieaugušo, 

bērnu un jauktās (pieaugušie un bērni) komandās. No viena 

kolektīva/organizācijas/uzņēmuma ir iespēja piedalīties vairākām komandām. 

Komandās jābūt vismaz vienai meitenei vai puisim. 

4.2. Pludmales volejbolā komandā spēlē 2 spēlētāji (vīrieši, mix); 

4.3. Ielu basketbolā komandā spēlē 3 spēlētāji (vīrieši); 

4.4. Velo stafetē piedalās bērni līdz 12.g.v. 

4.5. Velo – foto orientēšanās disciplīnā katrā komandā ir 2-4 dalībnieki. Dalībniekiem 

nepieciešams līdzi ņemt fotoaparātu, viedtālruni vai citu palīgierīci, ar ko iespējams 

uzņemt fotogrāfijas; 

4.6. Skrējienā “Jumpravas līkums” dalībai nav vecuma ierobežojumu. Skrējējam 

jāierodas atraktīvos un pārdomātos tērpos – skrējiena mērķis ir aktīvi un radoši 

atklāt jauno kultūras nama sezonu; 

4.7. Katrai komandai jāierodas brīvā, sportiskā, bet tajā pašā laikā radošā un atraktīvā 

ietērpā ar kādu vienojošu elementu. 

 

5. Pasākuma norise 



Jumpravas vidusskolas stadionā 

9.00 Dalībnieku reģistrēšanās pludmales volejbolam un ielu basketbolam 

10.00 Pludmales volejbols un ielu basketbols 

10.00 – 16.00 Spēka dienas punkts 

11.20 Dalībnieku reģistrēšanās stafetēm  

12.00 Spēļu atklāšana, iesildīšanās un komandu parāde 

12.30 – 14.30 Komandu un individuālās stafetes, radošās aktivitātes ģimenēm, velo stafete 

bērniem līdz 12 g.v. 

14.00 Dalībnieku reģistrēšanās Velo – foto orientēšanās sacensībām 

15.00 Nemotorizēto Riteņu parāde, Velo – foto orientēšanās sacensības 

16.00 reģistrēšanās skrējienam “Jumpravas līkums” (~3 km) 

16.30 Skrējiens “Jumpravas līkums” 

16.45 Akustiskais koncerts – uzstājas Mārtiņš Križevics un Helma Križevica 

17.15 Apbalvošana 

Jumpravas kultūras namā 

22.00 Sezonas atklāšanas ballīte. Ieejas maksa 2.00 EUR (spēļu dalībniekiem un tiesnešiem 

ieeja brīva) 

 

6. Pieteikšanās 

Reģistrēties visām disciplīnām varēs pasākuma dienā – 2017.gada 9.septembrī. No 

plkst.9.00 – pludmales volejbolam un ielu basketbolam, no plkst. 11.20 – komandu un 

individuālajām stafetēm, no plkst. 14.00 – Velo – foto orientēšanās sacensībām, no plkst. 

16.00 – skrējienam “Jumpravas līkums”. 

 

7. Papildus informācija 

Jebkādu jautājumu gadījumā rakstiet uz: knjumprava@lielvarde.lv vai zvaniet – 65057616, 

25450061. 

mailto:knjumprava@lielvarde.lv

