
  
 

INF Nr. 2, 04.08.2013. 
 

Mērnieku sporta spēles 2013 
 

Sertificētās personas, draugi, kolēģi, mērniecības nozares 
komersanti, sabiedrisko organizāciju biedri – NOST AR 

UZVALKIEM, KLEITĀM, DARBA KOMBINEZONIEM, LAIŽAM 
PIEDZĪVOJUMOS! 

 
Mērnieku sporta spēles 2013 šogad norisināsies "Atpūtas un 
sporta bāzē Ronīši" Klapkalnciemā, jūras krastā  
(http://www.ronisi.rtu.lv/). Norises laiks 2013. gada 24. augusts 
pulksten 10:00. Šī ir lieliska iespēja pabūt kopā ar ģimenēm, 
draugiem, kolēģiem, baudot vienu no pēdējām šīs vasaras 
nogalēm. 

 
Sporta spēles plānots organizēt komandu un individuālā ieskaitē* 

Sporta veidi komandu ieskaitē: stafete-orientēšanās (8x8), tautas-bumba 
(6x6), strītbols (3x3); dvieļu volejbols (6x6), virves vilkšana (8x8). 

Sporta veidi individuālajā ieskaitē:  „stūrīšu” čempionāts; svara bumbu 
celšana; „Zolītes” izspēle; galda teniss; instrumentu centrēšana. 
*sporta veidi var tikt mainīti. 
  
Bērniem līdz 7 gadu vecumam tiks organizētas atsevišķas disciplīnas, 
uzdevumi, nodarbes. 
 
Dalības maksa: 
� dalības maksa 8.00 LVL** par katru personu; 
� bērniem līdz 15 gadu vecumam un LMB goda biedriem dalība bez maksas; 
� ēdināšanas pakalpojumi nav iekļauti dalības maksā, bet ir iespēja pieteikt 

pusdienas, vakariņas, brokastis. 
 

Maksā iekļautas sporta spēļu laukumu noma, deju un spēļu 
organizēšana, balvu fonds. 
**LMB biedriem un viņu ģimenes locekļiem dalības maksai tiks piemērota 20% atlaide. 
 
Lai Mērnieku sporta spēles 2013 varētu veiksmīgi noorganizēt un 

laicīgi sakārtot finansiālo pusi, lūdzam, precīzu dalībnieku skaitu 
nosūtīt līdz 2013. gada 16. augustam uz e-pastu: lmb@lmb.lv, 
norādot uzņēmumu (ja nepieciešams rēķins, nosūtot arī rekvizītus), 
komandas nosaukumu (komandā 10 personas), pieaugušo un bērnu 
vecumu un skaitu.  
 
Uz doto brīdi gatavību piedalīties Sporta spēlēs 2013 ir izteikuši jau 
sekojoši nozares pārstāvji: 
SIA „A-KOMANDA”; SIA „RĪGAS MĒRNIEKS”; SIA „VINOKO”; 
SIA „AMETRS”; SIA „METRUM”; SIA „MĒRNIECĪBAS DATU 
CENTRS”; SIA „GEOMATIC”; SIA „PARNAS”; SIA „METRIJA”; 
SIA „ĢEODĒZISTS”; SIA „LATĪPAŠUMS – MĒRNIECĪBAS 
BIROJS”; RTU maģistru komanda. 
Vai Jūs šeit esiet minēti?- ja, nē- PIESKAIETIES! 
 
Informācijai: 

dalībnieki, kuri vēlas nakšņot kempinga namiņos – lūdzu savlaicīgi 

tos rezervēt, zvanot pa tālruni: 26305551. Cena atkarīga no namiņa 

lieluma un komforta (sākot no 20.00 LVL).  

Telšu vieta 5.00 LVL no telts, neatkarīgi no cilvēku skaita. 
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Oficiālais mērnieku alus 
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Lūdzu izvērtēt ēdināšanas piedāvājumu, un pieteikt personu skaitu 

uz konkrēto ēdināšanas reizi.  
 
24.08.2013.  
PUSDIENAS./2,50LVL   vai   PUSDIENAS./1,50LVL 
Aukstā biešu kefīra zupa/300gr.    Aukstā biešu zupa 300gr 
Maize       Maize 
Cūkgaļas karbonāde /100gr.    Dzēriens 
Vārīti kartupeļi. 200gr.     Karameļu bulciņa. 
Baltā mērce 
Svaigo kāpostu + burkānu salāti /50gr. 
Dzēriens  
Karameļu bulciņa. 
 
 
VAKARIŅAS /2,LVL 
Mintajas fileja tomātu krējuma mērcē/110gr. 
Vārīti rīsi /200gr. 
Burkānu salāti ar sēkliņām /80gr. 
Svaigs tomāts 
Ābolu kēksa plātsmaize/100gr. 
Citronūdens 
 
25.08.2013. 
BROKASTIS /1,50LVL. 
Omlete ar sieru /150gr. 
Sviestmaize ar cieti žāvētu desu  
Sviestmaize ar tomātu  
Speķa pīrādziņi 
Šķiņķa pīrādziņi 
Kafija, tēja. 
 
Norēķināšanās par ēdināšanu skaidrā naudā pret kuponiem pie komandu 
reģistrācijas (saskaņā ar līdz 16.08.2013. LMB iesniegto pieteikumu).  


