
Orientēšanās un piedzīvojumu sacensības 4.-7. klases skolēniem „Mana, tava Mītava” 

NOLIKUMS 

Mērķi un uzdevumi 
 Lietderīga brīvā laika pavadīšana;  
 Paaudžu solidaritātes veicināšana;  
 Jelgavas izzināšana un pilsētas popularizēšana; 
 Komandas veidošana un saliedētības veicināšana. 

1. Sacensību laiks un vieta 
  Orientēšanās sacensības notiks 2019.gada 18.maijā. Pasākuma atklāšana plkst. 14:00, Jelgavas 

pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvaldē (Skolotāju iela 8), Jelgavā. 
2. Sacensību dalībnieki 

 Orientēšanās sacensībās var piedalīties jebkurš 4.,5.,6., vai 7. klases skolēns, kurš vēlas iepazīt 
Jelgavu un pierādīt savas prasmes komandas veidošanā. Komandu veido 6 dalībnieki un 1 
pieaugušais (skolotājs, vecāks vai cita pilngadīgā persona), kurus vada saliedētība, sacensības un 
izzināšanas gars. 

 Lai piedalītos pasākumā, ir jāpiesaka komanda līdz š.g. 16.maijam, atsūtot pieteikumu uz 
linda.vovere@dome.jelgava.lv, norādot: komandas nosaukumu, dalībnieku vārdu, uzvārdu, 
izglītības iestādes nosaukumu, klasi, pieaugušā kontaktinformāciju (e-pasts, mob. tālr. numurs).  

3. Sacensību norise 
  Pasākuma atklāšana pie Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas 

pārvaldes (Skolotāju 8, Jelgavā) plkst. 14:00 
  Orientēšanās Jelgavā līdz plkst. 16:00 
  Noslēguma pasākums un apbalvošana Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības 

integrācijas pārvaldē (Skolotāju iela 8, Jelgava) plkst. 17:00 
4. Uzdevumi pirms orientēšanās 

  Katrai komandai līdzi jābūt fotoaparātam; 
  Jāsagatavo atraktīva komandas prezentācija līdz 1 min.;  
  Katrai komandai jābūt kādam vienojošam elementam (apģērbs, aksesuāri utt.). 

5. Kontrolpunkti un uzdevumi  
 Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvalde (Skolotāju iela 8) 
 Jelgavas 2. pamatskolas sporta laukums (Sarmas 2) 
 Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs (Filozofu iela 3) 
 Raiņa parks 
 Stacijas parks 
 Karameļu darbnīca (Rūpniecības iela 1a) 
 Meža fakultātes sporta laukums (pretī baseinam, Jāņa Čakstes bulvāris) 
 Skulptūra “Jelgavas students” (Jāņa Čakstes bulvāris) 
 Driksas gājēju iela  
 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs (Svētes iela 33) 
 Ozolskvērs 
 Vides objekts Laika rats  (Jāņa Asara iela 9-1) 
 Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvalde (Skolotāju iela 8) 

6. Noteikumi 
 Galvenais noteikums- komandai jāierodas visai reizē, ievērojot noteiktu kontrolpunktu secību, 

savstarpēju sapratni un vienotību. 
 Orientēšanās laikā jāievēro satiksmes noteikumi un uzvedības normas. 
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