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Organizē – Jēkabpils Galvenā bibliotēka  

  

Mērķis - Kopā ar ģimeni, domubiedriem vai kolēģiem aktīvi pavadīt brīvo laiku, iepazīstot Jēkabpils 

pilsētu un tās vēsturi. 

Pasākuma norises laiks – 2020.gada 12.septembrī plkst. 10:00 
 

Starta vieta – Jēkabpils Galvenā bibliotēka, Rīgas iela 212. 

    

Prasības dalībniekiem: 

- Sacensībās aicināts piedalīties ikviens Jēkabpils pilsētas iedzīvotājs, vai viesi. 

- Komandas sastāva minimālais dalībnieku skaits 2 cilvēki, maksimālais 5 cilvēki.  

- Katrai komandai piesakoties jāaizpilda Pieteikuma anketa (Pielikums Nr.1) un pasākuma dienā 

jāiesniedz Jēkabpils Galvenajai bibliotēkai. 

- Katrā komandā obligāti jābūt vienam pieaugušajam, personai, kas sasniegusi 18 gadu 

vecumu. 

-  Komandai jāņem līdzi fotoaparāts vai ierīce ar ko uzņemt bildes un video kā arī vads, kabelis 

vai atmiņas karte ko pievienot pie tiesnešu datora (fotogrāfiju, video pārnešanai finišā) 

 

Dalības maksa: dalība orientēšanās sacensībās ir BEZMAKSAS 

Sacensību norise: 

- Katrai komandai tiek izsniegtas orientēšanās lapas uz kurām būs karte, dzejoļu fragmenti, 

mīklas un dažādi uzdevumi, kas jāveic pilsētvidē. 

- Komandas uzdevums:  

1) Orientējoties pēc kartes, noteikt kontrolpunkta atrašanās vietu, to atrast un veikt kopīgu 

komandas bildi. Šajā kontrolpunktā atradīsiet dzejoļa fragmentu, kas jāsavieno ar 

atbilstošo izdales materiālos uzrakstītajiem dzejoļiem. 

2) foto attēlā jābūt ir  redzamai kartē norādītajam kontrolpunktam un visiem komandas 

dalībniekiem, (vai izņemot vienu, kas veic foto). 

- Komandām tiek dotas 4 stundu ierobežojums uzdevumu izpildei ja neiekļausies 4h komanda 

var tikt diskvalificēta. Uzņemt fotogrāfijas drīkst tikai ar vienu foto ierīci. 

- Izdales materiālos ir mīklas, kas jāatmin un mīklas atminējums jānofotografē, bildē nedrīkst būt 

redzami citi objekti kā tikai atminējums. Pildot mīklas uzdevumu no sākuma jānofotografē 

mīklas teksts un tad atminējums, tādā secībā, lai pēc teksta uzreiz būtu foto ar mīklas 

atminējumu. 

- Izdales materiālos ir uzdevumi, kas jāveic atdilstoši norādītajiem nosacījumiem uz izdales 

materiāliem. 

- Pārvietoties sacensību laikā drīkst dažādi (kājām, auto, velosipēdiem u.c.). Uzdevumu izpildes 

laiks netiks ņemts vērā. 

- Dalībnieki ir pilnībā atbildīgi par savu veselības stāvokli, savukārt par nepilngadīgo veselības 

stāvoli ir atbildīgi vecāki vai komandas kapteiņi kuriem tiek uzticēti bērni.  

- Pasākuma laikā tiek veikta fotografēšana, un katrs dalībnieks, kas piedalās pasākumā piekrīt, 

tam, ka fotoattēli, kur redzami dalībnieki, tiks publiskoti. 



Starts un finišs: 

- Orientēšanās sākumā komanda tiek iepazīstināta ar sacensību noteikumiem. 

- Kad komanda sapratusi uzdevumus - komandas kapteinim tiek iedota uzdevumu lapa, uz 

kuras ir dzejoļi mīklas un uzdevumi -  finišs , tiek fiksēts mirklī, kad visi komandas biedri ir aiz 

finiša līnijas. 

 

Vērtēšana: 

- Uzvar komanda, kura ir nopelnījusi visvairāk punktus. 

- Ja komanda nepareizi izpildījusi kādu uzdevumu no kopējā punktu skaita par katru 

nepareizu uzdevumu tiek atņemts 1 punkts. 

- Nododot bildes tiesnešiem par katru kontrolpunktu un uzdevumu jābūt vienai fotogrāfijai, 

par katru lieko dublikātu no kopējā punktu skaita atņems 1 punktu. 

- Papildus vērtējumus vai balvas tiesneši noteiks sacensību dienā, par komandas atraktivitāti 

vai kopējo vizuālo tēlu. 

- Komandām ar vienādu punktu skaitu, apbalvošanas laikā, orientēšanās organizatori var dot 

papildus uzdevumus, lai noteiktu uzvarētājus. 

 

Apbalvošana dzejas festivāla noslēguma pasākumā Kena parkā 12. septembrī plkst. 17:00 

(apbalvošanas laiks var tikt mainīt un par izmaiņām sacensību dalībnieki iepriekš tiks informēti.) 

Balvas: uzvarētāju komanda iegūs 5 ieejas biļetes uz Fantasy.lv galeriju. Kas ir Fantasy.lv? Ieej 

www.fantasy.lv . Kā arī, atraktīvākajām un radošākajām komandām dažādas balvas no pasākuma 

sponsoriem un atbalstītājiem. 

 

Pieteikšanās sacensībām: Komandas var reģistrēt līdz 11. septembrim sūtot pieteikuma anketu uz 

e-pastu lan@jgb.lv vai klātienē Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā. Vairāk informācijas zvanot pa 

tel.26368784. Komandas dalībnieku skaitu un sastāvu komandā var mainīt līdz pasākuma norises 

dienai, par to informējot pasākuma organizatorus. 

 

 

 

 
 

http://www.fantasy.lv/
mailto:lan@jgb.lv


Pielikums Nr.1 

 

PIETEIKUMA ANKETA 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 

(komandas nosaukums ) 

 

DZEJAS DIENU FOTO ORIENTĒŠANĀS – 2020 

 

PIETEIKUMA ANKETA 

 

 

 
Par veselības stāvokli atbild katrs dalībnieks, apliecinot to ar savu parakstu komandas pieteikumā. 

 Par nepilngadīgām personām atbildību uzņemas vecāki vai personas, kas realizē vecāku varu vai 

komandas kapteinis kam tiek uzticēti bērni. 

 

 

Komandas kapteinis: _______________________         _________________ 
     /vārds, uzvārds, /             tālrunis 
 

Komandas kapteinis: ________________________________ 
/paraksts/ 

 

Personas dati, kas tiek norādīti pieteikumu anketā tiks izmantoti, lai nodrošinātu godīgu 

sacensību norisi (komandas dalībnieki drīkst piedalīties tikai vienā komandā) un netiks izpausti citām 

personām. 

 

Pasākuma laikā iespējama fotografēšana un filmēšana. Uzņemtais materiāls var tikt izvietots 

plašsaziņas līdzekļos. Piesakoties sacensībās komandas dalībnieki piekrīt, ka tiks fotografēti vai 

filmēti. 

 

N.p.k. 

 

Dalībnieka vārds uzvārds 
vecums 

Paraksts 

(pasākuma dienā) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     


