Jelgavas novada sporta centrs aicina piedalīties brīvā laika aktivitātē
«Domā un meklē 3 » !
❖ Aktivitāte notiek laikā no 2021. gada 29.marta līdz 25.aprīlim. 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 30. aprīlim 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
JĀIESŪTA
❖ 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
NOGULUMIEZIS

Viens no lielākajiem organiskā izcelsmes nogulumieža ražotājiem Latvijā. Iegūstamie
dārgumi tiek pārstrādāti ražošanas cehā. Šeit tiek ražoti produkti, kuri izmantojami
dārzkopībā.
VEIKALS ATVĒRS

Apkārt purvi, bet ir arī vieta DZĪTUVE. Ar malku kurināmā aparātā tiek karsēts materiāls,
un top augstas kvalitātes produkts. Ražotas pēc vācu metodes un izmanto Latvijā audzētu
produkciju.

TRĀPĪJUMS MĒRĶĪ

Skolas īpašumā bijusi jau iepriekš, kad padomju laikos tādas bija izveidotas teju pie katras
skolas. Atjaunošana aktualizējās līdz ar jaunsardzes pulciņa izveidošanu. To iznomāt var arī
citi interesenti, kas vēlas trenēties sertificēta instruktora vadībā. Meklēto meklē pie pieturas
esošā info stenda.
KARA TAKAS

Taka 7.2 km garumā dabā atzīmēta ar sarkanas krāsas norādēm (numurētām bultām) un
sarkanas krāsas atzīmēm uz kokiem. Meklēto atradīsi vietā, kur ir Daugavgrīvas latviešu
strēlnieku pulka piemiņas akmens.
PAMESTĀ ĒKA

Fonā redzama ēka, kas tagad ir pamesta. Pagasts pateicoties māla un dolomīta atradnēm,
izveidojās kā liels būvmateriālu rūpniecības centrs. Pamestā ēka agrāk biju saistīta ar valsts
būvmateriālu kombinātu.
60 MĀSAS

Sergeja sargātā celtne, kuru 1897. gadā cēlušas sešas māsas. Celtne pārdzīvoja 1. un 2.
pasaules karu, tāpēc tās teritorijā apglabāts daudz kritušo karavīru.

KAUGURI

Vai Kauguri vēl tālu?
Te pat vien ir.
Kauguru uzraksts ir, bet jūru vēl neredzu. Kaut kāds grāvis vien te ir.
Tu neesi Kauguros, bet gan pie Kauguru......

MUFLONS

Muflons ir savvaļas aita. Zoologi uzskata, ka dzīvnieks Viduseiropā mitis jau pirms
leduslaikmeta. Mūsdienās muflonu izcelsmes vieta ir Sardīnija un Korsika. No salām tos
nogādāja un ieaudzēja kontinentā. Muflonu tēviņi sver ap 40 kg, un tiem ir pamatīgi ragi, ko
mēdz saukt par gliemežiem, jo ragi saritinājušies līdzīgi gliemeža čaulai. Kur novadā vari
apskatīt šos zvērus?

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