Orientēšanās pasākuma “Iepazīsti Mūsējos”
Apraksts
1. Mērķis un uzdevums:
1.1. Sniegt iespēju dalībniekiem aizraujošā veidā iepazīt Ķekavas novada uzņēmēju,
nevalstisko organizāciju, sporta, tūrisma un amatierkolektīvu darbību.
1.2. Veicināt dalībnieku aktīvu, veselīgu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu.
2. Pasākums norisinās 2022. gada 17.septembrī Ķekavas novadā, Ābeļdārzā. No plkst. 10.00
līdz 18.00 (starts plkst. 11.00, finišs līdz plkst. 16.30).
2.1. Komandu reģistrēšanās:
2.1.1. Auto grupai no pl.10.00-10.30;
2.1.2. Velo grupai no pl.10.00-11.00;
2.1.3. Kājnieku grupai no 10.00-11.30.
3. Sacensības organizē un vada Ķekavas novada pašvaldības Sabiedrības informēšanas un
mārketinga nodaļa, turpmāk tekstā – Pašvaldība, un Ķekavas novada pašvaldības sporta
aģentūra, turpmāk tekstā – Aģentūra.
4. Atbildīgie par pasākuma norisi
4.1.
Pašvaldības
pārstāvis
Laura
Caune
laura.caune@kekava.lv);
4.2. Sacensību galvenais tiesnesis Māris Ozoliņš.

(tālr.25486712,

e-pasts

5.Dalībnieki un grupas
5.1. Pasākumā piedalās Ķekavas novada iedzīvotāji un viesi. Dalībnieki paši ir atbildīgi
par savu veselības stāvokli. Pasākuma organizatori neatbild par dalībnieku iespējamām
traumām un iespējamiem kaitējumiem pasākuma laikā. Personām, kas jaunākas par 18
gadiem dalība pasākumā pieļaujam tikai vecāku vai likumisko pārstāvju pavadībā.
5.2. Dalībnieki startē komandās, kuras veido brīvprātīgi. Katrs dalībnieks pasākumā
piedalās tikai vienas komandas sastāvā. Dalībnieku skaits komandā 2 – 8 cilvēki.
5.3. Dalībnieku komandas tiek iedalītas grupās:
a) Kājnieki – komanda distanci veic ejot. Aizliegts lietot jebkāda veida
transportlīdzekli.
b) Velo – komanda distanci veic, braucot ar velosipēdiem vai stumjot tos pie
rokas. Komandai aizliegts izmantot jebkāda veida citus mehāniskos transporta
līdzekļus.

