
 

Parka orientēšanās “Barona noslēpums” 

NOLIKUMS 

1. Pasākuma mērķis un uzdevumi: 

1.1. Popularizēt Zasas muižas parku un tā vēsturi aktīvā, izglītojošā un atjautīgā veidā; 

1.2. Veicināt Jēkabpils novada iedzīvotāju un viesu aktīvu dalību izglītojošos sporta 

pasākumos; 

1.3. Noskaidrot ātrāko un atjautīgāko komandu. 

2. Parka orientēšanās pasākuma norises vieta un laiks: 

2.1. REĢISTRĀCIJA 2020.gada 23.oktobrī plkst. 17.30- 18.00 Jēkabpils novada Sēlijas 

prasmju muzejā.  

2.2. Pēc reģistrācijas plkst. 18.00 tiek sniegta informācija par pasākuma norisi.  

2.3. Starts tiek dots Jēkabpils novada Sēlijas prasmju muzejā 18.10. Komandas tiek 

palaistas trasē ar 5 minūšu starpību. 

2.4. Dalība pasākumā bez maksas. 

3. Pasākuma vadība: 

3.1. Parka orientēšanos organizē Jēkabpils novada Sēlijas prasmju muzejs. 

3.2. Par parka orientēšanās organizēšanu un norisi ir atbildīgs Jēkabpils novada Sēlijas 

prasmju muzejs. Kontaktpersona: Jēkabpils novada Sēlijas prasmju muzeja vadītājas 

v.i. Eva Sēle, tel. 25465787, e-pasts: muzejs@jekabpilsnovads.lv 

4. Pasākuma dalībnieki: 

4.1. Piedalīties parka orientēšanās var ikviens Jēkabpils novada iedzīvotājs un arī viesi. 

4.2. Komandu veido 2 līdz 4 dalībnieki. Vienam komandas dalībniekam jābūt vismaz 16-

gadīgam. 

4.3. Pasākuma laikā dalībnieki paši uzņemas atbildību par sevi, savu mantu, dzīvību un 

veselību, kā arī par savu darbību rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu mantai, 

dzīvībai vai veselībai. 

4.4. Dalībnieki ar parakstu uz šī nolikuma pielikuma apliecina, ka ir iepazinušies ar 

nolikumu, tā noteikumiem un apņemas tos ievērot. 

5. Parka orientēšanās pasākuma kārtība: 

5.1. Katrai komandai tiek piešķirta kabatiņa, pildspalva, lapa un parka karte, kas palīdzēs 

atrast konkrētos objektus arī tiem, kas nedzīvo Zasā.  

5.2. Komandas uzsāk orientēšanos plkst. 18.10 ar 5 minūšu starpību. Komandas dodas 

parkā tādā secībā, kādā reģistrējās. 

5.3. Komandas tiek vērtētas pēc trasē pavadītā laika.  



5.4. Laiks tiek uzsākts no brīža, kad komandai tiek izsniegts pirmais uzdevums, un tiek 

apstādināts, kad komanda pasaka atbildi uz orientēšanās sākumā uzdoto jautājumu. 

Par atbildes sīkāku paskaidrošanu pienākas  mīnus 1 min no kopējā laika. 

5.5. Trasi veido vairāki punkti. Katrā punktā dotā uzdevuma atbilde norāda nākamo vietu, 

kur jādodas. Kontrolpunkts pieņem komandu tikai uzrādot iepriekšējā punktā iegūto 

puzles gabalu.  

6. Apbalvošana: 

6.1. Apbalvošana notiek Jēkabpils novada Sēlijas prasmju muzejā, kad ir finišējušas visas 

komandas. 

6.2. Tiek apbalvotas tās 3 komandas, kuras visātrāk izgājušas trasi. 

7. Aktuāli: 

7.1. Sagatavošanās orientēšanās pasākumam:  

7.1.1. vēlams līdzi ņemt kabatas lukturīti; 

7.1.2. izvēlēties apģērbu atbilstoši laikapstākļiem un kurā ir viegli un ērti kustēties. 

7.2. Par personisko drošību atbild paši dalībnieki. 

7.3. Orientēšanās dalībniekiem jāievēro sabiedriskās kārtības noteikumi un atbildīgo 

personu norādījumi. 

7.4. Parka orientēšanās pasākuma dalībniekiem jāievēro MK 09.06.2020. noteikumi Nr. 

360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai”. 

7.5. Jēkabpils novada pašvaldība, Jēkabpils novada Kultūras pārvalde un Jēkabpils 

novada Sēlijas prasmju muzejs NEUZŅEMAS nekādu atbildību par iepriekšminēto 

noteikumu neievērošanu. 

 

Saskaņots: 

Jēkabpils novada  

Kultūras pārvaldes vadītāja 

Laura Aišpure 

_______________________ 

2020.gada    .oktobrī 

Sagatavoja: 

Jēkabpils novada Sēlijas prasmju muzeja 

vadītājas v.i. 

Eva Sēle 

_______________________ 

2020.gada 30.septembrī 



Parka orientēšanās pasākuma “Barona noslēpums” nolikuma 

1. PIELIKUMS 

Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies/-usies ar nolikuma noteikumiem un apņemos tos 

ievērot, kā arī ievērošu MK izstrādātos epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai 
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Parka orientēšanās pasākuma “Barona noslēpums” nolikuma 

2. PIELIKUMS 

Komandu reģistrācijas lapa 

Komandas nosaukums 

 

Nr.p.k. Vārds, uzvārds 

1.  

2.  

3.  

4.  
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