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Apstiprinu:  
Ķekavas novada pašvaldības  
sporta aģentūras  
direktore    D.Cīrule 
2011.gada 1. novembrī     

 
Ķekavas novada Baložu pilsētas ceļu satiksmes dalībnieku sacensības  

„Ziemas balva 2011” 
Nolikums 

 
1. Mērķis un uzdevumi. 
 

Pilnveidot bērnu zināšanas ceļu satiksmes noteikumos, velosipēda uzbūvē, pirmās palīdzības sniegšanā 
un iemaņas velosipēda praktiskajā vadīšanā. 
 

2. Vieta un laiks. 
 

Sacensības notiks 2011. gada 17. decembrī Baložu vidusskolā, Skolas ielā 6, Baložos. 
 

3. Sacensību vadība. 
 

Sacensības organizē un vada Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras Baložu pilsētas sporta 
iniciatīvu centrs. Sacensību galvenais tiesnesis Andris Žilko (tālr. 26322428). Sacensību galvenā 
sekretāre Ārija Rumpe. 
 

4. Dalībnieki un grupas. 
 

Sacensībās piedalās Ķekavas novada iedzīvotāji un viesi. Sacensības ir individuālas. Sacensību laikā 
dalībnieks nedrīkst saņemt palīdzību no malas. Par dalībnieka veselības stāvokli sacensību laikā atbild 
vecāki vai tā likumīgais pārstāvis, to apliecinot ar parakstu pieteikuma anketā. Sacensību organizatori 
neatbild par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā. Dalībnieki velosipēda praktisko vadīšanu 
veic ar organizatoru velosipēdu vai ar savu velosipēdu telpās. Velosipēda riteņa aploces diametrs – 26 
collas. Vecuma grupās SV 9 un SV 10 atļauts izmantot arī  velosipēdus ar riteņa aploces diametru 24 
collas. 
Dalībnieki startē atbilstošajās vecuma grupās: 
 

Grupas Dzimšanas gadi 
S 9 un V 9 2002. un 2003. gads 
S 10 un V 10 2001. gads 
S 11 un V 11 2000. gads 
S 12 un V 12 1999. gads 
S 13 un V 13 1998. gads 

 
5. Pieteikšanās un starta kārt ība 
 

Dalībniekiem ir obligāta iepriekšējā pieteikšanās ne vēlāk kā 3 dienas pirms sacensībām: 
- sacensību interneta mājas lapā www.velodrosiba.lv aizpildot pieteikuma anketu;  
- vai pa tālruni 26322428. 

Dalībnieku reģistrācija un dalībnieku kartiņu izsniegšana sacensību vietā no plkst. 945 līdz 1020. 
Dalībnieku anketas, reģistrējoties sacensību centrā sacensību dienā, paraksta dalībnieka vecāki 
vai tā likum īgais pārstāvis. Organizatori no dalībniekiem pieņems tikai salasāmi un pilnīgi aizpildītas 
anketas.  
 
Starts plkst. 1030. Dalībnieku starta kārtību sacensību programmā nosaka tiesneši.  
 

6. Sacensību programma un vērt ēšana. 
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6.1 Ceļu satiksmes noteikumi 
 

Dalībnieks rakstiski atbild uz 15 jautājumiem par ceļu satiksmes noteikumiem 10 minūšu laikā. 
Dalībnieks par katru pareizu atbildi saņem 10 punktus. Ceļu satiksmes noteikumu uzdevumos ietverto 
jautājumu tematiku skatīt nolikuma 1. pielikumā. 
 

6.2 Velosipēda uzbūve 
 

Dalībnieks pārbauda, vai organizatoru izsniegtais velosipēds ir darba kārtībā. Pārbaudē 2 minūšu laikā 
jāatrod 5 bojāti mezgli vai sistēmas un tās jāieraksta pārbaudes kartiņā. Par katru atrasto bojāto mezglu 
vai sistēmu dalībnieks saņem 10 punktus. Iespējami līdzīga satura uzdevumi. 
 

6.3 Velosipēda praktiskā vadīšana 
 

Dalībnieks ar velosipēdu veic 2 šķēršļu joslas ar 5-10 elementiem katrā pēc norādītās shēmas. 
Dalībnieka rezultātu aprēķina no 200 punktiem atņemot dalībniekam piešķirtos soda punktus par 
sacensību elementu kļūdām vai neizpildīšanu. Soda punkti velosipēda praktiskajā vadīšanā – sacensību 
nolikuma 2. pielikumā. 
 

