
Virtuālās sacensības „Zāles pļāvēju svētki - SIENĀZIS-2020.”  

  

 1. SACENSĪBU VADĪBA. 

1.1 Sacensību organizators: Aigars Klucis.  

1.2 Sacensību tiesnesis: Dmitrijs Kozlovs 

2. PASĀKUMA GAITA. 

2.1 Dalībniekiem attālināti ir jāveic vairākas aktivitātes ar zāles pļāvēju traktoriem un 

jāsagatavo video materiāls (papildu apstrāde video materiālam nav obligāta) Jāiesūta video 

“drafta” materiāls organizatoriem.  

2.2 Tiek organizētas piecas video disciplīnas:  

• Disciplīna kungiem. Izpļauj latvju zīmi. Filmējums no augšas. 

• Disciplīna kungiem. Ko tik nav nācies darīt ar savu zāles pļāvēju? Mans zāles 

pļāvējs visneierastākajā vietā.  

• Disciplīna dāmām. Es traucos pretim vējam kopā ar savu zāles pļāvēju. 

• Disciplīna kungiem. Mans zāles pļāvējs var pavilkt visu. 

• Disciplīna kungiem. Bērnu prieks - mans zāles pļāvējs priecē bērnus  

2.3 Konkursa ilgums no 08.08.2020 – 30.09.2020  

  

3. DALĪBNIEKI  

3.1 Sacensībās var piedalīties ik viens interesents, kura valdījumā ir mauriņa pļāvēja traktors. 

3.2 Komandu veido 2 dalībnieki – vīrietis un sieviete.  

 

4. SACENSĪBU VIETA UN LAIKS  

4.1 Sacensības norisinās attālināti, videomateriāli tiek filmēti jebkurā vietā 

4.2 Reģistrēšanās konkursam līdz 07.08.2020 

4.3 Sacensības sākums no 08.08.2020.  

  

5. PIETEIKUMI  

5.1. Lai reģistrētos pasākumam:  

5.1.1 dalībniekiem ir jābūt sasniegušam 18 gadu vecumu. 

5.1.2 jāaizpilda pieteikuma anketa mājas lapā https://sienazis.lv/dalibniekiem/  ar 

sekojošu informāciju:  

• Dalībnieku vārdi un uzvārdi,  

• Mauriņa traktora ražotājs un modelis,  

• Mauriņa traktora motora jauda,  



• Dalībnieka E-pasta adrese, 

• Dalībnieka mobilā tālruņa numurs  

• Komandas nosaukums 

5.1.3 Pēc informācijas saņemšanas, uz dalībnieka norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts 

apstiprinājums dalībai konkursā. 

 

6. SACENSĪBU KĀRTĪBA. 

6.1 Līdz noteiktajam datumam komanda reģistrējas mājās lapā www.sienazis.lv. 

6.2 Dalībniekiem tpirms katra uzdevuma tiks paziņoti uzdevumu iesūtīšanas termiņi: 

6.3 Dalībnieku iesūtītie video tiek apkopoti kopējā video rullītī, katra dalībnieka video 

garums publicētā formātā ne īsāks kā 10 sekundes, kā arī ne garāks par 30 sekundēm 

6.4 Pirmais komandas iesūtītais video tiek uzskatīts par pieteikumu konkursa jautājumam. 

Pēc organizatora lūguma var tikt iesūtīts atkārtoti. 

6.5 Video materiāli tiks publicēti sociālajos tīklos: 

• Face book 

• Youtube 

• www.sienazis.lv 

• Iespējams arī citos 

6.6 Komandas iesūtītajos video materiālos ir jāfilmējas ar vienu un to pašu zāles pļāvēju 

traktoru (kāds tiks reģistrēts pieteikumā). 

6.7 Video iekārta ar ko veikt filmēšanu – pietiekoša ir arī mobilā telefona kvalitāte. 

6.8 Dalībniekiem atļauts piedalīties ar dažos no veicamajiem uzdevumiem, taču tas ietekmēs 

kopvērtējuma rezultātus. 

 

7 OBLIGĀTAIS DALĪBNIEKA KOMANDAS INVENTĀRS  

7.2 Mauriņa traktors  

7.3 Ierīce video materiāla sagatavošanai – telefons… 

 

8 MAURIŅA TRAKTORU TEHNISKIE IEROBEŽOJUMI  

8.2  Sacensībās var piedalīties jebkura ražotāja mauriņa traktors vai raiders, kurš atbilst 

sekojošām prasībām:  

8.2.1 Ir darba kārtībā esoša zāles pļaušanas iekārta,  

8.2.2 Motora jauda nepārsniedz 25 Hp vai 18,5 kW  

8.2.4 Nav pārbūves pazīmju un tas atbilst ražotāja rūpnieciskajam vizuālajam un 

tehniskajam izskatam.  

http://www.sienazis.lv/
http://www.sienazis.lv/


   

9. VĒRTĒŠANA 

9.1 Video rullītis ar visu dalībnieku , katra uzdevuma iesūtītajiem video tiek publicēts 

sociālajā vietnē “Face Book”, mājas lapā www.sienazis.lv.  

9.2 Sociālā tīkla Face Book apmeklētāji balso par savu favorītu noteiktu laiku.  

9.3  Katra disciplīna tiek vērtēta atsevišķi un tiek sadalītas vietas no 1 – 50 vietai (atkarīgs no 

dalībnieku skaita.  

9.4 Kopvērtējumā tiek summētas visās piecās disciplīnās iegūtie punkti un dalībnieks, kuram 

ir vismazākais punktu skaits ir sacensību uzvarētājs. Ja punktu skaits ir vienāds, tad vieta tiek 

noteikta, veicot izlozi “FaceBook” tiešraidē.  

9.5 Konkursa kopvērtējuma uzvarētājs saņemsbalvu no Husqvarna. 

9.6 Konkursa katra uzdevuma uzvarētājs saņem pārsteiguma balvas no Husqvarna. 

   

10 DROŠĪBAS PASĀKUMI  

10.1 Konkursa dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli, drošību, kā arī atbildīgs par 

sekām, kuras radušās filmējot konkursa uzdevumu. 

 

Organizatoriskie jautājumi: Aigars Klucis – mob. t. +371 29597049 

http://www.sienazis.lv/

