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Reāls piedzīvojums 2021 

“Citāda foto orientēšanās” 

Ozolnieki 05.06.2021. 

NOLIKUMS 
  

1.Mērķis un uzdevumi 

1.1. Piedāvāt brīvā laika pavadīšanas iespējas Ozolnieku novada jauniešiem un 
viņu ģimenēm; 

1.2. Pavadīt laiku ārpus mājas, veidojot kopīgas atmiņas un piedzīvojumu. 

1.3. Ar citādas foto orientēšanās palīdzību un citiem atraktīviem pasākumiem 
veicināt aktīvu, veselīgu dzīvesveidu. 

1.4 Iepazīt Ozolnieku novadu. 

  

2.Pasākuma vadība.  

2.1. Jaunatnes lietu nodaļa. 

2.2. IKS daļas Jaunatnes lietu nodaļas vadītājs Valters Siksna 

3. Pasākuma vieta un laiks.  

Pasākuma norises laiks un vieta: 2021.gada 5.jūnijs, plkst. no 13.00 līdz 14.00. 
Ozolnieku novada teritorijā. Organizatori patur tiesības koriģēt pasākuma laiku un 
kārtību. 

4. Dalībnieki.  

4.1. Ozolnieku novada foto orientēšanās pasākumā var piedalīties tikai jaunieši 
vecumā no 13-25 gadiem, kuri dzīvo vai mācās, vai strādā Ozolnieku novadā, un viņu 
ģimenes. 



4.2 Foto orientēšanā pasākumā ir iespēja piedalīties 

  4.2.1 Individuāli 

  4.2.2 Komandā divi cilvēki x divi metri 

  4.2.3 Komandā vienas mājsaimniecības ietvarā  

5. Pieteikumi.  

5.1. Pieteikums ir jāiesniedz elektroniski līdz 03.06.plkst. 23:59. Reģistrēties 
šeit: https://ej.uz/realspiedzivojums2021 

5.2. 5.jūnijā plkst.13:00 uz jūsu telefona numuru un e-pastu, ko esiet norādījuši 
reģistrācijā, tiks nosūtīts citādas foto orientēšanās uzdevums. 

5.3 Citāda foto orientēšanās notiks tā:  Jums tiks aizsūtīts saraksts ar lietām, ar kurām 
jums visai komandai ir jānobildējas - ar katru norādīto lietu jums ir jāuztaisa 
komandas bilde. Bildē var neatrasties viens dalībnieks no komandas, kas uzņem bildi, 
vai arī ir jātaisa „selfijs, kur redzama visa komanda”. Bildi, kuru uzņēmāt, ir jāsūta 
caur aplikāciju Whatsapp uz telefona numuru vai e-pastu, no kura tika atsūtīts foto 
orientēšanās uzdevums. Iesūtīti video netiks ieskaitīti.  

5.4 Lietu sarakstā pretī norādītajiem uzdevumiem būs punktu skaits, no kuriem 
jūs varēsiet izvēlēties, kurus uzdevumus pildīt un ar ko bildēties. Jums būs stratēģiski 
jāizvēlas savākt pēc iespējas vairāk punktu. Kurš savāc vairāk punktus vienas stundas 
laikā - uzvar. 

5.5 Komandas, pildot uzdevumus, nedrīkst sadalīties un paralēli veikt dažādus 
uzdevumus. Visa komanda pilda vienu uzdevumu, kad tas izdarīts, pilda nākošo 
uzdevumu. 

5.6 Norādītos uzdevumus nedrīkst pildīt divas reizes.  

5.7 Pasākuma laikā drīkst izmantot visus pieejamos sabiedriskā transporta 
līdzekļus, kā arī citus pārvietošanās līdzekļus, ievērojot ceļu satiksmes un drošības 
noteikumus (mašīna, velosipēds, skrejritenis, motorolleris utt.) 

5.8 Dalībniekiem noteiktie uzdevumi ir jāatrod dabā, nedrīkst izmantot jau 
nofotografētu bildi un tajā pievienot komandu. 

5.9 Bildē nedrīkst būt attēloti divi uzdevumi vienlaicīgi, ja tas notiek, tiek 
ieskaitīts uzdevums ar mazāko punktu skaitu. 

5.10 Bildei ir jābūt skaidrai un labi saskatāmam uzdevumam, ja tiesnešiem 
nebūs iespējams saskatīt uzdevumu, tas netiks ieskaitīts. 

https://ej.uz/realspiedzivojums2021


5.11. Pasākuma laikā ir jāievēro visi valstī noteiktie drošības un kārtības 
noteikumi. Pasākuma laikā nedrīkst pārkāpt ceļa satiksmes un ārkārtas situācijas 
noteikumus. 

6. Tiesneši.  

Sacensības organizē Jaunatnes lietu nodaļa. 

7. Uzvarētāju noteikšana.  

7.1. Uzvarētājus nosaka pēc visvairāk iegūto punktus skaita vienas stundas 
laikā. 

7.2. Ja punktu skaits vienāds, tad uzvarētāju nosaka pēc ātrākā bilžu iesūtīšanas 
laika. 

8. Apbalvošana 

8.1 Tiek apbalvotas pirmās trīs vietas kopvērtējumā secībā no augstākā punktu 

skaitu uz zemāko. Pirmā vieta saņem bumbu komplektu, otrā vieta saņem 

gardu picu, trešā vieta saņem pārsteiguma balvu no Ozolnieku novada 

pašvaldības. 

8.2. Uzvarētāji tiks paziņoti 8.jūnijā Ozolnieku novada jauniešiem facebook 

lapā un personīgi. 

8.3. Balvu saņemšanas vieta - Ozolnieku novads, Ozolnieki, Stadiona iela 5, 

Ozolnieku sporta skolā, darba dienās no plkst. 8:00-22:00.  

9. Apmeklētāju un dalībnieku ievērībai 

• Lai informētu sabiedrību par pasākuma norisi, jūsu uzņemtās bildes 
var tikt ievietotas pašvaldības informatīvajos kanālos – ikmēneša 
informatīvajā avīzē, mājaslapā vai sociālajos tīklos.  

• Pārzinis un personas datu apstrādes nolūki: Ozolnieku novada 
pašvaldība, juridiskā adrese: Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku 
pagasts, Ozolnieku novads LV-3018, veic personas datu apstrādi 
sabiedrības informēšanai. Personas ir tiesīgas jebkurā laikā lūgt 
pārzinim dzēst savus datus.  


