
APSTIPRINU: 

 

Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras direktore 

Dace Cīrule  

2021.gada 13.oktobrī  

 

Foto orientēšanās konkurss “Sportojošo ģimeņu spiets 2021”  

NOLIKUMS 
 

1.Mērķi un uzdevumi.  

1.1. Popularizēt ģimenē veselīgu dzīvesveidu un sporta tradīcijas novadā;  

1.2. Saliedēt un radīt draudzīgu vidi Ķekavas novada ģimenēm. 

 

2. Vieta un laiks.  

2.1. Konkurss notiek attālināti no 2021. gada 23. oktobra līdz 7. novembrim (ieskaitot), 

Ķekavas novadā – Ķekava, Baldone un Baloži; 

2.2. Kartes varēs saņemt no 22. oktobra plkst. 15:00 elektroniski mājaslapā sports.kekava.lv 

vai sekojošās vietās pie centrālās ieejas: 

  2.2.1. Ķekavas vidusskolas sporta komplekss, Nākotnes iela 1a, Ķekava; 

  2.2.2. Baldones sporta komplekss, Iecavas iela 2a, Baldone; 

  2.2.3. Baložu pilsētas pārvalde, Uzvaras prospekts 1a, Baloži. 

2.3. Aizpildītas kartes un viena ģimenes bilde (uzņemta kādā no kontrolpunktiem) jāiesūta 

elektroniski līdz 8. novembra plkst. 10:00 e-pastā: andris.petrovs@kekava.lv.  

 

3. Dalībnieki.  

3.1. Ģimeņu komandas. Komandā vismaz 1 dalībnieks; 

3.2. Dalībnieki, piedaloties sacensībās, apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu 

veselības stāvokli un neiebilst savu personas datu (vārds, uzvārds, dzimšanas gads) 

izmantošanai rezultātu apkopošanā un publicēšanā mājaslapā sports.kekava.lv, kā arī 

fotogrāfiju publicēšanai Facebook lapā SportsKekava; 

3.3. Dalībnieki ievēro visus Latvijā noteiktos tā brīža epidemioloģiskos nosacījumus. 

 

4. Konkursa organizatori.  

4.1. Konkursu organizē un vada Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra sadarbībā ar 

Latvijas Tautas sporta asociāciju;    

4.2. Konkursa galvenais tiesnesis un atbildīgā persona par epidemioloģisko ierobežojumu un 

drošības noteikumu ievērošanu Andris Petrovs. 

 

5. Konkursa formāts. 

5.1. Konkurss notiek attālināti Ķekavas novada teritorijā vienas nedēļas ietvaros, ģimene var 

sev ērtā laikā doties trasē, izvēloties atbilstošu pārvietošanās veidu (ar kājām, ar velo, ar 

auto) un veikt uzdevumus; 

5.2. Ir izveidotas 3 kartes, ģimene var veikt vienu, divus vai visus maršrutus. Katrā no 

kartēm ir atzīmēti 15 punkti, kur katrā no tiem ir jāatbild uz uzdoto jautājumu. Lai piedalītos 

balvu izlozē, ir pareizi jāatbild uz visiem jautājumiem. 

 

6. Apbalvošana.  

6.1. Tiks izlozētas atbalstītāju sarūpētās balvas; 

6.2. Balvu izloze notiks 9. novembrī, plkst. 11:00, tiešraidē Ķekavas novada pašvaldības 

sporta aģentūras Facebook un Instagram kontos. 
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7. Izmaiņas nolikumā. 

7.1. Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. 

7.2. Plašāka informācija: e-pasts: andris.petrovs@kekava.lv , tel. nr. 26423130 

Sabiedrības informēšanas nolūkos pasākumā var notikt foto vai video fiksācija. 

Vizuālais materiāls var tikt ievietots Ķekavas novada pašvaldības informatīvajos 

kanālos. Vairāk – https://ej.uz/kekava_privatuma_politika. 
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