
 
 

BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS „LAIMĪTE” 
 

Sarkandaugavas iela 24, Rīga, LV - 1005, 

tālrunis 67394663, tālr.67392138, e-pasts bjclaimite@riga.lv 

 

NOLIKUMS 
 

Rīgā 

 

2022. gada 7. martā                                                                        Nr. BJCL-22-2-nos 
 

Rīgas atklātās viedspēles sacensības „Atrodi sevi Sarkandaugavā”  

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās Rīgas atklātās sacensības “Atrodi sevi 

Sarkandaugavā” (turpmāk –Sacensības). 

 

2. Sacensības tiek rīkotas ar mērķi veicināt interesantu brīvā laika pavadīšanu Rīgas 

iedzīvotāju vidū.   

 

3. Sacensību uzdevums ir iepazīstināt ar Sarkandaugavas apkaimi, tās vēsturi, 

kultūrvēsturiskiem un interesantiem objektiem.  

 

4. Sacensības organizē Bērnu un jauniešu centrs “Laimīte” Reģionālais sporta centrs 

“Sarkandaugava” (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 2022. gada 2. aprīlī no plkst. 12.00 līdz 16.00 

 

6.  Sacensības notiek Bērnu un jauniešu centrā “Laimīte” Reģionālajā sporta centrā 

“Sarkandaugava” Limbažu iela 8, Rīga teritorijā un Sarkandaugavas apkaimē. 

 

7. Dalībnieku starts sacensībām tiek dots starta vietā blakus reģistratūrai no plkst. 

12.00 līdz plkst. 15.00. 

 

8. Dalībniekiem jāfinišē līdz plkst. 16.00. 

 

9. Sacensību nolikums un informācija par Sacensībām tiek publicēta interneta vietnēs 

www.laimite.lv. 

 

http://www.laimite.lv/
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III. Sacensību dalībnieki, programma un nosacījumi 

 

10. Sacensībās var piedalīties visu vecumu Rīgas iedzīvotāji (turpmāk – 

Dalībnieki). 

  

11. Komandā līdz 4 Dalībnieki, vismaz vienam Dalībniekam komandā jābūt 

vecākam par 18 gadiem. 

 

12. Komandai obligāti līdzi vismaz viens viedtālrunis ar uzlādētu bateriju, 

lejuplādētu aplikāciju WhatsApp (turpmāk – WhatsApp) un interneta pieslēgumu. 

 

13. Komandas pulksteņa laiks jāsaskaņo ar laika tiesneša pulksteņa laiku. 

 

14. Sacensības ietver 10 dažādus uzdevumus Sarkandaugavas apkaimē: 

14.1. komanda saņem uzdevumus WhatsApp no sava distances tiesneša; 

14.2. atbildi ar pareizo vietas foto, kurā redzami visi komandas Dalībnieki vai veiktā 

uzdevuma atrisinājumu sūta WhatsApp savam distances tiesnesim; 

14.3. ja atsūtītais foto vai atbilde ir pareiza, tad komanda saņem nākamo uzdevumu. 

14.4. ja Dalībnieki nespēj veikt uzdevumu, tad var izmantot palīdzības zvanu, zvanot 

savam tiesnesim, par katru palīdzības zvanu pie komandas distancē pavadītā laika tiek pierēķinātas 

klāt 10 minūtes. 

 

15. Komandas Dalībnieki uzdevumu vietas apmeklē un finišē kopā. 

 

16. Sacensību laikā pārvietojas tikai kājām. 

 

17. Saņemot pēdējo WhatsApp ziņu ar norādi “Atrodi finišu!” – komandas 

Dalībnieki dodas uz finišu, kur obligāti nofotografējas pie finiša vietā uzstādītā pulksteņa tā, 

lai vienā foto redzams finiša laiks un visi komandas Dalībnieki. 

 

18. Papildu informāciju par Sacensībām var saņemt pa tālruni: 29267694 vai e-

pastu: ispike@edu.riga.lv 

 

IV. Dalībnieku pieteikšana  

 

19. Dalībnieki sacensībām piesakās reģistratūrā 2022. gada 2. aprīlī no plkst. 12.00 

līdz 15.00. 

