
Nolikumu sagatavoja biedrība „Dundagas vidusskolas atbalsta biedrība” 

 

   

ĢIMEŅU DIENA 

Orientēšanās sacensības 

„ATKLĀJ DUNDAGU NO JAUNA!”  

N O L I K U M S 

 

PASĀKUMA  MĒRĶIS 

 Sekmēt skolēnu, viņu ģimenes locekļu un pedagogu sadarbošanos komandā, kā arī veicināt veselīgu 
atpūtu izglītojošā un sportiskā garā, rosinot interesi par Dundagu, tās vēsturi, tradīcijām un ģeogrāfiju. 

 

PASĀKUMA NORISES VIETA UN LAIKS  

 Pasākums notiks 2014. gada 11. oktobrī, Dundagā 
 Reģistrēšanās, starta un finiša vieta pie Dundagas Lielās skolas 
 Komandu reģistrācija no 10:30 
 Sacensību sākums 11:00 
 Pasākuma dalībnieki pārvietosies Dundagas teritorijā, nonākot pie konkrētiem kontrolpunktiem 

 

PASĀKUMA KĀRTĪBA  

 10:30 – 10:45 Komandu dalībnieku reģistrācija 
10:45 – 11:00 Svinīga pasākuma atklāšana 
11:00 – 11:05 Komandām tiek dots starts 
13:50 -  14:00 Komandas finišē (neatkarīgi no paveikto uzdevumu daudzuma) 
14:00 – 14:30 Mielasts no Lielā zupas katla 
14:30 – 15:00 Ielu vingrotāju šovs 
15:00 – 15:10 Komandu uzvarētāju apbalvošana 
 

PASĀKUMA DALĪBNIEKI  

 1. – 12. klašu skolēni, pedagogi, skolēnu vecāki/audžuvecāki, vecvecāki 
 Tiek noteiktas 3 klašu grupas: 1. – 4. klašu grupa; 5. – 8. klašu grupa; 9. – 12. klašu grupa 
 Katru klasi pārstāv klases audzinātājs vai tā izvirzīts pārstāvis 
 Vecāki, kuru ģimenē ir vairāki skolēni, piedalās kādā no klašu grupām pēc savas izvēles 

 

ORIENTĒŠANĀS  SACENSĪBU  KĀRTĪBA  

 Komandas startēs vienlaikus, kārtību nosaka organizatori 
 Komandu kapteiņiem pirms starta tiek izsniegtas orientēšanās sacensību uzdevumu lapas 
 Orientēšanās maršrutā katrai klašu grupai ir noteikti kontrolpunkti, ko katra komanda veic izvēlētā 

secībā 
 Katrā kontrolpunktā dalībnieki izpilda uzdevumu, saņemot zīmodziņu vai pareizo atbildi/rezultātu 

ierakstot savās uzdevumu lapās 



Nolikumu sagatavoja biedrība „Dundagas vidusskolas atbalsta biedrība” 

 Katra komanda nodrošina sevi ar vienu fotoaparātu foto mirkļu uzņemšanai. Ģimeņu dienas bildes ar 
jūsu atļauju tiks publiskotas DVAB sociālo tīklu vietnēs, Dundagas vidusskolas un Dundagas novada 
pašvaldības mājas lapā. Pasākuma laikā uzņemtās bildes nosūtīt: dvabiedriba@gmail.com  

 Veicot orientēšanās maršrutu un ceļu no viena kontrolpunkta uz nākamo, dalībniekiem jāievēro ceļu 
satiksmes noteikumi 

 Aizliegts pārvietoties ar jebkādiem transporta līdzekļiem, pretējā gadījumā komanda saņem soda 
punktus (no kopējā punktu skaita tiek atņemti 5 punkti) 

 

SACENSĪBU DALĪBNIEKU VĒRTĒŠANA  

 Katra klašu grupa tiek vērtēta atsevišķi, nosakot vienu uzvarētāju katrā grupā  
 Komandas rezultātu nosaka, saskaitot kopā punktus par atrastiem kontrolpunktiem un veiktajiem 

uzdevumiem. Pasākumā uzvar komanda, kas savākusi lielāko punktu skaitu 
 Komandas, kuras ieguvušas vienādu punktu skaitu, veic papilduzdevumu 
 Skolēna nopietnas saslimšanas gadījumā, klases audzinātājs par to informē pasākuma organizatorus 

līdz 2014. gada 10. oktobrim 15:00. 
 Punkti tiek piešķirti par: 

o klašu skolēnu piedalīšanos (jo procentuāli vairāk skolēnu piedalās, jo lielāks punktu skaits) 
o par katra skolēna vecāku/audžuvecāku, vecvecāku piedalīšanos 
o klases audzinātāja vai viņa izvirzītā pārstāvja piedalīšanos 
o komandas noformējumu (vizuālais tēls, atribūti, apģērbs utt.), kas skaidri attēlo komandas 

nosaukumu 
o vecāki, kuru ģimenē ir vairāki skolēni, nesamazina punktu skaitu klašu komandai, ko vecāks 

nepārstāv 
o komandas organizētību un kārtību pasākuma sākumpunktā un finišā 

 Sacensību uzdevumu izpildi vērtē un rezultātus apkopo sacensību organizatoru pārstāvju izveidota 
komisija 3 cilvēku sastāvā 

 

APBALVOŠANA  

 Katrā klašu grupā tiek apbalvoti pirmo vietu ieguvēji 
 Katra klašu komanda tiek apbalvota par piedalīšanos Ģimeņu dienas pasākumā 

 

PASĀKUMA ORGANIZATORI  

Ģimeņu dienu un orientēšanās sacensības organizē un vada biedrība „Dundagas vidusskolas atbalsta 
biedrība” 
 

Organizatoriski jautājumi : Tamāra Kaudze, m.t. 29191969, epasts: dvabiedriba@gmail.com  

Dundagā, 2014. gada 15. septembrī 

Nolikumu apstiprina: 
Biedrības „Dundagas vidusskolas atbalsta biedrība”  

Valdes priekšsēdētāja  
Tamāra Kaudze 

 

 

 

 

Ģimeņu diena notiek biedrības „Dundagas vidusskolas atbalsta biedrība” īstenotā projekta „Vecāku, skolēnu un 

pedagogu sadarbības uzlabošana un attīstība Dundagas novadā” ietvaros, kurš tiek īstenots ar LR Kultūras ministrijas 

un Kurzemes NVO atbalsta centra atbalstu 
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