
	  
	  

APSTIPRINU 
Līvānu novada Multifunkcionālā  

jaunatnes iniciatīvu centra “Kvartāls” vadītāja 
_____________________ I. Zvaigzne-Sniķere 

2017. gada 18. jūlijā 
 

MOBILĀS ORIENTĒŠANĀS LĪVĀNOS 
NOLIKUMS 

 
 

1. Pasākuma mērķi 
1.1. Pilnveidot un paaugstināt Līvānu novada iedzīvotāju un citu interesentu orientēšanās prasmes  pilsētvidē. 
1.2. Popularizēt orientēšanos kā veselīgu un aktīva dzīvesveida iespēju. 
1.3. Noskaidrot labākos orientieristus pilsētvidē. 

 
2. Vieta un laiks 

2.1. Sacensību reģistrācija, starts un finišs – Līvānu novada Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs (JIC) 
“Kvartāls” (1. stāvs). 

2.2. Sacensības norisināsies Līvānu pilsētas teritorijā, Dubnas upes kreisajā krastā, nešķērsojot dzelzceļu. 
2.3. Sacensības norisināsies 2017. gada 22. jūlijā. Sākums plkst. 11.00. 
2.4. Sacensību programma: 

11.00 -12.00 Reģistrācija sacensībām, iepazīšanās ar sacensību noteikumiem. 
14.00 Apbalvošana 
 

3. Sacensību organizatori 
3.1. Sacensības organizē JIC “Kvartāls”. 
3.2. Atbildīgā par pasākumu – JIC “Kvartāls” jaunatnes lietu speciāliste Evija Pastare 

 
4. Dalībnieki 

4.1. Sacensībās tiek aicināti  piedalīties Līvānu un citu novadu jaunieši (no 13 gadu vecuma) un pieaugušie. 
Bērni sacensībās var piedalīties, ja startē komandā kopā ar kādu no vecākiem vai pilngadīgu māsu vai brāli.  

4.2. Dalība sacensībās notiek komandās 2 cilvēku sastāvā. Komandas dalībnieku vecumu un dzimumu 
proporcija vienā komandā nav noteikta. 

4.3. Sacensību dienā, parakstoties reģistrācijas lapā, dalībnieki apliecina, ka personīgi atbild par savu veselības 
stāvokli un tā atbilstību izvēlētajai fiziskajai slodzei. Dalībnieki ar parakstu apliecina, ka sacensību laikā 
ievēros vispārējos drošības un satiksmes noteikumus. 
 

5. Sacensību izcīņas kārtība 
5.1. Lai piedalītos sacensībās, vismaz vienam no komandas dalībniekiem līdzi jābūt uzlādētam viedtālrunim. 
5.2. Orientēšanās notiks, izmantojot mobilo aplikāciju “Actionbound”, kuru dalībniekiem iepriekš jālejupielādē 

savos viedtālruņos. 
5.3. Uzsākot un noslēdzot orientēšanos, viedtālrunī būs nepieciešams ieslēgt mobilo internetu. Starp pirmo un 

pēdējo uzdevumu mobilais internets nebūs nepieciešams, jo aplikācija darbojas arī “offline” režīmā. 
5.4. Atsevišķu kontrolpunktu atrašanai aplikācija pieprasīs ieslēgt viedtālruņa atrašanās vietas noteikšanas 

funkciju, jo orientēšanās atsevišķos posmos notiks, izmantojot GPS koordinātes un Google kartes. 
5.5. Orientēšanās maršrutā iekļauti 10 kontrolpunkti, kuru atrašanās vietas dalībnieki uzzinās, secīgi izpildot 

aplikācijā dotos uzdevumus. Uzreiz visu maršrutu uzzināt nav iespējams. Tikai izpildot katru no dotajiem 
uzdevumiem, varēs saņemt nākamo uzdevumu un koordinātes. 

5.6. Izpildot atsevišķus uzdevumus, varēs nopelnīt bonusa punktus. Par katru paveikto uzdevumu iespējams 
nopelnīt 100 punktus. Par katru nepareizi izpildītu uzdevumu iespējams zaudēt 20 punktus. 

5.7. Orientēšanās beidzas, kad tālruņa ekrānā parādās lūgums (angļu valodā) augšupielādēt visu kontrolpunktu 
rezultātus un novērtēt aktivitāti. 

5.8. Godalgoto vietu ieguvējus tiesnesis noteiks, ņemot vērā iegūto punktu summu, distances laiku un radošumu, 
pildot uzdevumus. 
 

6. Apbalvošana 
6.1. Sacensību organizatoriskos, tiesāšanas un uzvarētāju apbalvošanas izdevumus sedz JIC “Kvartāls” no sava 

budžeta, atbalsītāju vai citiem finanšu līdzekļiem. 
6.2. Katrā disciplīnā 1.-3. vietu ieguvējus katrā grupā apbalvo ar medaļām. 

 