 

20. Dalībnieki piesakoties aizpilda pieteikuma veidlapu pielikumā, izvēloties sev 

vēlamo starta laiku plkst. 12.00 / plkst. 12.30 / plkst. 13.00 / plkst. 13.30 / plkst. 14.00 / 

plkst. 14.30 / plkst. 15.00. 

 

21. Starta vietā instruktāžas lapā katrs Dalībnieks ar parakstu apliecina, ka: 

21.1. ir iepazinies un apņemas ievērot šo Sacensību nolikumu un Organizatoru 

norādījumus; 

21.2. pats ir atbildīgs par savu veselības stāvokli un tam nepieciešamo medikamentu 

lietošanu; 

mailto:ispike@edu.riga.lv
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21.3. ievēros Organizatoru iestādes kārtības un izmantošanas noteikumus, drošības 

noteikumus Sacensībās un ceļu satiksmes noteikumus. 

 

22. Katrs pilngadīgais Sacensību Dalībnieks ir personīgi atbildīgs par sava veselības 

stāvokļa atbilstību Sacensībām.  

 

23. Par nepilngadīgā Dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību Sacensībām atbild 

vecāki vai aizbildnis. 

  

24.  Organizators nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības. 

 

25. Organizatori patur tiesības publiskot Sacensību norises fotogrāfijas. 

 

26. Organizatori nenes atbildību par to, ka trešās personas Sacensību laikā fotografē 

vai filmē esošos Dalībniekus. 

 

V. Apbalvošana 
 

27. Sacensībās visi komandu Dalībnieki tiek apbalvota ar Organizatora balvām. 

 

VI. Citi noteikumi 
 

28. Dalībnieki pirms Sacensībām tiek iepazīstināti ar drošības, kārtības un ceļu 

satiksmes noteikumiem un ar savu parakstu apliecina tos ievērot. 

 

29. Komandas Dalībnieki, ievērojot ceļu satiksmes noteikumus, uzmanīgi uzvedas 

uz ceļa, sliedēm un ietvēm, ceļi šķērso tikai tam paredzētajās vietās, ievēro privātīpašumu 

robežas un norādes. 

 

30. Katrs Dalībnieks pats atbild par savu veselības stāvokli, drošību un savu rīcību 

Sacensību laikā. 

 

31. Katra komanda ir atbildīga par savas komandas biedra nodrošināšanu ar pirmo 

medicīnisko palīdzību. Nepieciešamības gadījumā Organizatori nodrošina neatliekamās 

medicīniskās palīdzības izsaukšanu uz Sacensību norises vietu. 

 

32. Pasākumu norises laikā ievērot Ministru kabineta noteikumus Nr. 360 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.  

 

 

Direktore A. Sarma 

 
Spīķe 

29267694 
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Pielikums 

Rīgas atklātās viedspēles sacensību “Atrodi sevi Sarkandaugavā” 

 nolikumam 

 

PIETEIKUMS 

 

________________________________________________________________ 

Komandas nosaukums 

 

 

________________________________________________________________ 

Komandas kapteiņa telefona numurs 

 

 

LŪGUMS ATZĪMĒT (iekrāsojot) JŪSU STARTA LAIKU 

plkst. 12.00 plkst. 12.30 plkst. 13.00 plkst. 13.30 

 

plkst. 14.00 plkst. 14.30 

 

plkst. 15.00 

 

 

Nr. p. 

k. 
Vārds, uzvārds 

 

 

Dzīvesvieta / 

apkaime 

 

Dzimšanas 

gads 

 PARAKSTS par 

Dalībnieku veselības 

atbilstību Sacensībām un 

drošības, uzvedības, ceļu 

satiksmes noteikumu 

ievērošanu 

1.  

 

   

2.  

 

   

3.     

4.     

 

Datums ________________________  

 

e-pasts _____________________________ 
 

 

Spīķe 29267694 

ispike@edu.riga.lv 

mailto:ispike@edu.riga.lv

