
 

 

  

Mērnieku sporta pikniks 
NedēĜas nogale mērniekam un viĦu ăimenēm kolēău sabiedrībā  

 
 2009. gadā, no 24. līdz 26.jūlijam kempingā „J ēĦi” , netālu no 

Ventspils un 400m no Baltijas Jūras, notiks Latvijas Mērnieku biedrības  
rīkotais sporta pikniks. 

Vieta izvēlēta ar nolūku, ja nav interese piedalīties sporta aktivitātēs, tad var 
izbaudīt tuvumā esošās pilsētas piedāvātās iespējas un citus apskates objektus 
kopā ar ăimeni, bet nav jāmeklē naktsmājas turklāt vakaru var pavadīt 
klausoties mūziku, dejojot, satiekot kolēăus un izbaudot atmosfēru. 

Pikniks tiek organizēts kā atpūtas nedēĜas nogale. Dalības naudā, ir 
iekĜautas 2 naktis kempingā, dalība individuālajos sporta veidos, vakara 
pasākumi, labs laiks un garastāvoklis un ekskursija uz radiolokācijas staciju 
“Zvaigznīte”. 

Ierašanās piektdienas vakarā, telšu būvēšana, sporta laukumu 
iemēăināšana, pastaigas gar jūru, vakariĦas, karaoke, neoficiāla piknika 
atklāšana. 

Sestdienas rītā notiek svētku atklāšana. Sporta spēĜu norise, atpūta pie jūras 
vai kopā ar ăimeni tiek apmeklēti citi pasākumi Ventspils rajonā. 

Svētdien – radiolokācijas stacijas “Zvaigznīte” apmeklēšana 
 
Sporta spēles notiks individuālā un komandas ieskaitē. 

Dalība individuālajos sporta veidos ir iekĜauta dalības maksā un dalībnieki var 
brīvi izvēlēties par dalību vienā vai vairākās disciplīnās. 

Par dalību komandu ieskaitē tiks izsludināta iepriekš pieteikšanās. Komanda 
var tikt veidota no vienas vai vairāku firmu darbiniekiem un domubiedriem. 
Komandu skaits ierobežots (16, lai turnīrus var izspēlēt starp četrām grupām, 
katrā grupā četras komandas). Vienā komandā varēs būt ne vairāk par 15 
dalībniekiem. Var piedalīties arī ar nepilnu komandu-atsevišėos komandas 
sporta veidos 

 
Sporta veidi individuālajā ieskaitē: dambrete, instrumentu centrēšana, 

orientēšanās, akmens mešanas sacīkstes, svara bumbu celšana, olu mešanas 
sacensības (2 cilvēki). 
 

Sporta veidi komandu ieskaitē: strītbols (3x3), futbols (5x5), stafete, 
orientēšanās (3 cilv.), instrumentu centrēšana (3 cilv.), frīsbijs (6x6, notiek 
pludmalē) tautas-bumba (6x6, notiek pludmalē), + individuālie sporta veidi. 
*sporta veidi var tikt mainīti. 
*sporta spēĜu nolikums tiks publicēts pēc pieteikšanās beigām. 
 

Dalības maksa 10Ls (plus PVN) vienam dalībniekam par piedalīšanos 
sporta un atpūtas pasākumos. 
LMB biedriem 20% atlaide, ja pieteikums tiks saĦemts līdz 10.jūnijam. 
 
Pieteikšanās līdz šā gada 15.06.2009 pa e-pastu: lmb.biedriba@gmail.com, 
faksu: 67089263, vai telefoniski: 28371577. Pieteikumā norādīt firmu, 
komandas nosaukumu, pieaugušo skaitu, bērnu skaitu (un vecumu, bērniem 
līdz 16 gadiem ieeja brīva ). 
 
Par papildus samaksu var rezervēt mājiĦas info: http://campingjeni.lv/  
 (rezervējot mājiĦas jānorāda, ka esat no mērnieku sporta svētku dalībnieks) 
Informāciju par sporta spēĜu organizēšanu skatīt: www.lmb.lv un 
 www.mernieks.lv  

 
Pasākuma ăenerālsponsors 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Oficiālais mērnieku alus 
 

   
 
 

Informat īvais atbalstītājs 
portāls 

 

 


