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ESI AKTĪVS ĶEKAVAS NOVADĀ 2020 
Nolikums 

 
1. Mērķis un uzdevums: 

1.1. Popularizēt aktīvu dzīvesveidu ģimenēm/draugiem Ķekavas novadā; 
1.2. Caur sportiskām aktivitātēm iepazīt Ķekavas novadu; 
1.3. Saliedēt ģimenes/draugus šajā COVID-19 krīzes laikā veicot distanci ar 

kājām/nūjojot/braucot ar velosipēdu. 
 
2. Aktivitātes vadība: 
      2.1. Aktivitāti organizē Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra.  
 
3.Dalībnieki: 
      3.1. Aktivitātē piedalās ģimenes/draugs ar draugu vai individuāla persona. Komandā jābūt 
vismaz vienam, kurš sasniedzis 18 gadus. Pārējiem dalībniekiem vecuma ierobežojumu vai citu 
prasību nav; 
      3.2. Distance ir plānota, lai tajā būtu interesanti gan pieaugušajiem, gan bērniem.  
      3.3. Komanda kopā dodas trasē, kura tai ir jāveic 5h laikā, un jāatrod pēc iespējas vairāk 
punktu;  
      3.4. Dalībniekiem jāģērbjas sportiskā, ērtā apģērbā atbilstoši laika apstākļiem. 
 
4. Laiks un vieta: 
      4.1. Aktivitāte notiek no 2020. gada 1. maija līdz 31.maijam. Aktivitātes centrs – Ķekavas 
sporta klubs. Pie kluba ārdurvīm atrodas aktivitāšu kartes, kuras var dabūt sākot ar 1.maiju no 
plkst. 10:00.  
 
5. Sacensību norise: 
      5.1. Komandas dodas trasē sev vēlamajā laikā un dienā sākot no 1.maija plkst. 10:00 līdz 
31.maija 22:59 un apmeklē kontrolpunktus (KP) brīvā secībā. Uzdevums ir, brīvi orientējoties 
noteiktā apvidū, ar kartes palīdzību atrast pēc iespējas vairāk punktu. Karti ir iespējams saņemt 
pie Ķekavas sporta kluba ārdurvīm, kur arī atrodas Starta un Finiša kodi. Aktivitāte beidzas, kad 
komanda ir noskenējusi kodu "FINISH". Katrai komandai Qrenteering aplikācija piešķirs 
komandas nosaukums - burtu kombināciju. Ja vēlaties piedalīties apbalvošanā, sūtiet Jūsu 
komandas nosaukumu un komandas kapteiņa kontaktinformāciju uz marita.pulla@kekava.lv, 
minot Jums Qrenteeringa aplikācijā piešķirto burtu kombināciju.  
      5.2. Atzīmēšanās ar mobilo telefonu. Atzīmēšanās notiek, nolasot QR kodus 
kontrolpunktos. Katram dalībniekam nepieciešams uzlādēts mobilais telefons ar lejupielādētu 
mobilo aplikāciju Qrenteerings. Tā darbojas gan uz Android (no 5.0), gan iOS (no 10.0) 
ierīcēm. 
      5.3. Distances veikšanai komandām tiek noteikts kontrollaiks 5 stundas no starta brīža; 
      5.4. Komandas dalībnieki distancē startē, pārvietojas un finišē kopā ievērojot “Fair play” 
principu;  
      5.5. Izlozē par vērtīgām balvām cīnīsies komandas, kuras 5 stundu laikā būs apmeklējušas 
vismaz 16 un vairāk kontrolpunktu.  
 
 



6. Pieteikšanās: 
      6.1. Lai pieteiktos aktivitātei jāveic šādas darbības:  
6.1.1. Lejupielādējiet savā mobilajā iekārtā aplikāciju QRENTEERINGS (Google Play) 
vai QRENTEERINGS (App Store). 
 
6.1.2. Dodieties uz starta vietu - Ķekavas sporta klubu (adrese: “Bultas” Ķekava, Ķekavas 
novads) un uz komandu paņemiet pie ieejas durvīm kastītē novietoto Ķekavas OS poligona 
karti. Uz komandu paredzētā 1 karte. 
 
6.1.3. Veiciet komandas reģistrāciju Qrenteerings aplikācijā sekojot šai saitei - 
https://rogaining.lv/qrevents/qrpols/kekavaspied.htm Ērtāk to būs veikt vēl mājās esot. 
 
6.1.4. Pēc komandas reģistrācijas atveriet jau aktivizēto aplikāciju, un noskenējiet QR kodu 
STARTS, kas izvietots sporta kluba ieejas skatlogā. Laika atskaite ir sākusies! 
 
6.1.5. Apmeklējiet izvēlētos KP. Katru reizi noskenējot kontrolpunkta QR kodu. 
 
6.1.6. Kā pēdējo apmeklējiet Finiša KP (Ķekavas sporta kluba ieejas durvju skatlogs) un 
noskenējiet to. Pēc finiša neaizmirstiet nosūtīt datus uz serveri! 
 
           6.2. Dalībnieki, piesakoties aktivitātei, apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu 
veselības stāvokli un neiebilst savu personas datu (vārds, uzvārds) izmantošanai rezultātu 
apkopošanā un publicēšanā mājaslapā sports.kekava.lv, Facebook, Instagram lapās 
SportsKekava. 
 
6.3. Ja konstatējat, kā kāds no kontrolpunktiem ir bojāts vai iznīcināts, beigušās Ķekavas 
poligona kartes u.c. gadījumos lūdzu rakstiet uz marita.pulla@kekava.lv vai zvaniet  25948272. 
 
 
7. Rezultāti: 
 
7.1.Online rezultāti būs redzami šajā saitē - 
https://rogaining.lv/qrevents/results/kekavaspiedzo/4/ . 
 
8. Apbalvošana: 
      8.1. Atkarībā no dalībnieku/komandu skaita, tiks izlozētas vērtīgas balvas no mūsu 
sponsoriem; 
      8.2. Uzvarētāji tiks paziņoti 1.jūnijā Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras facebook 
un instagram kontos, kā arī mājaslapā sports.kekava.lv. 
 
9. Finansēšana: 
      9.1. Dalība aktivitātē ir bez maksas. 
 
 


