Zemessardzes 35. kājnieku bataljona organizētais un
Līvānu novada pašvaldības atbalstītais

izaicinājums “Kājnieki 2022”
Līvānu pilsētā
Nolikums
1. Izaicinājuma mērķis:
Sniegt iespēju pilsētas un novada iedzīvotājiem aktīvi pavadīt brīvo laiku draugu, kolēģu,
ģimenes lokā - sekmēt orientēšanos pilsētvidē un sadarbošanos komandā, pārvarot dažādas
grūtības pakāpes uzdevumus.
2. Izaicinājuma norise:
2.1. Izaicinājums notiek: 2022. gada 7. maijā Līvānu pilsētas teritorijā.
2.2. Izaicinājuma laikā dalībnieki pārvietojas tikai kājām.
2.3. Izaicinājuma laikā katrai komandai jāizpilda uzdevums, kas ietver 10 kontrolpunktu
apmeklēšanu. Katrā kontrolpunktā komandai būs jāveic vingrinājums, par kura izpildi
tā pieņēmējs veiks atzīmi kontroles kartiņā. Finišējot tieneši pārliecināsies, vai visi
kontrolpunkti ir apmeklēti un vingrinājumi izpildīti. Katra vingrinājuma, kā arī
izaicinājuma kopējais izpildes laiks ir ierobežots.
2.4. Izaicinājuma programma:
2.4.1. Plkst. 8.30–9.00 – komandu ierašanās un reģistrācija Līvānu novada, Līvānu
pilsētā, pie Līvānu Stikla un amatniecības centra (Domes iela 1). Ierodoties
izaicinājuma norises vietā līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam.
2.4.2. Plkst. 9.00 – izaicinājuma atklāšana, ZS 35. kājnieku bataljona komandiera un
Līvānu novada domes priekšsēdētāja uzrunas;
2.4.3. Plkst. 9.10 – dalībnieku instruktāža;
2.4.4. Plkst. 10.00–15.00 – izaicinājuma norise pa pilsētas teritoriju;
2.4.5. Plkst. 15.00 – ierašanās pulcēšanās vietā un distances kartiņu iesniegšana.
2.4.6. Plkst. 15.30–16.30 – NBS štāba orķestra ansambļa un Līvānu novada kolektīvu
koncerts; zemessargu taktisko uzdevumu paraugdemonstrējumi.
2.4.7. Plkst. 16.30 – izaicinājuma noslēgums un apbalvošana. Kopbilde.
2.4.8. Pēc plkst. 17.00 izaicinājuma komandas dodas prom no pasākuma norises
vietas.

3. Izaicinājuma dalībnieki:
3.1. Izaicinājumam var pieteikties visi interesenti no 18 gadu vecuma. Komandas sastāvā
obligāti ir jābūt 4 dalībniekiem. Komandas dalībnieki izvirza komandas kapteini.
Iepriekšējas priekšzināšanas par Zemessardzi nav obligātas.
3.2. Kopējais komandu skaits izaicinājumā nedrīkst pārsniegt 20 komandas.
3.3. Minimālais komandu skaits, lai organizētu pasākumu nedrīkst būt mazāks par 5
komandām.
4. Pieteikšanās izaicinājumam:
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4.1. Komanda izaicinājumam jāpiesaka līdz 2022. gada 4. maija plkst. 20.00., aizpildot
pieteikuma anketu elektroniski – ej.uz/kajnieki2022.
4.2. Dalībnieku maiņu var veikt līdz 5. maija plkst.23.59.
4.3. Jautājumu gadījumā sazināties ar ZS 35. kājnieku bataljona Civilmilitarās sadarbības
speciālisti Ilzi Kivlenieci (tel.25530455, ilze.kivleniece@mil.lv).
5. Noteikumi:
5.1. Izaicinājuma trasē pavadītais maksimālais laiks ir piecas stundas. Plkst. 15:01
izaicinājums ir noslēdzies.
5.2. Katrs dalībnieks pilnībā uzņemas atbildību par savu rīcību un personisko drošību
izaicinājuma laikā, tās izraisītajām sekām un nodarītajiem zaudējumiem.
Pārvietošanās notiek tikai pa koplietošanas ceļiem, ietvēm un gājēju lietotām takām.
Ceļus atļauts šķērsot tikai izmantojot gājēju pārejas. Pārkāpumu gadījumā komanda
var tikt diskvalificēta.
5.3. Komandas dalībniekiem jāierodas laika apstākļiem un sportiskām aktivitātēm
atbilstošā apģērbā un piemērotos apavos. Līdzi ieteicams ņemt maiņas apģērbu.
5.4. Pasākuma dalībnieki pasākuma laikā tiks filmēti un fotografēti. Iegūtais materiāls tiks
izmantots publicēšanai interneta resursos, medijos, kā arī turpmāk Zemessardzes
popularizēšanas vajadzībām (piemēram, plakātu veidošanai u.tml.).
6. Vingrinājumi:
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.

Izdzīvošanas iemaņas;
Militārie sakari;
Kāpēc lietas ir redzamas;
Nojumes būvēšana;
Granātas mešana mērķī;
Kaujas fitnesa tests;
Transporta stumšana;
Orientēšanās uzdevums;
Šķēršļu trase;
Šaušana ar pneimatisko ieroci.

7. Izaicinājuma norise un uzdevumu izpilde:
7.1. Starta vietā katra komanda saņem informāciju par kontrolpunktiem.
7.2. Visām komandām starta laiks ir kopīgs – plkst. 10.00.
7.3. Pēc visu uzdevumu izpildes vai beidzoties kopējam laikam (plkst. 15:01), dalībnieki
dodas uz pulcēšanās vietu.
7.4. Komandai jāapmeklē maksimāli daudz izaicinājumā norādītie kontrolpunkti un
jāizpilda visi norādītie vingrinājumi. Vingrinājumu laiks kontrolpunktos būs
ierobežots.
7.5. Veicot izaicinājumu, katra komanda savu maršrutu un darbības plānu sastāda pati,
izņemot pirmo punktu, kurš tiks izlozēts pirms starta.
7.6. Par vingrinājuma izpildi vingrinājuma pieņēmējs veic atzīmi distances kartiņā.
8. Rezultātu apkopošana:
8.1. Uzdevuma izpildi katrā kontrolpunktā fiksēs vingrinājuma pieņēmējs.
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8.2. Pēc izaicinājuma beigām komanda tiesnešiem nodod pie starta izsniegto distances
kartiņu.
8.3. Tiesneši aprēķina punktus par vērtējamajiem uzdevumiem un veic distances kartiņas
pārbaudi par tās atbilstību.
8.4. Komanda ar visaugstāko vērtējumu un precīzāko uzdevumu izpildi distances kartiņā
kļūst par izaicinājuma uzvarētāju. Ja vairākām komandām ir vienāds punktu skaits,
augstāku vietu iegūst tā komanda, kurai ir ātrāks kopējais laiks pavadītais trasē.
8.5. Pretenzijas par rezultātiem izskata izaicinājuma tiesneši.
8.6. Apbalvotas tiek pirmās trīs komandas.
9.

Izaicinājuma organizatori:
Izaicinājumu organizē Zemessardzes 35. kājnieku bataljona karavīri un zemessargi ar
Līvānu novada pašvaldības atbalstu.
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