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KONKURSS “ROVERA UN LIELGAIDAS SOMA” 

“Esi modrs! - Arvien modrs!” - tā skan visiem labi zināmā 
skautu un gaidu devīze. Būt modram nozīmē arī gatavību 
rīkoties un reaģēt dažādās situācijās - spēt paredzēt soli uz 
priekšu, pielietot esošās prasmes un zināšanas nepieciešamajā 
brīdī.  

Lai spētu rīkoties, nepieciešams arī atbilstošs ekipējums 
- mugursoma, kas ar tās sastāvdaļām var būt katra rovera un 
lielgaidas uzticams ceļabiedrs jebkurā dzīves situācijā.  

 Ko Tu liktu savā somā?  
 Kā to sakrāmētu?  

Liec lietā izdomu, mācies no padomiem, sakomplektē savu 
mugursomu un tiec pie balvām! 

 

Noteikumi 
1. Konkursā piedalās roveri, lielgaidas, kā arī roveru un lielgaidu kandidāti - 18 gadu 

vecumu sasniegušie dižskauti un dižgaidas.   
2. Somas izmēram, zīmolam nav nozīmes - galvenais nosacījums būtu, lai tā ir mugursoma. 
3. Arī somas saturu brīvi veido pats - radošums un izdoma tiks novērtēta, taču atceries, ka 

izvēlei būs jābūt pamatotai. Ja meklē padomu - zemāk pievienotas saites uz nodarbībām 
par rovera/lielgaidas somas tēmu (video un audio formātos). 

4. Pieteikuma formāts - īsa (līdz 3 min.) video prezentācija (pati soma, tās satura izklāsts). 
Filmēt horizontāli un labā apgaismojumā. Iesūtīt Krišjānim Punduram vai Mārtiņam 
Spriņģim “Whatsapp”. 

5. Konkursa termiņš - līdz 2021.gada 1. aprīlim, kad paredzēta arī nodarbība un rezultātu 
paziņošana.  

6. Labāko trīs pieteikumu autori saņems pie balvām. 
7. Konkursa dalībniekus vērtēs LSP vad. Nils Klints, Ložmetējkalna roveru virsaitis v.v. 

Mārtiņš Spriņģis, Beverīnas roveru virsaitis v.v. Krišjānis Pundurs. 
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Nodarbību materiāli 
 

Saite uz LSP vad. Nila Klinta vadīto nodarbību par rovera/lielgaidas somu: 
https://drive.google.com/drive/folders/1XtfkVXJg8_0aFBFA-shuZ7Q2KzJfQNmc?usp=sharing 

 

Saite uz v.v. Mārtiņa Ruģēna vadīto nodarbību par personīgo aptieciņu: 
https://drive.google.com/drive/folders/1MCaxVmFUFZ8rWmw_Si-
8a_wqO02Vga2z?usp=sharing 

 

Saite uz LSP vad. Nila Klinta vadīto nodarbību par “Kā ģērbties, ko ņemt līdzi un kā 
droši doties dabā?!”: 
https://drive.google.com/file/d/1Eq3ydANELaOSiMBKCzbQ22rbkfulk-wb/view?usp=sharing 

 

Nodarbību saraksts vēl tiks papildināts pēc 4.03. un 18.03. nodarbībām, kas būs saistītas ar 
ekipējuma izvēli un drošības principiem, dodoties dabā. 

 

Lai izdodas! 
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