c) Auto – komanda distanci veic, braucot ar automašīnu vai pārvietojoties kājām,
kur tas ir nepieciešams.
5.4. Visām grupām dalība pasākumā ir bez maksas.
5.6. Kopējais komandu skaita limits 90 komandas.
6. Komandu pieteikšanās:
6.1. Pasākumam noteikta iepriekšēja pieteikšanās aizpildot elektroniski anketu
https://ieej.lv/Dalibnieka_anketa
vai
sūtot
informāciju
uz
e-pastu
info.uznemumiem@kekava.lv ar norādītu komandas sastāvu. Iepriekšēja pieteikšanās notiek
līdz 15. septembrim. Pēc šī termiņa, pieteikt komandas varēs tikai pasākuma dienā pie
galvenā tiesneša.
6.2. Dalībnieki, kas jaunāki par 18 gadiem, pasākumā drīkst piedalīties tikai kopā ar
vecākiem vai likumiskajiem aizbildņiem vai ar vecāku vai aizbildņu rakstisku atļauju, kas
noformēta atbilstoši 1.pielikumam.
6.3. Līdz iepriekšējās pieteikšanās termiņa beigām pieļaujama komandas sastāva
maiņa un to veic atkārtoti, piesakot komandu ar identisku komandas nosaukumu un norādot
jauno komandas sastāvu.
7. Sacensību norise:
7.1. Visas iepriekš pieteiktās komandas pasākuma dienā veic reģistrēšanos pasākuma
centrā:
7.1.1. Auto grupai no pl.10.00-10.30;
7.1.2. Velo grupai no pl.10.00-11.00;
7.1.3. Kājnieku grupai no 10.00-11.30.
7.2 Komanda startē un finišē kopā.
7.3. Lai kvalificētos kopvērtējumam, komandai ir jāapmeklē vismaz 10 kontrolpunkti
un pareizi jāatrisina tajos norādītie uzdevumi.
7.4. Komandas distancē dodas no kopējā starta, un katrai grupai ir atsevišķi starta laiki
- Auto grupas komandām sākot no plkst. 11.00, Velo grupas komandām plkst. 11.30, Kājnieku
grupas komandām plkst. 12.00. Auto grupas komandas startēs ar atsevišķu startu, ko noteiks
iepriekšējā pieteikšanās. Startēšanas intervāls tiks noteikts uz vietas startā.
7.5. Komandas mērķis ir izvēles veidā apmeklēt pēc iespējas vairāk kontrolpunktu (KP),
veikt tajos speciālos uzdevumus (SU) un iekļaujoties kontrollaikā sasniegt finišu. Katra
komanda tiek nodrošināta ar karti, kurā atzīmēti visi KP un to leģendas.
7.6. 15 minūtes pirms katras grupas starta notiek komandu kapteiņu sapulce, kuras
laikā organizatori sniedz aktuālu un būtisku informāciju par KP apmeklēšanas gaitu, palīdzības
tālruņiem, u.c. svarīgu, ar pasākuma norisi saistītu, informāciju. Komandu kapteiņu sapulces

apmeklēšana ir obligāta, un sapulces laikā sniegto norādījumu neievērošana var būt par
pamatu komandas diskvalifikācijai.
7.7. Distancē pavadītais laiks tiek fiksēts komandai, šķērsojot finiša līniju. Uzreiz pēc
finiša līnijas šķērsošanas komanda finiša tiesnešiem iesniedz savu karti un uzdevumu atbilžu
lapu. Ja kādu apstākļu dēļ, piemēram, tehniskas problēmas ar velosipēdu vai auto, nav
iespējams laikus šķērsot finiša līniju iekļaujoties kontrollaikā, par to jāinformē finiša galveno
tiesnesi, zvanot uz organizatoru norādīto tālruni.
7.8. Dalībnieki distancē pārvietojas atbilstoši dalībai konkrētā grupā, tas ir – Kājnieki
tikai ar kājām (aizliegts izmantot jebkādu mehānisko pārvietošanās līdzekli), Velo komandas
pārvietojas, braucot ar velosipēdiem vai stumjot tos pie rokas, Auto komandas pārvietojas,
braucot automašīnā vai pārvietojoties ar kājām, pēc saviem ieskatiem. Komandām distancē
pavadāmie kontrollaiki doti Tabulā Nr.1.
Grupa

Kontrollaiks

Kājnieku grupa

4 stundas

Velo grupa

5 stundas

Auto

5 stundas
Tabula Nr.1

7.9. Dalībnieki, veicot distanci un piedaloties satiksmē, ievēro ceļu satiksmes
noteikumus.
7.10. Komandas dalībnieki distanci veic kopā – startē, finišē un KP ierodas visi
komandas dalībnieki.
7.10.1.Ņemot vērā pirmsskolas vecuma bērnu režīmu, bērns (dzimis 2015.
gadā vai jaunāks) var neapmeklēt kādu KP, taču startā un finišā ir jābūt visai komandai.
7.11. Kontrolpunkti tiek iedalīti divās grupās – pasīvie, kuros jāatbild uz jautājumu (tas
atrodams kartē) un aktīvie – jāizpilda speciālais uzdevums. Par pareizi atbildētu jautājumu
komanda iegūst 10 punktus, bet par pareizi izpildītu speciālo uzdevumu un iegūtu paroli tā
iegūst 20 punktus. Pareizās atbildes un paroles jāieraksta kartē.
8. Vērtēšana un rezultāti
8.1. Par sacensību uzvarētāju kļūst komanda, kas visātrāk finišējusi un nopelnījusi
visvairāk punktus no kotrolpunktu uzdevumiem. Vienāda punktu skaita gadījumā labāku vietu
iegūst komanda, kurai mazāks distancē pavadītais laiks. Rezultāti ir pieejami pasākuma
centrā uz informācijas stendiem, un tiek publicēti Internetā pēc adreses
https://sports.kekava.lv/sa/

