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Apstiprinu: _____________
Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras
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Nolikums Ķekavas novada slēpņu spēlei
“SPĒKA ZĪMES 2021”
Organizatori – Ķekavas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde un
Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra.
1. Mērķis
1.1. Sniegt iespēju dalībniekiem aizraujošā veidā apskatīt dabas, aktīvās atpūtas,
kultūrvēstures un citus tūrisma un vides objektus Ķekavas novadā.
1.2. Popularizēt auto un velo braukšanu kā brīnišķīgu iespēju aktīvā veidā un saturīgi pavadīt
brīvo laiku.
1.3. Veicināt izziņas tūrismu Ķekavas novada kontekstā.
2. Balvas:
2.1. Galvenā balva – kalnu divritenis MERIDA MATTS 6. 10-V un aksesuāri, 559 EUR
vērtībā.
2.2. Pārsteiguma balva no Ķekavas novada pašvaldības.
2.3. Pārsteiguma balva no Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras.
3. Dalībnieki, drošība un atbildība:
3.1. Piedalīties var ikviens bez vecuma ierobežojuma.
3.2. Katrs dalībnieks var iesniegt tikai vienu pareizi aizpildītu tiešsaistes anketu.
3.3. Katrs dalībnieks ir atbildīgs par savu un savu nepilngadīgo komandas dalībnieku drošību un
valstī noteikto sociālās distancēšanās noteikumu ievērošanu.
3.4. Pasākuma organizatori neatbild par dalībnieku iespējamajām traumām un iespējamiem
kaitējumiem slēpņu spēles laikā.
3.5. Piedaloties slēpņu spēlē, katrs dalībnieks ievēro ceļu satiksmes noteikumus (CSN) un
katrs pats ir atbildīgi par sava pārvietošanās līdzekļa tehniskā stāvokļa atbilstību CSN.
3.6. Lai piedalītos slēpņu spēlē, dalībnieku veselības stāvoklim ir jābūt atbilstošam dalībai. Ja
ir novērojamas jebkādas vīrusa pazīmes, ievēro striktu karantīnu un #paliecmājās.
3.7. Ejot dabā, neatstāj atkritumus. Ko atnesi, to aiznes!
3.8. Pārvietojoties, ņemiet vērā privātīpašuma norādes. Izņēmums ir tauvas josla, kura nosaka
pieeju ikvienam pie attiecīgās ūdens tilpnes.
4. Norises laiks un vieta:
4.1.
Ķekavas novada slēpņu spēle “SPĒKA ZĪMES 2021” norisinās no 2021. gada 12.
jūnija līdz 2021. gada 22. augustam jaunajā Ķekavas novada teritorijā, ieskaitot Baldones novada
teritoriju.
5. Nepieciešamais aprīkojums:
5.1. Slēpņu spēle notiek, izmantojot velosipēdus, auto vai kādu citu personīgās
pārvietošanās transportlīdzekli (motorolleri, mopēdu un tml.), kas ir tehniskā
braukšanas kārtībā un atbilst CSN prasībām. Velo ķiveru lietošana notiek
atbilstoši noteiktajiem CSN.
5.2. Ķekvas novada slēpņu spēles “SPĒKA ZĪMES 2021” digitālais buklets un
tiešsaistes anketa, kas pieejama vietnē: sports.kekava.lv/slepnuspele2021,

pareizo atbilžu aizpildīšanai.
5.3. Mobilais telefons ar iespēju noteikt GPS koordinātas un apskatīt kartē novada
teritoriju. Var izmantot arī drukātas Ķekavas novada kartes vai citus informācijas
avotus, taču tad ir jābūt labām zināšanām par Ķekavas novada teritoriju un
objektu izvietojumu.
6. Norise:
6.1. Dalība Ķekavas novada slēpņu spēlē “SPĒKA ZĪMES 2021” ir bez maksas.
6.2. Dalībnieku uzdevums ir atrast 30 spēka zīmes, kas izvietotas pie dažādiem objektiem Ķekavas
novada teritorijā, izmantojot slēpņu spēles digitālajā bukletā atrodamās norādes un informāciju.
