«Domā un meklē» !
 Aktivitāte notiek laikā no 2021.gada 18.janvāra līdz 14.februārim. Brīvi izvēlētā laikā un secībā
aicinām apmeklēt astoņas vietas, lai atklātu “lādi”.
 Jūsu uzdevums – atrisināt 8 mīklas, kas aizvedīs uz 8 vietām. Katra no mīklām slēpj norādi ar diviem
skaitļiem kurus saliekot kopā, pareizā secībā, iegūsiet koordinātes uz lādes mīklu. Atrisini lādes
mīklu un meklē lādi. Atrodot lādi, ieraksties sarakstā un nobildējies pie lādes (foto jābūt redzamai
komandai).
 Maršrutā iekļautā teritorija

 Aktivitātē var piedalīties jebkurš, bet uz balvām pretendē Jelgavas novada iedzīvotāji, strādājošie,
Jelgavas novadu skolu skolnieki, Jelgavas novada sporta centra audzēkņi, Jelgavas novada skolu,
Sporta centra absolventi un OK Alnis kluba biedri.
 Starp OK Alnis biedriem, kuri būs piedalījušies, tiks izlozētas balvas
 Tie Jelgavas novada iedzīvotāji un OK Alnis kluba biedri, kuri vēlas pretendēt uz aktivitātes balvām,
jāizpilda un ne vēlāk kā līdz 2021.gada 20.februārim jāiesūta/ jāiesniedz anketa, īss apraksts, kā gāja
aktivitātē un komandas foto ar lādi.
 Komandā drīkst būt vienas mājsaimniecību dalībnieki.
 Pirmajai komandai lādē pārsteigumu balva.
 Aktivitāšu laikā dalībnieki paši uzņemas atbildību par savu veselības stāvokļa atbilstību fiziskajai
slodzei, kā arī ievēro visus spēkā esošos noteikumus atbilstoši ārkārtas situācijas prasībām COVID
19 vīrusa izplatības ierobežošanai.
 Kontaktinformācija: Krista Strautniece: +371 28465133 (rakstīt whatsapp),
krista.strautniece@inbox.lv

 INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKIEM: (vārds, uzvārds)
 Foto ar lādi
 Neliels apraksts par piedzīvoto
Piekrītu, ka norādītie personas dati tiks izmantoti iesniedzēja identificēšanai un komunikācijas
nodrošināšanai ar aktivitāti saistītos jautājumos.

MĪKLAS
SPORTS IR LIELISKS

ZAĻŠ, ZILS, ZELTA
Vai tu zini, kas tās par krāsām? Krāsas ir redzamas kaut kur augšā, novada sporta
galvenajam štābam. Pie ēkas meklē meklēto!
KAD SPORTS SATIEKAS AR STĀSTNIEKU

Īru romāna un īso stāstu rakstnieka vārds (EN) slēpj ciema nosaukuma sākumu,
viņa pazīstamākais darbs “Drakula”, bet noņemot norvēģu biatlonistes (divas
Olimpiskās zelta medaļas, astoņas Pasaules čempionātu ) uzvārda pēdējos divus
burtus un vienam burtam pieliekot mīkstinājumu, iegūsiet ciema nosaukuma otro
daļu.
Vai atradi ciemu? Meklē šeit bildē redzamo.
Varbūt palīdz, ciems kaut ko zaudēja 2011.gadā.

ĀTRS SKRĒJIENS, LAI PASPĒTU

Kādreiz skrēju, lai paspētu, bet šobrīd tik aka palikusi. Tas tāpēc, ka pēc
2010.gada netiek izmantota. Vietas nosaukums saistīta ar multfilmas galveno
varoni.
PASTAIGA, SKRĒJIENS VAI VELO BRAUCIENS

Kādreiz te brauca gandrīz visi, bet tagad tik velo braucēji. Pārējie iet vai skrien.
Kas mainījās? P94 slēpj atbildi.

PASTAIGA MEŽĀ

Taisni uz ziemeļiem no Viesturciema ir mežs gar kuru iet lielais ceļš. Lielā ceļa
malā ir LVM atpūtas vietu. Šeit arī meklē meklēto

KĀRTĪGI JĀPAĒD, LAI SASNIEGTU REZULTĀTUS

Pāri upei no Rīgas puses Jelgavas novadā iekšā. Te kāda ēstuve, liels atrakciju
laukums bērniem un lielā novada karte.
GANDRĪZ TRĪS MARATONI

Kaimiņos sākas un tad te pa līdzenumu līdz galam. Šoreiz tik mazliet
pietrūkst(3585m), lai būtu trīs maratona distances. Apmēram 5km pirms finiša ir
meklētais objekts. Apiņi, Jaunkaigi, Svētvaldes ir pavisam tuvu.
CĪŅA NAV TIKAI SPORTĀ, BET ARĪ ...

1919. gada 20. un 21. novembrī Daugavpils
pulka 3. bataljona komandieris kapteinis
Artūrs Kēlers (25.11.1894. Jelgavas apr. – 21.11.1941.Vjatlags),

vadot Daugavpils pulka kaujas grupu,
sekmēja Jelgavas atbrīvošanu no
bermontiešiem. Par kaujas uzdevuma
sekmīgu izpildi apbalvots ar Lāčplēša
Kara ordeni.

 Koordinātes ieraksti lodziņos un uzzināsi, kur slēpjas lāde
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Mīklas vietās meklē lapiņas :

4

5

6

7

8