8.2. Visās grupās 1. – 3. vietu ieguvējas komandas apbalvo ar organizatoru un sponsoru
balvām.
8.3. Organizatoriem ir tiesības dalībniekiem piešķirt papildu balvas.
9. Finansēšana:
9.1. Dalība sacensībās ir bez maksas;
9.2. Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu, sedz Ķekavas novada pašvaldība
un Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra.
9.3. Sabiedrības informēšanas nolūkos pasākumā var notikt foto vai video fiksācija.
Vizuālais materiāls var tikt ievietots Ķekavas novada pašvaldības informatīvajos
kanālos. Vairāk – https://kekava.lv/privatumu-politika/.
10. Īpašie noteikumi
10.1. Velo grupas dalībniekiem, atrodoties trasē, obligāti jālieto aizsargķiveres. Par to
nelietošanu vai par neaizsprādzētas aizsargķiveres lietošanu komanda var tikt diskvalificēta.
10.2. Auto grupas komandā jābūt vismaz vienam dalībniekam, kurš sasniedzis 18 gadu
vecumu un kuram ir derīga auto vadītāja apliecība.
10.3. Auto grupā var piedalīties ar jebkuras markas un modeļa transportlīdzekli, kas
atbilst CSN un to drīkst vadīt ar B kategorijas vadītāja apliecību. Par automobiļa tehnisko
stāvokli pasākuma laikā atbild automobiļa vadītājs. Pasākuma organizatori neatbild par
pasākumā laikā iespējamiem radītiem bojājumiem automobīlim.
11. Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas pasākuma aprakstā. Izmaiņas tiek publicētas
Internetā.
12. Dalībnieku pretenzijas tiek pieņemtas rakstveidā pasākuma dienā 1 stundas laikā pēc
rezultātu izvietošanas pasākuma centrā uz informācijas stendiem. Pretenzijas tiek izskatītas
nekavējoties. Par pieņemto lēmumu tiek informētas visas ieinteresētās puses. Galvenā
tiesneša lēmums ir galīgs un visiem sacensību dalībniekiem saistošs.
13. Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu Ķekavas
novada pašvaldības informē, ka pieteikuma anketā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai
nodrošinātu pasākuma “Iepazīsti Mūsējos 2022” norisi. Aizpildītās dalībnieku anketas tiks
iznīcinātas vienas darba dienas laikā pēc pasākuma beigām. Iepriekš minēto Jūsu personas
datu apstrādes pārzinis ir Ķekavas novada pašvaldība, Gaismas iela 19, k-9-1, Ķekava, Ķekavas
novads, LV-2123.
14. Piedaloties pasākumā, dalībnieki piekrīt, ka viņi var tikt fotografēti un filmēti un šie
materiāli var tikt izmantoti pasākuma publicitātei.

1. pielikums

ATĻAUJA

Es, _______________________________, ar savu parakstu apliecinu, ka mans bērns
____________________________________, piedalās pasākumā „Iepazīsti Mūsējos 2022”,
kas notiks 2022.gada 17.septembrī, Ķekavā. Ar pasākuma aprakstu esmu iepazinies, tam
piekrītu un mana bērna veselības stāvoklis ļauj viņam piedalīties šajā pasākumā.

________________
(datums)
Vecāku paraksts ____________________________
Paraksta atšifrējums ____________________________
Vecāku tālrunis ____________________________

