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Rīgas atklātie ģimeņu sporta svētki „Mammu, tēti, gribu sportot!”  

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās Rīgas atklātie ģimeņu sporta svētki 

“Mammu, tēti, gribu sportot!” (turpmāk –Sporta svētki). 

 

2. Sporta svētki tiek rīkoti ar mērķi veicināt ģimenes sportošanas paradumus.   

 

3. Sporta svētku uzdevums ir sekmēt bērnu un vecāku fizisko aktivitāšu īstenošanu 

kopā, tādejādi uzlabojot arī savstarpējās attiecības ģimenē.  

 

4. Sporta svētkus organizē Bērnu un jauniešu centrs “Laimīte” Reģionālais sporta 

centrs “Sarkandaugava” (turpmāk – Organizators)  sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, 

kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldi (turpmāk – Pārvalde).  

 

II. Sporta svētku norises vieta un laiks  

 

5. Sporta svētki notiek 2022. gada 10. maijā. 

 

6.  Sporta svētki notiek Bērnu un jauniešu centrā “Laimīte” Reģionālajā sporta centrā 

“Sarkandaugava” Limbažu ielā 8, Rīgā no plkst. 17.00 līdz 19.00. 

 

7. Sporta svētku nolikums un informācija par Sporta svētkiem tiek publicēta interneta 

vietnēs www.intereses.lv un www.laimite.lv. 

 

III. Sporta svētku dalībnieki, programma un nosacījumi 

 

8. Sporta svētkos var piedalīties visa vecuma Rīgas iedzīvotāji. 

 

9. Sporta svētki tiek organizēti Rīgas bērniem vecumā no 2 līdz 12 gadiem kopā ar 

pieaugušajiem - vecāki, vecvecāki, brāļi, māsas, krustvecāki un aizbildņi (turpmāk – 

Dalībnieki).  

http://www.intereses.lv/
http://www.laimite.lv/
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10. Papildu informāciju par Sporta svētku norisi var saņemt pa tālruni: 29267694 

vai e-pastu: ispike@edu.riga.lv 

 

IV. Dalībnieku pieteikšana Sporta svētkiem 

 

11. Dalībnieki piesakās reģistratūrā Sporta svētku dienā no plkst. 16.30 līdz plkst. 

18.45. 

  

12. Katra ģimene reģistrējoties saņem darba lapu ar tajā norādītiem teritorijā 

izvietotajiem uzdevumiem, kas Dalībniekiem jāatrod un patstāvīgi pēc dotā apraksta 

jāizpilda. 

 

13. Izpildot visus uzdevumus, Dalībnieki dodas uz finišu, kur saņem veicināšanas 

balvas. 

 

14. Katrs pilngadīgais Sporta svētku Dalībnieks ir personīgi atbildīgs par sava 

veselības stāvokļa atbilstību Sporta svētkiem.  

 

15. Par nepilngadīgā Sporta svētku Dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību Sporta 

svētkiem atbild vecāki vai aizbildnis. 

  

16.  Organizators nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības. 

 

17. Organizators ir atbildīgs par dalībnieku drošību saskaņā ar Ministru kabineta 

noteikumu prasībām, kādas jānodrošina izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos. 

 

18. Organizatori patur tiesības publiskot Sporta svētku norises fotogrāfijas. 

 

19. Organizatori nenes atbildību par to, ka trešās personas Sporta svētku laikā 

fotografē vai filmē esošos Dalībniekus. 

 

V. Apbalvošana 
 

20. Sporta svētkos ģimene, reģistrējoties un patstāvīgi apmeklējot dotos 

uzdevumus, tiek apbalvota ar Organizatora balvām. 

 

VI. Citi noteikumi 
 

21. Sporta svētkos dežūrē Organizatoru medmāsa. 

 

22. Pasākumu norises laikā ievērot Ministru kabineta noteikumus Nr. 360 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.  

 
Direktore A. Sarma 
 

Spīķe 

29267694 
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