RĪGAS VALDA AVOTIŅA PAMATSKOLA –
ATTĪSTĪBAS CENTRS
Salaspils iela 14, Rīga, LV-1057, tālrunis 67271125, 67277707, e-pasts rvapsac@riga.lv

NOLIKUMS
Rīgā
02.02.2018.

Nr. PSVAAC-18-2-nos
Rīgas speciālo izglītības iestāžu audzēkņu
sporta sacensību ,,Netradicionālā vieglatlētika” nolikums
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās Rīgas pilsētas speciālo skolu
audzēkņu sporta sacensības ,,Netradicionālā vieglatlētika” (turpmāk –Sacensības).
2. Sacensības tiek rīkotas ar mērķi radīt iespēju Rīgas pilsētas speciālo skolu
audzēkņiem piedalīties sporta pasākumā.
3. Sacensību uzdevums ir:
3.1.
veicināt audzēkņu ar speciālām vajadzībām interesi par sportu un
fiziskajām aktivitātēm;
3.2.
noteikt labāko komandu starp Rīgas pilsētas speciālajām izglītības
iestādēm;
3.3.
veidot speciālo izglītības iestāžu pedagogu un audzēkņu sadarbību.
4. Sacensības organizē Rīgas Valda Avotiņa pamatskola – attīstības centrs
(turpmāk – Organizators) sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta
departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldi (turpmāk – Pārvalde).
II. Sacensību norises vieta un laiks
5. Sacensības notiek 2018. gada 25.aprīlī un to sākums ir plkst.15.00.
6. Sacensības notiek BJC ,,Daugmale” stadionā ,,Ķengarags”, Maskavas ielā
283.b, Rīgā.
7. Sacensību nolikums un informācija par Sacensībām tiek publicēta interneta
vietnēs www.intereses. lv un www.rvapsac. lv., un facebook.com/ RVAPAC/ .

III. Sacensību dalībnieki, programma un nosacījumi
8. Sacensībās var piedalīties Rīgas pilsētas speciālo skolu 4. -7. klašu audzēkņi.
9. Sacensības tiek organizētas šādām vecuma grupām:
9.1. pieteikt var līdz 2 komandām 4.- 7.klašu audzēkņiem,
9.2. katrā komandā 8 dalībnieki.
10. Sacensības notiek saskaņā ar Rīgas Valda Avotiņa pamatskola – attīstības
centra noteikumiem.
11. Sacensību dalībnieku inventāram jāatbilst
vieglatlētikā.

vispārpieņemtajām prasībām

12. Sacensību norisē tiks izmantots atbilstošs tematiskais inventārs.
13. Papildu informāciju par Sacensību norisi var saņemt pa tālruni: 22367351 vai
e-pastu: anita.pormale@inbox.lv.
V. Dalībnieku pieteikšana Sacensībām
14. Pieteikums dalībai Sacensībās saskaņā ar pielikumā pievienoto paraugu
jāiesniedz līdz 2017. gada 25.aprīlim plkst.14:45 uz vietas stadionā, vai elektroniski,
nosūtot pieteikumu uz e-pastu: anita.pormale@inbox.lv.
15. Komandas pārstāvja/izglītības iestādes vadītāja apstiprinātu pieteikumu
jāiesniedz Sacensību sekretariātā Sacensību dienā līdz plkst.14:45. BJC ,,Daugmale”
stadionā ,,Ķengarags”, Maskavas ielā 283.b, Rīgā.
16. Pieteikumā jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, sporta klase,
reitings u.c. Pieteikumā nav jānorāda labākais rezultāts.
17. Katrs pilngadīgais Sacensību dalībnieks ir personīgi atbildīgs par sava veselības
stāvokļa atbilstību Sacensībām, ko apstiprina ar personīgo parakstu pieteikumā, vai
iesniedzot atbilstošu ārsta izziņu.
18. Ja dalībnieku Sacensībām pieteikusi izglītības iestāde, tad Sacensību dalībnieka
veselības atbilstību Sacensībām apstiprina izglītības iestādes vadītājs/komandas pārstāvis.
19. Sacensību dalībniekiem līdzi jābūt personu apliecinošiem dokumentam (pase,
personas apliecība, skolēnu apliecība u.tml.), kas pēc tiesneša pieprasījuma ir jāuzrāda.
20. Organizators nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības.
21. Izglītības iestādes vadītājs ir atbildīgs par izglītojamo drošību saskaņā ar
Ministru kabineta noteikumu prasībām, kādas jānodrošina izglītības iestādēs un to
organizētajos pasākumos.
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22. Sacensību izdevumus, kas saistīti ar Sacensību dalībnieku un to pavadošo
personu ceļa, naktsmītņu, ēdināšanas vai citiem izdevumiem, apmaksā Sacensību
dalībnieks vai viņa pārstāvētā organizācija/iestāde.
VI. Sacensību uzvarētāju apbalvošana
23. Sacensībās tiek apbalvoti pirmās, otrās un trešās vietas ieguvēji un pārējie
dalībnieki ar pateicībām.
24. Sacensību godalgoto vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar Organizatora medaļām,
diplomiem un balvām.

Irīda Jansone

Direktore

Anita Pormale, 22367351
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