
   
 

APSTIPRINU 

Rīgas 28.vidusskolas direktors 

Guntars Jirgensons 

_________________________ 

2017. gada ___.______________ 
 

Rīgas 3.atklātās inerces koka automodeļu ātrumsacensības un  

automodeļu dizaina konkurss „RIPO AUTO – 2017” 

 NOLIKUMS 

I. Mērķis un uzdevumi 

1. Ieinteresēt bērnus un jauniešus nodarboties ar koka automodeļu izgatavošanu un 

veidot automodeļu dizainu, iesaistīt izglītojamos praktiskā darbībā un dizaina veidošanā. 

2. Veidot izpratni par tehnisko jaunradi un starppriekšmetu saiknēm vispārējā un 

interešu izglītībā. 

3. Veicināt Rīgas vispārējo un interešu izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu 

interesi par tehnisko jaunradi - koka automodeļiem un automodeļu dizainu. 

II. Organizatori 

4. Rīgas 3. atklātās inerces koka automodeļu ātrumsacensības un automodeļu 

dizaina konkursu “Ripo auto – 2017” (turpmāk – Sacensības) organizē Rīgas 

28. vidusskola sadarbībā ar Interešu izglītības iestādi „Jaunrades skola” (turpmāk – 

Skola) un citiem sadarbības partneriem. 

III. Sacensību laiks un vieta 

5. Sacensības notiks 2017. gada 16. maijā Rīgas 28. vidusskolā, Sliežu iela 23, 

Rīga, (telpās vai ārā Skolai pieguļošā teritorijā, atkarībā no laika apstākļiem). Norises 

vieta - http://rigas-28-vidusskola.uz-kartes.zl.lv/ 

6. Reģistrācijas sākums plkst. 11.00, Sacensību sākums plkst. 12.00.  

IV. Dalībnieki  

7. Rīgas pilsētas u.c. vispārizglītojošo un interešu izglītības iestāžu audzēkņi – bērni 

un jaunieši sākot no 5. klases un atsevišķā grupā – sākumskolas un PII izglītojamie 

(turpmāk – Dalībnieki). 

8. Individuālie dalībnieki – jaunieši 13 – 25 g.v., kuri piedalās ārpus komandām. 

9. Katra izglītības iestāde, organizācija veido komandas ar ne vairāk kā 3 

Dalībniekiem katrā. Vienai organizācijai var būt vairākas komandas. Var no iestādes 

piedalīties arī individuālie Dalībnieki. 

10. Sacensību Dalībniekus instruē par drošu uzvedību Sacensību laikā un vietā. 

Instruktāžu veic atbilstoši prasībām izglītots darba drošības speciālists. 

V. Sacensību nosacījumi, norise 
11. Sacensības notiek inerces koka automodeļu ātrumā un automodeļu dizainā. 

12.  Pielikumos Nr. 1. un Nr. 2. – tehniskā specifikācija un paskaidrojumi. 

13. Jebkuri auto, kas ir ārpus iepriekš minētā Pielikuma noteikumiem var tikt 

iekļauti nestandarta klasē pēc atsevišķa vērtēšanas komisijas lēmuma.  

14. Auto modeļi var piedalīties tikai dizaina konkursā vai ātrumsacensībās. 

Vienam Dalībniekam var būt vairāki automodeļi. 
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VI. Tiesneši, vērtēšana 

15. Sacensību vērtēšanu veic komisija, kuras sastāvā ir pieaicinātie neatkarīgie 

eksperti un piedalās pārstāvji – pedagogi no iestādēm, kuras piedalās sacensībās. 

16. Vērtēšanas kritēriji: 

16.1. Dizainā vērtē auto modeļa izskatu, tā oriģinalitāti, noformējumu u.c.; 

16.2. Kustības ātrumā vērtē savstarpējos braucienus un uzvaras vairākos 

braucienos. 

VII. Apbalvošana 

17.  Pirmo trīs vietu ieguvējus ātrumsacensībās un dizaina konkursā apbalvo ar 

diplomiem un balvām. 

18. Ceturtās vietas ieguvējus apbalvo ar atzinības un veicināšanas balvām no 

Skolas. 

19. Organizatori vai vērtēšanas komisija var piešķirt arī citas nominācijas par 

izpildes kvalitāti (savienojumi, virsmu kvalitāte, precizitāte, tehniskā risinājuma 

sarežģītība, noformējuma tematiskums u.c.).  

VIII. Pieteikšanās 

20.  Komandas nosūta pieteikumu brīvā formā uz vai atbilstoši paraugam e-pastu: 

jaunradesskola@inbox.lv līdz 2017. gada 10. maijam ar atzīmi “RIPO AUTO – 2017”. 

Individuālie Dalībnieki elektroniski nosūta pieteikumu līdz 2017. gada 10. maijam vai arī 

piesakās pirms sacensībām norises vietā. Elektroniskā pieteikumā norāda vārdu, uzvārdu, 

izglītības iestādi un klasi (vecumu) vai pieteikumu noformēt tabulas veidā:  
 

vai individuāliem dalībniekiem–  

 
 

 

IX. Citi noteikumi 

21. Izglītības iestāde nodrošina Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu 

Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to 

organizētajos pasākumos” prasības. 

22.  Sacensību organizatori nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma 

prasības. 

23. Dalībniekiem ir iespēja pusdienot skolas ēdnīcā (skaitu un, ja ir īpašas prasības, 

- lūdzu precizēt līdz 2017. gada 10. maijam). Par ēdināšanu dalībnieki maksā no saviem 

līdzekļiem. Apmaksa iespējama arī ar pārskaitījumu, veicot samaksu iepriekš.  

24. Pedagogiem un dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar sacensību norises vietu un 

apkārtni organizētā ekskursijā. 

25.  Interesējošus jautājumus par sacensību norisi, auto modeļu izgatavošanu utml. 

var uzdot Skolas pārstāvim Arnoldam Ziemelim, rakstot uz e-pastu: 

jaunradesskola@inbox.lv vai telefoniski 27633569 (vēlams pēc plkst.15.00). 
 

Ziemelis 27633569 

 

SASKAŅOTS 

Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra 

tehniskās jaunrades metodiķis E.Zīverts 

Elektroniski akceptēja 2017.gada 3.aprīlī 
 

Vārds, Uzvārds Skola  Klase Skolotājs 

Vārds, Uzvārds 
Dzīves 

vieta 
Vecums 

Skolotājs, 

konsultants 

(ja ir) 
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