
 

ORIENTĒŠANĀS SACENSĪBAS 2013  

„PA KREICBURGAS UN JĒKABMIESTA IELĀM” 

NOLIKUMS 

1. Sacensību organizatori: 

Jēkabpils pašvaldības Kultūras pārvaldes Jēkabpils pilsētas bibliotēka un Jēkabpils pilsētas pašvaldība  

2. Sacensību norises vieta un laiks:  

 Jēkabpils – Krustpils un Jēkabpils puses dambis (Ādamsona saliņa – Strūves parks) 

 2013.gada 8.jūnijs.  

 Sacensību sākums plkst. 10.00, komandas startē ik pēc 15 minūtēm.  

3. Dalībnieki:  

Komanda maksimāli 5 cilvēku sastāvā, drīkst startēt nepilna komanda. 

4. Pieteikšanās sacensībām: 

4.1. Pieteikumus pieņem līdz 6.jūnijam plkst. 17.00 Jēkabpils pilsētas bibliotēkā Vecpilsētas 

laukumā 3c, 2.stāvā; 

4.2. Pieteikumā jānorāda: 

4.2.1. Komandas nosaukums,  

4.2.2. Dalībnieku vārdi un vecums,  

4.2.3. Kontakttālrunis, e-pasts.  

5. Starta vieta: 

 Parkā pretī Krustpils kultūras namam Rīgas ielā 210/212 . 

6. Finiša vieta: 

Jēkabpils pilsētas bibliotēka, Vecpilsētas laukums 3c.  

7. Sacensību kārtība: 

7.1. Starta laiku komandas iegūst atbilstoši reģistrācijas kārtas numuram. Startē ik pēc 15 minūtēm 

no parka pretī Krustpils Kultūras namam;  



7.2. Komanda startā saņem mapi ar: 

7.2.1. Objektu aprakstiem, uzdevumiem un jautājumiem par pilsētas vēsturi, 

7.2.2. Karti ar iezīmētu maršrutu un kontrolpunktiem, 

7.2.3. Kontroles lapu.  

7.3. Atbildi uz rakstiski saņemto jautājumu komanda ieraksta kontrollapā atbilstošajā vietā līdz 

lapas iesniegšanai finišā; 

7.4. Kontrolpunktos komanda: 

7.4.1. Atrod un ielīmē attiecīgajam kontrolpunktam atbilstošāko fotogrāfiju, ko 

ielīmē kontrollapā, 

7.4.2. Komanda atbild uz kontrolētāja uzdoto jautājumu vai izpilda uzdevumu. 

Kontrolētājs lapā ieraksta vērtējumu un parakstās.  

7.5. Maršruta noslēgumā objekts – Fotografēšanās. Tiek vērtēts radošums, atraktivitāte, 

pozitīvisms, smaidīgums… Komandas drīkst izmantot līdzpaņemtus aksesuārus un iepriekš 

iestudēt ainu. Fotogrāfija tiek vērtēta atsevišķi no pārējā un apbalvota ar radošuma balvu. 

7.6. Finišā komandas iesniedz – aizpildītu kontrollapu un kontrolpunktos sliktu puzli. 

8. Vērtēšana: 

8.1. Uzvarētājs tiek noteikts pēc iegūto punktu skaita: 

8.1.1. Pie katra rakstiski izsniegtā jautājuma norādīts par pareizu atbildi maksimāli 

iegūstamo punktu skaits, 

8.1.2. Par atbildi kontrolpunktā komanda saņem no 1 līdz 5 punktiem, 

8.1.3. Par kontrolpunktā izpildītu uzdevumu, komanda saņem no 1 līdz 30 punktiem, 

8.1.4. Par komandas vizuālo noformējumu var saņemt no 1 līdz 10 punktiem, 

8.2. Maksimāli iegūstamo punktu skaits – 240. 

9. Vērtētāji: 

Vērtēšanas komisija – Jēkabpils pilsētas bibliotēkas darbinieki.  

10. Balvas: 

10.1. Galveno balvu ”Hercoga naudas zuteni” saņem lielāko punktu skaitu ieguvusī komanda; 

10.2. Tiek piešķirtas arī veicināšanas balvas.  

11. Apbalvošana:  

 Noslēguma pasākums plkst. 19.00. uz damja pie Daugavas pretī Vecpilsētas laukumam. 


