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Apstiprinu: 
Ķekavas novada pašvaldības sporta 
aģentūras direktore D.Cīrule  
2022. gada 30. decembrī 

 

Ķekavas novada skolēnu 2023. gada ziemas 

sporta spēles  

NOLIKUMS 

 
 
1. Mērķis un uzdevumi. 

 

Popularizēt slēpošanas sportu Ķekavas novada skolēnu vidū.  
Noskaidrot labākos distanču slēpotājus. 
Veicināt bērnu un jauniešu aktīvu brīvā laika pavadīšanu āra apstākļos. 

 Palīdzēt novada skolu sporta skolotājiem izveidot skolu komandas Latvijas skolu 
Ziemas festivāla 2023 sacensībām Ērgļu slēpošanas trasē, Madonas novadā š.g. 24. februārī. 

 

2. Vieta, laiks un īpašie apstākļi. 
 

Sacensības notiek 2023. gada 11. februārī mežā pie Baložu vidusskolas stadiona. 
Starts un finišs pie Baložu vidusskolas stadiona. Dalībnieku pieteikšanās un numuru 
izsniegšana no plkst. 10.00 līdz 10.30 sacensību vietā. Starts no plkst. 11.00. 

Nelabvēlīgos sniega apstākļos sacensības nenotiek. Aktuālā informācija pa 

tālr.26352704. 
Turpat un tajā pašā laikā norisinās sacensības ’’Ziema 2023’’ ar iespēju sacensties arī 

bezsniega apstākļos (nolikums sports.kekava.lv). 
 

3. Sacensību vadība. 
 

Sacensības organizē un vada Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras Baložu 
pilsētas sporta iniciatīvu centrs (tel.26352704). Sacensību galvenais tiesnesis Andris Žilko. 

 

4. Dalībnieki, grupas. 
 

Sacensībās piedalās Ķekavas novada vispārizglītojošo skolu skolēni. Dalībnieki 
sadalīti 4 vecuma grupās: 

1. grupa – 1.-3. klašu skolēni, 
2. grupa – 4.-6. klašu skolēni, 
3. grupa – 7.-9. klašu skolēni, 
4. grupa – 10.-12. klašu skolēni. 

 

 Katrā grupā no katras skolas piedalās neierobežots dalībnieku skaits. 
Sportisti ir atbildīgi par savu veselības stāvokli ( Sporta likuma 18. pants). Sacensību 

organizatori neatbild par dalībnieku iespējamām traumām un iespējamiem kaitējumiem 
sacensību laikā. 
 Sacensību organizatori neatbild par trases stāvokli ārējo, mainīgo laika apstākļu dēļ. 
 
5. Pieteikšanās, starta kārtība un laiks. 

 
Dalībniekiem obligāti ir līdz š.g. 10. februāra plkst 18:00 iepriekš jāreģistrējas sacensībām 
elektroniski http://sports.kekava.lv/skoleniem, norādot vārdu, uzvārdu, skolu, klasi un 
telefonu vai e-pasta adresi.  

 
 

 

 



2 no 2 
 

 

 

 

 

6. Programmā - distanču slēpošana. 
 

1. grupa – distance 1 km      1 mazais aplis 
2. grupa – distance 1,5 km      1 aplis 
3. grupa – distance 3,0 km      2 apļi 
4. grupa – distance 4,5 km      3 apļi. 

 
Slēpošanas distances apļi izvietoti apvidū, un to aptuvenie garumi ir 1 km un 1,5 km. 
Dalībnieki dodas distancē izlozes secībā pēc iepriekšējās reģistrēšanās.  
 
 

 Dalībnieka individuālais rezultāts ir distancē pavadītais laiks. Par sacensību 
uzvarētāju attiecīgajā vecuma grupā kļūst dalībnieks, kurš visātrāk veicis distanci. 

 

7. Apbalvošana. 
 

Katrā grupā distanču slēpošanā 1. – 3. vietas ieguvējus atsevišķi zēniem un meitenēm 
apbalvo ar medaļām un balvām. 

 

8. Izdevumi.  
 

Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu, sedz Ķekavas novada pašvaldības 
sporta aģentūra. 

 

9. Dalības maksa. 
 

Dalībnieki startē bez dalības maksas. 

10. Apmeklētāju un dalībnieku ievērībai! 

 
 Lai informētu sabiedrību par pasākuma norisi, publiskā pasākuma laikā var notikt foto vai 

video fiksācija. Bildes var tikt ievietotas pašvaldības informatīvajos kanālos – ikmēneša 

informatīvajā biļetenā, mājaslapā vai sociālajos tīklos. Pārzinis un personas datu apstrādes 

nolūki: Ķekavas novada pašvaldība, juridiskā adrese: Gaismas iela 19, k. 9, Ķekava, 

Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, veic personas datu apstrādi sabiedrības 

informēšanai. Personas ir tiesīgas jebkurā laikā lūgt pārzinim dzēst savus datus. 

 
 