6.3. Digitālajā bukletā katram slēpnim ir sava numerācija, kur pareizās atbildes attiecīgi būs
jāaizpilda tiešsaistes anketā.
6.4. Slēpņu meklēšanā var izmantot GPS koordinātas, tūrisma vai ceļu kartes, informāciju dažādos
digitālos vai drukātos materiālos, kā arī savas personīgās ģeogrāfiskās zināšanas par Ķekavas
novada teritoriju.
6.5. Dalībnieki spēka zīmju slēpņu distanci var veikt brīvi izvēlētā laikā un datumos, iekļaujoties
slēpņu spēles norises laika laikā. Dalībnieki pastāvīgi plāno slēpņu apmeklējumu un savām
spējām piemērotu distanci aktivitātes veikšanai.
6.6. Lai piedalītos balvu izlozē, ir jāiesniedz pilnībā aizpildīta tiešsaistes anketa ar visām pareizām
atbildēm, uzrakstot visas spēka zīmes pie katra no uzrādītajiem sanumurētajiem objektiem
slēpņu bukletā, tāpat ir jāpievieno pareizo atbilžu anketai viens foto-pašportrets no jebkuras
norādītās slēpņu vietas, taču fotogrāfijā ir jābūt redzamam anketas iesniedzējam.
6.7. Dalībnieki pilnībā aizpildītu tiešsaistes anketu ar foto iesniedz tikai digitālā formā līdz 2021.
gada 22. augustam Ķekavas novada pašvaldības Sporta aģentūras mājas lapā: sports.kekava.lv/
slepnuspele2021
6.8. Ja esat slēpņa vietā un tur neatrodat attiecīgo spēka zīmi, informējiet slēpņa spēles
organizatorus pa tālr. 27017333 un sūtot foto uz turisms@kekava.lv, mēs slēpni atjaunosim un
ieskaitīsim jums attiecīgo spēka zīmi, taču tikai ar noteikumu, ja uzrādīsiet foto un tiks
konstatēts, ka šī vieta tiešām ir konkrētā slēpņa vieta.
6.9. Dalībnieku pretenzijas rakstveidā tiek pieņemtas, saņemot tās uz e-pastu: turisms@kekava.lv
līdz 2022. gada 24. augustam.
6.10. Organizatori patur tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Izmaiņas tiek
publicētas kekava.travel mājas lapā. Dalībnieks pats ir atbildīgs par iepazīšanos ar nolikumu
un tā ievērošanu. Informācija par slēpņu spēles noteikumiem un norises gaitu ir pieejama mājas
lapā kekava.travel vai zvanot pa tālr. 27017333, kā arī rakstot uz e-pastu: turisms@kekava.lv.
6.11. Nolikums stājas spēkā ar apstiprināšanas dienu.
7. Apbalvošana:
7.1. Organizatori pārbauda visas iesūtītās tiešsaistes anketetas, un izlozē piedalās tikai tās anketas,
kurās visas atbildes ir pareizas un kurām ir pievotota fotogrāfija - dalībnieka pašportrets.
7.2. Pēc izlozes principa 27. augustā tiks noskaidrots galvenās balvas ieguvējs un desmit
pārsteiguma balvu ieguvēji. Balvu izloze noritēs elektroniski, izmantojot tiešsaistes izlozes rīku,
atspoguļojot norisi Ķekavas novada TIC, Sporta aģentūras un Ķekavas novads-jauniešiem
Facebook kontos. Ar balvu ieguvējiem organizatori sazināsies personīgi, lai vienotos par balvu
nodošanu.
8. Personas datu aizsardzība:
8.1. Iesniedzot spēka zīmju slēpņu bukletu, dalībnieki piekrīt Personas datu apstrādei saskaņā ar
Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 3. punktu, ar mērķi datu subjekta
reģistrēšanai dalībai balvu izlozē un identifikācijai balvu pasniegšanai un atspoguļošanai,
slēpņu spēles organizatoriskās un operatīvās informācijas apmaiņas nodrošināšanai.
8.2. Personas datus uzglabā un apstrādā tikai tajā apjomā un termiņā cik tas nepieciešams šeit
minētā mērķa izpildei.