7. Rezultāti 
 

Dalībnieka rezultāts posmā ir visos programmas veidos iegūtā punktu summa. Ja punktu summa ir 
vienāda, augstāku vietu iegūst dalībnieks, kurš uzrādījis labāku rezultātu šādā secībā – ceļu satiksmes 
noteikumi, velosipēda praktiskā vadīšana, velosipēda uzbūve. Ja dalībnieks nepiedalās kādā no 
programmas veidiem, viņam netiek aprēķināts rezultāts. Sacensību dienā ap plkst. 1330 programmas 
teorētisko veidu pareizo atbilžu skaidrojums. 
 

8. Īpaši noteikumi 
 

- Dalībniekiem velosipēda praktiskās vadīšanas laikā obligāti jālieto aizsargķiveres. Par to 
nelietošanu vai par neaizsprādzētas aizsargķiveres lietošanu dalībnieks tiek diskvalificēts 
attiecīgajā posmā; 

- Velosipēda praktisko vadīšanu dalībnieki veic ar organizatoru izsniegtu 3 kg smagu mugursomu 
uz pleciem (dažos programmas veidos). 

- Dalībnieki nedrīkst saņemt palīdzību no malas. 
  

9. Apbalvošana 
 

Sacensību 1. – 3. vietas ieguvējus attiecīgajās vecuma grupās apbalvos ar diplomiem un balvām. 
Apbalvošana ap plkst. 1430 sacensību dienā.  
 

10. Dalības maksa 
 

Dalībnieki startē bez dalības maksas. 
 

11. Izdevumi 
 

Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu, sedz Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra un 
sponsori. 
 

12. Izmaiņas sacensību nolikumā 
 

Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Izmaiņas tiek publicētas 
Internetā pēc adreses: www.velodrosiba.lv. Informāciju var saņemt pa tālr. 26322428.  
 

13. Pretenzijas 
 

Dalībnieku vai pārstāvju pretenzijas par katru posmu tiek pieņemtas rakstveidā sacensību dienā 15 
minūšu laikā pēc rezultātu paziņošanas. 
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Sacensību nolikuma 
1. pielikums 

 
Sacensību „Ziemas balva 2011” ceļu satiksmes noteikumu  

uzdevumos ietvertie jautājumi. 
 
I   SV9, SV10 grupām 
 

1. TERMINI 
 
Brauktuve, nomale, ietve, braukšanas josla, sadalošā josla, gājēju un velosipēdu ceļš, velosipēdu ceļš, 
gājēju ceļš, gājēju pāreja, dzīvojamā zona, apbraukšana, apsteigšana, apdzīšana, apdzīvota vieta, ceļu 
satiksmes dalībnieks, transportlīdzeklis, velosipēds, operatīvais transportlīdzeklis, krustojums, galvenais 
ceļš, dot ceļu. 
 
II   SV11, SV12, SV13 grupām 
 

1. TERMINI 
 
Brauktuve, nomale, ietve, braukšanas josla, sadalošā josla, gājēju un velosipēdu ceļš, velosipēdu ceļš, 
gājēju ceļš, gājēju pāreja, dzīvojamā zona, apbraukšana, apsteigšana, apdzīšana, apdzīvota vieta, ceļu 
satiksmes dalībnieks, transportlīdzeklis, velosipēds, operatīvais transportlīdzeklis, krustojums, galvenais 
ceļš, dot ceļu. 
 

2. BRĪDINĀJUMA ZĪMES 
 
Brīdinājuma zīmju nosaukumi; to uzstādīšana apdzīvotās vietās un ārpus apdzīvotām vietām; zīmes, 
kuras tiek uzstādītas atkārtoti, kā arī kopā ar papildzīmēm.  
 

3. PRIEKŠROCĪBAS ZĪMES 
 
Zīmju nosaukumi, to uzstādīšana atsevišķi vai kopā ar attiecīgajām papildzīmēm, kā arī 
transportlīdzekļu vadītāja rīcība attiecīgajā situācijā. 
 

4. AIZLIEGUMA Z ĪMES 
 
Zīmes 301 – 305, 309, 315, 316, 317, 323, nosaukumi, uzstādīšana, atļautie virzieni krustojumos vai 
ceļa posmos. 
 

5. RĪKOJUMA ZĪMES 
 
No 401. līdz 419. zīmei. 
 

6. NORĀDĪJUMA ZĪMES 
 
Zīmes 501., 502., 503., 504., 508., 509., 512., 513., 514., 515., 516., 518., 519., 520., 521., 517., 528., 
529., 530., 531., 535., 541., 548., 549., nosaukumi, zīmju pielietojums.  
 

7. PAPILDZĪMES 
 
801., 802., 803., 819., 836., 838., 840., 843. 
 

8. CEĻA APZĪMĒJUMI 
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I Vertikāli no 908. līdz 913. 
II Horizontāli 920., 921., 928., 929., 930., 931., 932., 933., 941. 
 

