
 
 

Vieglatlētikas festivāla 
“ Mēs - riteņkrēslos Tukumā 2014. “ 

N O L I K U M S 
 
1. Mērķis un uzdevumi. 

• Dot iespēju invalīdiem riteņkrēslos un citiem cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām satikties un iziet sabiedrībā. 

• Atgādināt sabiedrībai par cilvēku ar īpašām vajadzībām esamību un informēt 
par to problēmām. 

• Noskaidrot sportiskākos un aktīvākos cilvēkus ar īpašām vajadzībām mūsu 
republikā. 
2. Laiks un vieta. 

2014. gada. 30. augustā, pl. 1100
 atklāšana Tukuma pilsētas sporta un atpūtas kompleksā 

(Lauktehnikā, Kuldīgas ielā 74.) Sacensības notiks sekojošos sporta veidos: lodes 
grūšanā, diska mešanā, šķēpa mešanā, tāllēkšanā, skriešanā. Ratiņniekiem 100m, 400m 
distancē, 100m ar laika kontroli arī interesentiem, kas vēlas izmēģināt spēkus šajā 
disciplīnā, dažādas sporta aktivitātes. 

3. Pasākuma dalībnieki. 
Cilvēki ar īpašām vajadzībām, sākot no 10 gadiem līdz sirmam vecumam. Katru komandu 
var pārstāvēt 7 dalībnieki un 2 pavadoņi un šoferis. 

4. Programma. 
10:00 - 10:30 dalībnieku un pavadoņu reģistrācija (Tukuma - Lauktehnikā, Kuldīgas 74),  
10:30 - 10:55 pulcēšanās pasākuma atklāšanai, 
11:00 - 11:30 parāde un sacensību atklāšana (Tukuma sporta un atpūtas  
           kompleksa stadionā, Lauktehnikā, Kuldīgas 74), 
11:40 - 14:00 sacensības dažādās sporta disciplīnas un sporta aktivitātēs, 
14:00 - 14:30 pusdienas, 
14:30 - 16:00 sacensības dažādās sporta disciplīnas un sporta aktivitātēs, 

5. Apbalvošana. 
Katrs festivāla dalībnieks tiks apbalvots ar piemiņas velti un diplomu. 

6. Dalības maksa. 
Sacensību dalībniekam 4,50 Eur ( pusdienas un piemiņas velte), pavadītājam 2,00 Eur (pusdienas ) 
7. Pieteikumi. 

Jāiesniedz rakstiski līdz 22. augustam 
Adrese: Tukuma ISK 
              Brīvības laukums -8 
              Tukums LV- 3100 
vai pa e- pastu, p_diana@inbox.lv 
Informācija pa tālruņiem: 
29741341 - Nataļja 
26359780 - Diāna (uz visiem jautājumiem atbildēšu pa e – pastu: p_diana@inbox.lv) 

8. Papildinājumi . 
Sacensību laikā dalībnieki un pavadoņi tiks nodrošināti ar pusdienām. 
Dalībniekiem, kas pieteiksies pēc norādītā datuma negarantējam pasākuma atribūtikas 
saņemšanu. 

 
Tukuma ISK priekšsēdētāja: N. Peiraga 
 

 
 

 



 
 

PIETEIKUMA VEIDLAPA 
 

Veidlapu lūdzam aizspildīt drukātiem burtiem vai datorrakstā! 
Saslimšanas veidu atzīmēt ar “x”. 
 

Kluba vai organizācijas nosaukums: 
 

______________________________________________________________________ 
 
 
Nr. Vārds, uzvārds Pilni gadi Saslimšanas veids 

 
Kustību 

traucējumi 
Ratiņnieks Vispārēja 

Saslimšana 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      

 
 
Atbildīgais par komandu: ________________________________ 

 
 


