
 

 

 

  
RĪGAS  89. VIDUSSKOLA 

Hipokrāta  iela 27,  Rīga,  LV–1079, tālrunis/fakss 67536800, e-pasts R89VS@riga.lv 

 

 

NOLIKUMS 
Rīgā 

2019.gada 04. novembrī Nr.VS89-19- 
 

Konkurss “Superpuika” 

 
I.  Vispārīgie jautājumi 

 

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās Konkurss “Superpuika 2019” 

(turpmāk - Konkurss). 

 

2. Konkursa mērķi ir:  

2.1. Popularizēt Lāčplēšu dienu Rīgas 89.vidusskolā. 

2.2. Rosināt radošo domāšanu, caur netradicionālu pieeju un kvalitatīvu brīvā laika 

pavadīšanu.  

2.3. Dot iespēju jauniešiem paust savu viedokli, veicinot izpratni par mūsdienu sabiedrību, 

vidi, vērtībām. 

 

3. Konkursa uzdevums ir izvērtēt visatbilstošāko kandidātu Superpuikas titulam, 

kas spēj uzrādīt vislabāko sniegumu  praktiskajā, fiziskajā, kā arī erudīcijas uzdevumos. 

 

II. Konkursa norises vieta un laiks 

 

4. Konkurss notiek: 

2019. gada 12. novembrī, Rīgas 89.vidusskolas sporta zālē,  sākums  plkst. 14:00.  

 

5. Konkursa nolikums un informācija par Konkursu tiek publicēta skolas vietnē 

www.r89vsk.lv.   

 

III. Konkursa dalībnieki, pieteikumu iesniegšana un dalības nosacījumi 

 

6. Konkursā piedalās 9.-12.klašu jaunieši  (turpmāk – Dalībnieki), 4 jaunieši no 

klases. 

 

7. Pieteikšanās Konkursam - līdz 2019. gada 08. novembrim: 

aizpildot pieteikumu (sk.pielikumā) un nodot sporta organizatorei Natašai Ņekrasovai  . 
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8. Konkursa dalības nosacījumi: 

Lai sekmīgi piedalītos Konkursā Dalībniekiem ir jāveic: 

8.1. Praktiskais uzdevums (radošums); 

8.2. Spēka, veiklības un izturības pārbaudījumi (fiziskā trase); 

8.3. Erudīcijas uzdevumi. 

  

         9. Klases audzinātājam pirms pieteikuma iesniegšanas jāsaņem rakstveida piekrišana 

no  dalībnieku likumiskajiem pārstāvjiem vai pilngadīgajiem dalībniekiem Dalībnieku 

fotografēšanai vai filmēšanai Konkursa laikā un fotogrāfiju vai audiovizuālā materiāla 

publiskošanai pēc Konkursa. 

              

IV. Vērtēšanas noteikumi 

 

        10. Konkursa Dalībnieku sniegumu vērtē sporta skolotāju izveidota un apstiprināta 

žūrija. 

 

11.  Katru uzdevumu vērtē pēc punktu skaita pēc iepriekš izstrādātiem kritērijiem, 

kurus Dalībnieki uzzina pirms katras Konkursa kārtas: 

   

 12. Vienādu punktu rezultāta gadījumā augstāku vietu ieņem Dalībnieks, kam ir lielāks 

augstāko saņemto vērtējumu skaits.  

  

 13. Rezultāti tiek publicēti pēc Konkursā interneta vietnē: www.r89vsk.lv. 

  

14. Žūrijas komisijai ir tiesības lemt par laureātu/vietu/diplomu nepiešķiršanu vai 

vairāku piešķiršanu.  

  

         15. Žūrijas komisijas lēmums ir galīgs un neapstrīdams. 

 

V. Konkursa laureātu apbalvošana. 

 

         16. Konkursa fināla rezultātu paziņošana notiek tajā pašā dienā, kad norisinās 

Konkurss, pēc rezultātu apkopošanas.  

         

         17. Pirmās vietas ieguvējs saņem titulu “Superpuika 2019”, kausu un diplomu. 

          

         18. Informācija par Konkursa rezultātiem 2019. gada 15. novembrī tiek publicēta 

interneta vietnē www.r89vsk.lv.   

 

 

VI. Citi noteikumi 

19. Par Dalībnieku veselības stāvokli atbildīgi viņu vecāki, iesniedzot organizatoriem 

rakstiskas atļaujas piedalīties Konkursa fiziskajā trasē. 
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20. Izglītības iestāde nodrošina Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu 

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

organizētajos pasākumos” prasības. 

21. Konkursa organizatori nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma 

prasības. 

22. Konkursa laikā uzņemtie foto un video materiāli var tikt izmantoti publicitātes 

materiāliem un Konkursa popularizēšanai. 
 

 

Direktore                                                                M.Serkova 

 

Direktores pienākumu izpildītāja 

Direktores vietniece izglītības jomā                       M.Junceviča                                                                                                                                                                                  

 

N.Ņekrasova 29299848 
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Pielikums nolikumam 

 

Konkurss “Superpuika” 
 

 

PIETEIKUMS 
 

 

1. Klase:  

 

2. Dalībnieki: 

 

Nr.p.k. Vārds, Uzvārds 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

 

 

Klases audzinātāja: ___________________________________ 
vārds, uzvārds (paraksts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                              


