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Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes  

organizētā skrējiena „Rāzna – Muokūņkolns 2018” 

NOLIKUMS  
 

1. Skrējiena mērķis un uzdevumi. 

 

1.1. Skrējiena mērķis ir veicināt veselīga dzīvesveida popularizēšanu Rēzeknes novada jauniešiem. 

1.2. Skrējiena uzdevumi: 

1.2.1. atbalstīt Rēzeknes novada pagastos esošo iedzīvotāju iniciatīvas; 

1.2.2. veicināt jauniešu lietderīga brīvā laika pavadīšanas popularizēšanu un aktualizēšanu; 

1.2.3. rosināt lokālās piederības apziņas un patriotisma aktualizēšanu un stiprināšanu bērnu un 

jauniešu vidū; 

 

2. Skrējiena pretendenti. 

 

2.1. Skrējienā var piedalīties Rēzeknes novada un citu novadu iedzīvotāji,  

2.2. Rēzeknes novada vispārizglītojošo skolu komandas, kas cīnās par titulu „Kuplākā skola”. 

 

3. Skrējiena norise un kārtība. 

 

3.1. Skrējiena norises vieta – Rēzeknes novada Mākoņkalna pagasts. 

3.2. Skrējiena norises laiks – 4.maijs, plkst. 11:00. 

3.3. Skrējienu organizē Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde un Mākoņkalna pagasta 

pārvalde. 

3.4. Pieteikšanās kārtība skrējienam: 

3.4.1. Skrējienam var reģistrēties 4.maijā, laika posmā no 9:30 – 10:30, norādot vārdu, 

uzvārdu, dzimšanas datus.  

3.4.2. Skolu komandas skrējienam piesakās līdz 27.aprīlim, plkst. 12:00, atsūtot dalībnieku 

sarakstu uz e-pastu: janis.saudins@saskarsme.lv Skolas komandā var pieteikt 2017./2018.m.g. 

audzēkņus no 1.-12.klasei un mācību iestādes pedagogus. 

3.4.3. Katram dalībniekam starta reģistratūrā tiek izsniegts skrējiena kārtas numurs. 

3.4.4. Katram dalībniekam stingri jāseko organizatoru norādēm un norādītā distance jāveic 

atbilstoši organizatoru noteiktajam, pilnā garumā. 

 

4. Uzvarētāju noteikšana un apbalvošana. 

 

4.1. Kopējais skrējiena balvu fonds – 1000 Eur. 

4.2. Par skrējiena uzvarētājiem var uzskatīt 1 sieviešu un 1 vīriešu dzimuma pārstāvi, katrā vecuma 

grupā, kas attiecīgo distanci veikuši visātrāk. Vecuma grupas: I – dzimuši no 2002.g. (ieskaitot) un 

jaunāki, II – dzimuši no 1983.g. – 2001.g. (ieskaitot), III – dzimuši līdz 1982.g. (ieskaitot). 

4.3. Skrējiena uzvarētāju naudas balva – 70,00 Eur, pienākas attiecīgi katram sacensību 

uzvarētājiem. 2.-3.vietas ieguvējiem skrējējiem speciālas balvas.  

4.4. Uzvarētāju apbalvošana notiek pēc sacensību noslēguma. 

4.5. Naudas balva uzvarētājiem tiek piešķirta atbilstoši likumam „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 

9.panta 10.punktam. 

4.6. Rēzeknes novada vispārizglītojošās skolas, piesakot komandas iepriekš, cīnās par skrējiena titulu 

„Kuplākā skola”. Titulu izcīna 3 skolas, kurās ir visvairāk finišējušo dalībnieku.  

Balvas skolu komandām – 1.vieta – 150 Eur, 2.vieta – 100 Eur, 3.vieta – 80 Eur. Balvas var 

izmantot sporta inventāra iegādei. 
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