
 

 

NOLIKUMS 
“Kedaiņu izaicinājums’’ 

 

MĒRĶI UN UZDEVUMI  

1. Veicināt jauniešus pievērsties aktīvam dzīvesveidam. 

2. Iedvesmot viesturiešus aktivitātēm svaigā gaisā. 

3. Sakopt sev apkārtējo vidi aktivitāšu laikā. 

4. Motivēt visus dalībniekus ar vērtīgām balvām! 

APRAKSTS  

‘’Ceļš ir tik ļoti vienkāršs. 
Ceļš ir tik vienkāršs kā rēbuss. 
Ceļš ir tik smaržīgs kā jūlijs. 
Un dubļains kā marts. 
Finiša nav un nebūs. 
Finiša nav un nebūs. 
Finiša nav un nebūs. 
Ir tikai starts.” 
/I.Ziedonis/ 

 
Pieņem Viesturskolas ‘’Kedaiņu izaicinājumu’’! Dodies pastaigā un fiksē savus noietos kilometrus aplikācijā 

“STRAVA”!  Pēc konkursa noslēguma trīs skolēni, kuri būs nogājuši vislielāko kilometru skaitu, iegūs vērtīgas 

un sportiskas balvas. Dodoties pastaigā, ņem līdzi maisiņu un savāc atkritumus, lai padarītu apkārtējo vidi 

tīrāku un sakoptāku! Fotografē dabu, pilsētu un savāktos atkritumus! Augšupielādē fotogrāfijas aplikācijā 

‘’STRAVA’’! 

VĒRTĒŠANA  

Uzvarētāji tiks noteikti pēc vairākiem kritērijiem: 

Galvenais kritērijs, kas tiks ņemts vērā, ir noieto kilometru skaits! 

 noietais kilometru skaits, 

 temps un vidējais ātrums, 

 maršruts, 

 atbilstība un ticamība noietajam maršrutam, 

 dalībnieks ir pievienojies VVV klubam un “Kedaiņu izaicinājumam’’ aplikācijā ‘’STRAVA”  

Dalībnieks var tikt diskvalificēts, ja tiek piefiksēti šādi pārkāpumi: 

 maršruts tika veikts skrienot, braucot ar velosipēdu, skrejriteni un citiem transporta līdzekļiem, 

 maršruta un rezultāta viltošana un neatbilstība, 

 dalībnieks nav pievienojies VVV klubam  un “Kedaiņu izaicinājumam’’ aplikācijā ‘’STRAVA”. 



REZULTĀTI UN APBALVOŠANA 

Rezultāti tiks paziņoti skolas sociālajos tīklos un mājaslapā pēc konkursa noslēguma. Ar uzvarētājiem 

sazināsies personīgi. Pirmo trīs vietu ieguvēji (klašu grupā) saņems balvas, kā arī balvas saņems aktīvākie 

skolotāji un vēl citi aktīvākie skolēni.   

Trīs augstāko rezultātu ieguvēji saņems lieliskas balvas - SIGULDA ADVENTURES Universālās dāvanu kartes 

65 EUR vērtībā, ko īpašnieks pēc savas izvēles varēs izmantot jebkuram no SIGULDA ADVENTURES 

piedzīvojumiem, atbilstoši dāvanu kartes un pakalpojuma vērtībai. Pārējo vietu ieguvējiem balvas nodrošina 

tūrisma inventāra veikals “Gandrs’’ (Valmiera), Gaujas stāvo krastu ‘’Sajūtu parks” taka kokos, SIA ‘’Lāču 

zeme” (nakšņošana laivu būdā), aktīvā tūrisma centrs ‘’EŽI’’ veikals Valmierā,  “Valmiermuižas alus” 

(“Gardu muti” produkcija) un 1999. gada absolvents, Saeimas deputāts Romāns Naudiņš. 

ORGANIZATORI  

 Valmieras Viestura vidusskola. 

 Valmieras Viestura vidusskolas skolēnu pašpārvalde. 

 Inga Krafte - Valmieras Viestura vidusskolas direktora vietniece audzināšanas jomā  

e-pasts: inga.krafte@valmiera.edu.lv 

 Karīna Doroško - Valmieras Viestura vidusskolas skolēnu pašpārvaldes prezidenta vietniece  

tālr. +37120145606 

 Roberts Briediņš - Valmieras Viestura vidusskolas skolēnu pašpārvaldes prezidents  

tālr. +37125678815 

DALĪBNIEKI 

Valmieras Viestura vidusskolas skolēni un skolotāji  

NORISE 

30.04.2021. - 21.05.2021. 

APBALVOŠANA 

5-7. klašu grupa: 

1. vieta - dāvanu karte no SIGULDA ADVENTURES 65€ vērtībā. 

2. vieta - “Sajūtu parks” dāvanu karte “takām kokos” 2 personām, aktīvās atpūtas centra “EŽI” veikala 
produkcija. 

3. vieta - “Sajūtu parks” dāvanu karte “takām kokos” 2 personām. 

8-9. klašu grupa: 

1. vieta - dāvanu karte no SIGULDA ADVENTURES 65€ vērtībā. 

2. vieta - “Sajūtu parks” dāvanu karte “takām kokos” 2 personām, aktīvās atpūtas centra “EŽI” veikala 
produkcija. 

3. vieta - “Sajūtu parks” dāvanu karte “takām kokos” 2 personām. 

10-12. klašu grupa: 

1. vieta - dāvanu karte no SIGULDA ADVENTURES 65€ vērtībā. 

2. vieta - “Sajūtu parks” dāvanu karte “takām kokos” 2 personām, aktīvās atpūtas centra “EŽI” veikala 
produkcija. 

3. vieta - dāvanu karte no tirdzniecības centra "Valleta" 15€ vērtībā. 

 

mailto:inga.krafte@valmiera.edu.lv


Speciālbalva (par īpašu attieksmi, pieņemot izaicinājumu): 

Nakšņošana laivu būdā uz Alūksnes ezera “Lāču zeme” 

Balva aktīvākajiem dalībniekiem - “Gardu muti” zelteri no “Valmiermuižas alus”. 

Balvas aktīvākajiem skolotājiem:  

1. vieta - Tūrisma inventāra veikala “Gandrs” dāvanu karte 50€ vērtībā. 

2. vieta - dāvanu karte no tirdzniecības centra "Valleta" 20€ vērtībā. 

3. vieta - dāvanu karte no tirdzniecības centra "Valleta" 15€ vērtībā. 

 

DALĪBNIEKA PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS NOSACĪJUMI  

Dalībnieki piedaloties, ir piekrituši, ka var tikt fotografēti vai filmēti, fotogrāfijas un audiovizuālais materiāls, 

vārds un uzvārds var tikt publiskots sociālajos tīklos. 

 

ATBALSTĪTĀJI:  

 

SIGULDA ADVENTURES ir unikāli piedzīvojumi visā Baltijā, kas 

aizrauj un iedvesmo to baudītājus: lidojums virs Gaujas senlejas 

ar zipline ZĒRGLIS; lidojums vēja tunelī AERODIUM; lēciens ar 

gumiju no Siguldas vagoniņa un citas aizraujošas aktivitātes. 

 

‘’SAJŪTU PARKS” taka kokos – drošākā taka kokos, kas aprīkota 

ar nepārtrauktu drošināšanas sistēmu! Tas ir izaicinājums 1.5 km 

garumā, 5-11 m augstumā ar 4 trošu nobraucieniem pāri upei!   

SIA "LĀČU ZEME"

 

Saeimas deputāts  
Romāns Naudiņš 

 

 
  

 


