
 

 

 

Aglonas novada Grāveru pagasta mednieku saiets un 

kolektīvu sacensības 

NOLIKUMS 

 

Vieta:           Aglonas novads, Grāveru pagasts, Spalbu karjers. 

Laiks:          2018. gada 20. oktobrī 

Dalībnieku reģistrācija no plkst.9.30  

Sacensību atklāšana plkst. 10.00 

Rīkotājs:     Grāveru pagasta pārvalde un  Biedrība „Dubra”. 

Dalībnieki:    Aglonas novada medību kolektīvi ar ģimenēm,  līdzjutēji 

un atbalstītāji kā arī citi ieinteresēti 

Mērķis un uzdevumi 

1. Būt starp savējiem un izjust mednieku garu- jautrību, draudzību un 

azartu, kā arī mednieku izglītošana un medību tradīciju un 

kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšana. 

2. Pulcināt vienkopus Aglonas novada mednieku kolektīvus ar ģimenēm 

un līdzjutējiem aktīvai brīvā laika pavadīšanai. 

 

3. Vairot aktīvās atpūtas iespējas novadā. 

 

4. Veicināt draudzību starp mednieku kolektīviem. 

 

     Dienas gaitā sacensības un  konkursi medniekiem, viņu ģimenēm un 

bērniem. Diskusijas par medībās piedzīvoto, pieredzes apmaiņa, spēku 

atjaunošanas procedūras. Pasākuma beigās visi dalībnieki, līdzjutēji  un  

skatītāji varēs izbaudīt uz vietas sagatavotus mednieku virtuves ēdienus.  

 SACENSĪBU DALĪBNIEKI 

Pasākumā piedalās   mednieki, viņu atbalstītāji un citi interesenti. Katrs 

pats uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli un pieteikuma 

veidlapā parakstās par drošības, mednieku un sacensību noteikumu 

ievērošanu.  



Visiem dalībniekiem nepieciešams sporta apģērbs, atpūtai atbilstošs 

noskaņojums un līdzjutēju atribūtika. Mednieku trases dalībniekiem 

nepieciešamais ekipējums: nazis katram dalībniekam.  

Mednieku zupas pagatavošanas konkursa dalībniekiem pašiem 

jānodrošina produkti, katls, statīvs, u.c. Organizatori nodrošina ugunskura 

vietu, malku un traukus degustācijai 

1. Sacensībās piedalās personas, kam ir Valsts policijā reģistrēti medību 
šaujamieroči.  

2. Sacensībās dalībnieki piedalās individuālajā un komandas vērtējumā. 
3. Komandu sastāvs – 4 (četri) cilvēki. (komandu skaits kolektīvā nav 

ierobežots). 
4. Mednieku sievas ar bērniem. 
5. Individuālas disciplīnas (dalībnieku skaits komandā nav ierobežots) 

 
Programmā 

Stafetes  norises kārtība (piedalās mednieku kolektīvu komandas) 

1. Mežacūku piebarošana. 

2. Šķēršļu josla. 

3. Šaušana  mērķī 

4. Mežacūku vilkšana (ar savu virvi). 

5. Purva šķēršļu pārvarēšana. 

6. Ass nazis. 

 

Stafetes turpinājumā:  

 

1. Konkursi mednieku ģimenēm ar bērniem (Zābaka mešana, 

šautriņu mešana, frīsbija diska metieni mērķī). 

2. Dienas gaitā tiks degustēti un novērtēti  katra kolektīva mednieku 

virtuves ēdieni. 

Vadība 

Sacensības organizē un vada  sporta  organizatore  Ināra Paļenkova un 

Grāveru mednieku kolektīva vadītājs Talgats Islamgarajevs.  

.Pieteikumi 

Iepriekš pieteikšanās līdz 20. oktobrīm pie Ināras Paļenkovas tel. 26315549.   

Apbalvošana 

Komandu un individuālo dalībnieku godalgoto vietu ieguvējus apbalvos ar 

medaļām un balvām.  

 

 

 


