Apstiprinu:
Ķekavas novada pašvaldības
sporta aģentūras
direktore
D.Cīrule
2021.gada 19. februārī

Latvijas individuālās ceļu satiksmes dalībnieku
sacensības „Baložu Velodrošība 2021” 1.-3. posms
Nolikums
1. Mērķis un uzdevumi.
Pilnveidot bērnu zināšanas ceļu satiksmes noteikumos, velosipēda uzbūvē, pirmās palīdzības
sniegšanā.
2. Vieta un laiks.
Sacensību 1.-3. posms notiks tiešsaistē programmā Quizizz (https://quizizz.com/) piektdienās.
Sacensību sākums plkst. 18.00.
1. posms notiks 2021. gada 5. martā.
2. posms notiks 2021. gada 26. martā.
3. posms notiks 2021. gada 9. aprīlī.
3. Sacensību vadība.
Sacensības organizē un vada Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras Baložu pilsētas
sporta iniciatīvu centrs. Sacensību galvenais tiesnesis Andris Žilko (tālr. +371 26322428).
4. Sacensību valoda.
Sacensības notiek Latvijā. Sacensību oficiālā valoda ir latviešu valoda.
5. Dalībnieki un grupas.
Sacensībās piedalās Latvijas Republikas skolēni. Sacensības ir individuālas. Sacensību laikā
dalībnieks nedrīkst saņemt palīdzību no malas. Par dalībnieka veselības stāvokli sacensību
laikā atbild vecāki vai tā likumīgais pārstāvis.
Katrā sacensību posmā no vienas skolas drīkst startēt ne vairāk kā 10 dalībnieki. Kopā vienā
posmā piedalās ne vairāk kā 90 dalībnieki pieteikšanās secībā.
Dalībnieki startē atbilstošajās vecuma grupās:
Grupas
SV 9,10
SV11,12

Dzimšanas gadi
2012. gads, 2011. gads
2010. gads, 2009. gads
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6. Pieteikšanās un starta kārtība.
Dalībniekiem ir obligāta iepriekšējā pieteikšanās 3 dienas pirms katra posma interneta
mājas lapā www.velodrosiba.lv aizpildot pieteikuma anketu un norādot savu e-pastu un
adresi.
Pēc pieteikuma apstiprināšanas, dalībnieks uz savu e-pastu saņems organizatoru sūtītu saiti uz
Quizizz aplikāciju.
Sacensību dienā dalībnieks līdz plkst. 17.50 ir pieslēdzies programmai Quizizz un gaida
sacensību uzsākšanu plkst. 18.00.
7. Sacensību programma un vērtēšana.
Teorētiskie uzdevumi sastādīti atbilstoši Latvijā (kā Eiropas Savienības dalībvalstī)
apstiprinātiem ceļu satiksmes noteikumiem un pirmās palīdzības sniegšanas vadlīnijām.
Dalībnieks atbild uz ekrānā redzamajiem jautājumiem (ne vairāk kā 25) par ceļu satiksmes
noteikumiem un satiksmes drošību, par pirmās palīdzības tēmām, par velosipēda uzbūvi 30
minūšu laikā. Dalībnieks par katru pareizu atbildi saņem 600 punktus un papildu 0-400
punktus atkarībā no uzdevuma izpildes ātruma.
Teorētisko uzdevumu tēmas – sacensību nolikuma 1. pielikumā.
8. Rezultāti.
Dalībnieka rezultāts posmā ir visos teorētiskajos uzdevumos iegūtā punktu summa. Rezultātu
grupas ietvaros aprēķina neatkarīgi no dzimuma.
9. Apbalvošana.
Katra posma 1.- 3. vietas ieguvējus attiecīgajās vecuma grupās apbalvo ar balvām. Balvu
saņemšanas kārtība tiks paziņota 3 dienu laikā pēc katra posma.
10. Finanses.
Dalībnieki startē bez dalības maksas.
Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu, sedz Ķekavas novada pašvaldības sporta
aģentūra un sponsori.
