Jelgavas novada sporta centrs aicina piedalīties brīvā laika aktivitātē
«Domā un meklē 2 » !
 Aktivitāte notiek laikā no 2021.gada 22.februāra līdz 21.martam. 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 un
Sporta centra absolventi.
 Tie Jelgavas novada iedzīvotāji, kuri vēlas pretendēt uz aktivitātes balvām, jāizpilda un ne vēlāk kā
līdz 2021.gada 26.martam 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, pagasts dzimšanas gads)
 Foto ar lādi
 Neliels apraksts par piedzīvoto
Piekrītu, ka norādītie personas dati tiks izmantoti iesniedzēja identificēšanai un komunikācijas
nodrošināšanai ar aktivitāti saistītos jautājumos.

MĪKLAS
Sarunas brīvā dabā

Parka teritorijā aug 15 dižkoki. Parkā atjaunotas taciņas, uzbūvēts tiltiņš pāri dīķim uz
pussalu un izveidoti divi apmeklētājiem saistoši, interaktīvi objekti –skulptūra "Mīlestībai",
un vides objekts "????", pie kura meklē meklēto!
Kas tā par sēni?

Pilnībā zaudējušas savu dzirnavisko izskatu un vairāk izskatās pēc sēnes, bet ir vismaz
saglābts tas, kas no tām palicis pāri. Tām ir jumts un, iespējams, ka arī kāds pielietojums.

Pētera lauka būve

Arhitekta F.Šmita vadībā uzceltas būve, kas darbojās pat līdz 1950.gadam. Pāris gadus
atpakaļ tur atradās muzejs, taču šobrīd būve ir privatizēta.
10 gadi un būs 100

Kādreiz bija koka tilts, kurš ap 1930. gadu tika nojaukts. 1931. gadā atklāts jaunais tilts pār
upi un tas tiek izmantots arī mūsdienās. Upe ir ar tādu pašu nosaukumu, kā pagasts Jelgavas
novada.
Enerģija

Uzbūvēta pie esošās ūdenskrātuves, Platones upes. Sastāv no monolīta dzelzsbetona
pamatiem, uz kuriem ir no metāla konstrukcijām samontēta turbīnas kamera un ģeneratoru
telpa ar plakansiksnu piedziņu un virs tām konteinera tipa virsbūve ar elektroaparatūras
iekārtu.

Fotosintēze

Kam galvenā funkcija ir fotosintēzes veikšana? Tas saistās ar apdzīvotas vietas nosaukumu
Jelgavas novadā. Ja apdzīvoto vietu atradi, brauc līdz tiltam. Upes nosaukums ir ar tādu pašu
nosaukumu, kā pagasts novadā.
Ielu krusts

Ciems Platones pagastā, pie Platones upes, netālu no autoceļa. Atrodi ciemā ielu krustojumu,
kur krustojas ielas ar trīs dažādiem nosaukumiem.
Baronu Hānu īpašums

Muižas kompleksu ieskauj plašs parks ar senām alejām. Muižas ēkas – klēts, zirgu stallis,
dārznieka namiņš, veļas māja, kapela – un apkārtne – baroneses tiltiņš un baroneses dīķis.
Meklēto meklē attēlā redzamajā vietā.

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