
 

 

Rucavas pagasta ģimeņu sacensības 

“Ziemas prieki 2021” 

NOLIKUMS 

 

1. Sacensību mērķis: 

1.1. Popularizēt veselīgu dzīvesveidu; 

1.2. Iesaistīt sacensībās bērnus un vecākus; 

1.3. Veidot jaunu tradīciju. 

 

2. Laiks un vieta: 

Sacensības notiek no 2021. gada 4. februāra līdz 2021.gada 4.martam. 

 

3. Vadība: 

Sacensības organizē Rucavas pamatskola sadarbībā ar Rucavas novada domes sporta metodiķi 

D.Gabrūnu. 

 

4. Sacensību apraksts: 

Tiek noteiktas 5 disciplīnas: 

4.1. Radošais ģimenes sniegavīrs – ģimene kopīgi uzceļ vienu vai vairākus sniegavīrus, nofotografējas ar 

to/tiem kopā un iesūta attēlus. Uzsvars tiek likts uz radošo pieeju un atraktivitāti. Sacensību 

noslēgumā iesūtīt vienu radošāko sniegavīru fotogrāfiju.  

4.2. Piku ātrtaisīšana – katrs ģimenes dalībnieks 30 sekunžu laikā mēģina uztaisīt pēc iespējas vairāk 

sniega pikas, katru dalībnieku nofilmē un iesūta video. Vērtēts tiek ģimenes vidējais piku taisīšanas 

rezultāts 30s (piemēram – 3 cilvēki, rezultāti – 15;30;45 = 90 pikas : 3 (dal.sk.) = 30 pikas vidēji 

ģimenē). Konkursa laikā rezultātus iesūtīt ne biežāk kā reizi nedēļā. 

4.3. Lielās sniega bumbas velšana – ģimenei kopīgi ir jāuzveļ pēc iespējas lielāka sniega bumba, visi pie 

tās kopīgi nofotografējas un izmēra bumbas augstumu un iesūta attēlus. Konkursa laikā rezultātus 

iesūtīt ne biežāk kā vienu reizi nedēļā. 

4.4.  Ģimenes pastaiga – ģimene kopīgi dodas pastaigās un ar jebkuras telefona aplikācijas palīdzību 

fiksē veikto distanci un maršrutu. Iesūta ekrānšāviņus ar distanci un maršrutu, kā arī kopbildi kādā 

maršruta punktā.  

  



 

 

4.5. Ģimenes šļūciens – izdomāt un nofilmēt oriģinālu, jautru un drošu veidu, kā ģimene kopīgi nošļūc 

no kalna. Video ar aprakstu iesūtīt. Šļūciena video tiks ievietots Rucavas pamatskolas sociālā konta 

www.facebook.com publiskajā profilā un nodots balsošanai.  

 

5. Rezultātu iesūtīšana un vērtēšana: 

5.1. Sniegavīru un šļūciena attēlus/video iesūta uz telefona nr. 28853372 (L.Šokolaite) aplikācijā 

whatsapp. Piku skaitu, pastaigu un sniega bumbas rezultātus iesūtīt uz telefona nr. 26830634 (D. 

Gabrūna) aplikācijā whatsapp. 

5.2. Disciplīnās  (4.1. – 4.3. un 4.5.) tiek vērtēts viens labākais rezultāts. Rezultātus uzlabot var ne 

biežāk, kā reizi nedēļā. Disciplīnā 4.4. ģimenes pastaiga tiek vērtētas 15 garākās pastaigas (tiek 

ņemts vērā noietais kilometru daudzums). 

5.3. Skolēni saņem punktus sporta laureāta vērtējumā  un vērtējumu sportā. 

5.4. Gan radošais ģimenes sniegavīrs, gan ģimenes šļūciens tiek vērtēti Rucavas pamatskolas sociālā 

konta www.facebook.com publiskajā profilā ņemot vērā saņemtos “like/patīk”. Neatkarīgā žūrija 

noteiks savu simpātiju abās disciplīnās. 

 

6. Pasākuma dalībnieki: 

Rucavas pamatskolas skolēni un PII “Zvaniņš” audzēkņi ar ģimenēm. Dalībnieki var mainīties 

(vienreiz mamma, citreiz krustēvs vai visi kopā),  minimālā prasība - katrā disciplīnā piedalās vismaz 1 

bērns un 1 pieaugušais (vecāki, krustmāte, krustēvs, tante, onkulis, lielais brālis/māsa u.tml.).  

Dalībnieki atbildīgi par savu veselības stāvokli. 

 

7. Apbalvošana: 

1. 1. -3. vietu ieguvējus katrā  grupā apbalvo ar diplomu,  medaļu un pārsteiguma balvu. 

2. Žūrijas simpātiju balva. 

 

Vairāk informācijas: 

• D. Gabrūna – 26830634 (disciplīnas, noteikumi) 

• L. Šokolaite – 28853372 (attēlu iesūtīšana, aplikācijas) 

 

Piedaloties sacensībās, jūs piekrītat, ka sacensību laikā iesūtītie videomateriāli un 

fotogrāfijas var tikt ievietotas Rucavas pamatskolas sociālā konta www.facebook.com 

publiskajā profilā, Rucavas pamatskolas mājaslapā https://rucava.edu.lv/ vai Rucavas 

novada mājaslapā www.rucava.lv. 