9. BRAUKŠANAS SĀKŠANA UN BRAUKŠANAS VIRZIENA MAIŅA 
 
Brīdinājuma signāli ar gaismas virziena rādītājiem un roku žestiem. 
 

10. CEĻU SATIKSMES REGULĒŠANA 
Luksofori, satiksmes regulētājs. 

 
11. BRAUKŠANAS ĀTRUMS, DISTANCE UN INTERVĀLS 

 
12. APDZĪŠANA, SAMAINĪŠANĀS AR PRETĪM BRAUCOŠU TRANSPORTLĪDZEKLI UN 

APSTEIGŠANA 
 

13. APSTĀŠANĀS UN STĀVĒŠANA 
 

14. BRAUKŠANA KRUSTOJUMOS 
 
Regulējami krustojumi, neregulējami krustojumi. 
 

15. CEĻU SATIKSME DZĪVOJAMĀ ZONĀ 
 

16. GĀJĒJU PĀREJAS UN PASAŽIERU SABIEDRISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU PIETURAS 
 

17. DZELZCEĻA PĀRBRAUKTUVJU ŠĶĒRSOŠANA 
 

18. PAPILDU PRASĪBAS VELOSIPĒDU UN MOPĒDU VADĪTĀJIEM 
 

19. SATIKSMES DROŠĪBA 
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Sacensību nolikuma 
2. pielikums 

 
Sacensību „Ziemas balva 2011”  

soda punkti velosipēdu praktiskaj ā vadīšanā. 
 

   
  1. STARTS   
1 Brīdinājuma signāla neparādīšana 2 
2 Nepārliecināšanās par drošību 5 

      
  2. JOSLU MAIŅA   

1 
Brīdinājuma signāla neparādīšana vai nepareiza 
parādīšana 2 

2 Katra kājas pielikšana pie zemes 3 
3 Nepārliecināšanās par drošību (cipara nenosaukšana) 5 
4 Izbraukšana ārpus joslas 5 
5 Elementa izlaišana 20 

      
  3. VIĻŅAINS CEĻŠ   
1 Katra kājas pielikšana pie zemes 3 
2 Izbraukšana no elementa 5 
3 Elementa izlaišana 20 

      
  4. SLALOMS   
1 Katra kājas pielikšana pie zemes 3 
2 Slaloma stabiņa apgāšana vai bumbiņas nokrišana 5 
3 Slaloma vārtu elementu izlaišana 5 
4 Elementa izlaišana 20 

      
  5. AUGSTUMA BARJERA   
1 Katra kājas pielikšana pie zemes 3 
2 Augstuma latiņas nogāšana 5 
3 Statīva apgāšana 10 
4 Elementa izlaišana 20 

      
  6. PRIEKŠMETA PAŅEMŠANA UN NOLIKŠANA   
1 Katra ierobežojošā elementa (klucīša) apgāšana 1 
2 Katra kājas pielikšana pie zemes 3 
3 Priekšmeta nenolikšana 10 
4 Uzbraukšana statīvam vai tā apgāšana 10 
5 Priekšmeta nepaņemšana 20 

      
  7. SLĪPAIS DĒLIS   
1 Katra kājas pielikšana pie zemes 3 
2 Nobraukšana no dēļa ar jebkuru riteni 10 

3 
Neuzbraukšana uz dēļa tā sākumā ar priekšējo un 
aizmugurējo riteni 20 
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  8. ĶĒDE   
1 Katra ķēdes pielikšana pie zemes 1 
2 Katra kājas pielikšana pie zemes 3 
3 Ķēdes nenolikšana vietā 5 
4 Statīva apgāšana 10 
5 Elementa izlaišana 20 

      
  9. ŠAURAIS DĒLIS   
1 Katra kājas pielikšana pie dēļa 3 

2 
Ja priekšējais ritenis nobrauc pa dēli visā dēļa garumā, 
bet aizmugurējais nobrauc no dēļa 10 

3 
Neuzbraukšana uz dēļa tā sākumā ar priekšējo un 
aizmugurējo riteni 20 

4 Kājas pielikšana pie zemes 20 
      
  10. FINIŠS (BREMZĒŠANA NOTEIKTĀ LAUKUMĀ)   

1 
Bremzēšanas signāla neparādīšana vai nepareiza 
parādīšana 2 

2 Katra kājas pielikšana pie zemes pirms apstāšanās 3 
3 Finiša barjeras apgāšana 5 
4 Sānu līnijas šķērsošana 5 
5 Apstāšanās ārpus bremzēšanas laukuma 5 
6 Elementa izlaišana 20 

      
  11. PĀRBRAUCIENĀ NO ELEMENTA UZ ELEMENTU   
1 Katra kājas pielikšana pie zemes 3 

2 
Izbraukšana ārpus koridora vai ierobežojošā elementa 
apgāšana 5 

 
  
 