11. 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.
12. Apmeklētāju un dalībnieku ievērībai!
Lai informētu sabiedrību par pasākuma norisi, publiskā pasākuma laikā var notikt foto vai video
fiksācija. Bildes var tikt ievietotas pašvaldības informatīvajos kanālos – ikmēneša informatīvajā
biļetenā, mājaslapā vai sociālajos tīklos. Pārzinis un personas datu apstrādes nolūki: Ķekavas
novada pašvaldība, juridiskā adrese: Gaismas iela 19, k. 9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas
novads, LV-2123, veic personas datu apstrādi sabiedrības informēšanai. Personas ir tiesīgas jebkurā
laikā lūgt pārzinim dzēst savus datus.
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1.pielikums.
Tēmas SV 9, 10 (2012. g. vai 2011. g.)
1. posmā.
1. Termini ( apbraukšana, apdzīšana, apdzīvota vieta, apsteigšana, braukšanas josla, brauktuve,
ceļš, ceļu satiksmes dalībnieks, dot ceļu, dzelzceļa pārbrauktuve, dzīvojamā zona, galvenais
ceļš, gājējs, gājēju ceļš, gājēju pāreja, gājēju un velosipēdu ceļš, ietve, kopīgs gājēju un
velosipēdu ceļš, krustojums, nomale, operatīvais transportlīdzeklis, priekšroka, sadalošā
josla, satiksmes regulētājs, velojosla, velosipēds, velosipēdu ceļš).
2. Brīdinājuma ceļa zīmes.
3. Priekšrocības ceļa zīmes.
4. Velosipēda aprīkojums.
2. posmā.
1. Pirmā posma tēmas.
2. Aizlieguma ceļa zīmes. 301,302,303,304,305,306,309,315,316,317,323.
3. Rīkojuma ceļa zīmes.
4. Satiksmes drošība.
5. Pirmā palīdzība.
3. posmā.
1. Pirmā, otrā posma tēmas.
2. Papildus prasības velosipēdu vadītājiem.
3. Pārbraukšanas secība vienādas nozīmes krustojumos.
Tēmas SV 11, 12 (2010. g., 2011. g.)
1. posmā.
1. Termini (apbraukšana, apdzīšana, apdzīvota vieta, apsteigšana, braukšanas josla, brauktuve,
ceļš, ceļu satiksmes dalībnieks, dot ceļu, dzelzceļa pārbrauktuve, dzīvojamā zona, galvenais
ceļš, gājējs, gājēju ceļš, gājēju pāreja, gājēju un velosipēdu ceļš, ietve, kopīgs gājēju un
velosipēdu ceļš, krustojums, nomale, operatīvais transportlīdzeklis, priekšroka, sadalošā
josla, satiksmes regulētājs, velojosla, velosipēds, velosipēdu ceļš).
2. Brīdinājuma ceļa zīmes.
3. Priekšrocības ceļa zīmes.
4. Aizlieguma ceļa zīmes. 301,302,303,304,305,306,309,315,316,317,323.
5. Rīkojuma ceļa zīmes.
6. Papildzīmes. 801,802,803,814,815,816,817,no 818824,843,845,846,847,850,854,855,856,857,858.
7. Velosipēda aprīkojums.
2. posmā.
1. Pirmā posma tēmas.
2. Norādījuma ceļa zīmes. No 501-510,no 513-522,527,528,533538,541,542,546,552,553,555,556.
3. Servisa ceļa zīmes. 601,611,612,615,625,626,627.
4. Virzienu rādītāji un informācijas zīmes.711,712-720,723,725,729-736.
5. Ceļa apzīmējumi - vertikālie,horizontālie.
6. Pārbraukšanas secība vienādas nozīmes krustojumos.
7. Satiksmes drošība.
8. Pirmā palīdzība.
3.posmā.
1. Pirmā, otrā posma tēmas.
2. Papildus prasības velosipēdu vadītājiem.
3. Visu veidu krustojumu pārbraukšanas secība.
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