
 

NOLIKUMS 

„MAMMADABA DĒKA” ir īpašas orientēšanās sacensības skolām, kuru mērķis ir apvienot aktīvu atpūtu 

ar meža izzināšanu. Sacensību laikā skolēniem, izmantojot orientēšanās karti un kompasu, mežā ir jāatrod 

Mammadaba dēkas kontrolpunkti un tajos jāatbild uz jautājumiem par mežu, tā apsaimniekošanu. Zināšanas 

par saudzīgu meža apsaimniekošanu un veiklas kājas palīdzēs izcīnīt lielo balvu. Sacensības rīko Latvijas 

Orientēšanās federācija ar AS „Latvijas valsts meži” atbalstu. Visa informācija atrodama mājas lapā 

www.mammadaba.lv/deka .  

Sacensību mērķi: 

1. Iepazīstināt skolēnus ar saudzīgas meža apsaimniekošanas un orientēšanās pamatprincipiem; 

2. Noskaidrot Latvijas erudītākās un sportiskākās klases mežā; 

3. Veicināt aktīvu dzīves veidu skolēnu vidū. 

 

Dalībnieki: 5. - 12. klašu skolēni. 

 

Sacensību norise:  

Sacensības notiek no 2012. gada 3. septembra līdz 2012. gada 26. oktobrim (8 nedēļas rudenī) un no 

2013.gada 2. aprīļa līdz 2013.gada 24. maijam (8 nedēļas pavasarī). Piedalīties var bez maksas, iepriekš 

piesakoties pie zemāk norādītajām kontaktpersonām. Sacensību norises laiki un kontaktpersonas var tikt 

mainītas, lūdzu sekojiet līdzi informācijai www.mamamadaba.lv/deka.  

 

Sacensības notiek četros AS „Latvijas valsts meži” Mammadaba atpūtas objektos reizi nedēļā:  

  Tērvetes dabas parkā – Tērvetes novads – N 56.487583  E 23.3729 

Otrdienās - kontaktpersona Ivars Prikulis, tālr. 29410429, e-pasts: dekaTervete@mammadaba.lv 

  Vijciema čiekurkaltē – Valkas novads – N 57.592317  E 26.039717 

Trešdienās - kontaktpersona Līga Valdmane, tālr. 28626763, e-pasts: dekaVijciems@mammadaba.lv 

  Atpūtas un tūrisma centrā „Spāre” – Talsu novads – N 57.218333  E 22.24875 

Trešdienās - kontaktpersona Andris Mireckis, tālr. 29992969, e-pasts: dekaSpare@mammadaba.lv 

  Atpūtas un tūrisma centrā „Ezernieki” – Lubānas novads – N 56.81205  E 26.5661 

Ceturtdienās - kontaktpersona Gunārs Ikaunieks, tālr. 26396032, e-pasts: dekaEzernieki@mammadaba.lv 

 

Poligonu atrašanās vietas: 
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Sacensību gaita: 

 

Aktivitāte ilgst aptuveni 1 stundu 30 minūtes. Tā sākas ar instruktāžu, kuras laikā orientēšanās instruktors 

iepazīstina dalībniekus ar norises gaitu un orientēšanās pamatprincipiem. Pēc tam dalībnieki individuāli vai 

pa pāriem, iepriekš saņemot sacensību karti un inventāru, dodas mežā, kur jāapmeklē kontrolpunkti noteiktā 

secībā. Pie kontrolpunktiem atrodas jautājumi par saudzīgu meža apsaimniekošanu. Uz jautājumiem jāatbild, 

atstājot kompostiera nospiedumu pareizajā ailītē kartei pievienotajā kontrolkartiņā. Pēc visu kontrolpunktu 

apmeklēšanas dalībnieki atgriežas starta vietā, kur orientēšanās instruktors reģistrē finiša laiku un pārbauda 

sniegto atbilžu pareizību.  

 

Rezultātu noteikšana: 

 

Tiek vērtēts dalībnieku distancē pavadītais laiks un sniegto atbilžu pareizība. Par katru kļūdainu atbildi 

kontrolkartiņā tiks pieskaitītas piecas (5) minūtes pie pavadītā laika distancē. Kopējā klašu vērtējumā tiek 

ņemti vērā seši (6) ātrākie rezultāti no katras klases, kuru summa veido klases rezultātu, kas būs aplūkojams 

mājas lapā www.mammadaba.lv/deka nākamajā darba dienā pēc poligona apmeklējuma. Katra poligona 

skolu vērtējumā tiek vērtēti katras skolas sešu (6) labāko skolēnu rezultāti neatkarīgi no pārstāvētās klases. 

Klasei ir iespēja apmeklēt vienu vai vairākus Mammadaba orientēšanās poligonus, katru no tiem - vienu 

reizi. 

 

Rezultātu paziņošana un balvas:  
 

Gala rezultātu paziņošana notiks 2013. gada 29. maijā mājas lapā www.mammadaba.lv/deka .  

Katra poligona labākās klases 5. - 9. un 10. - 12. klašu grupās saņems pārsteiguma balvas no AS „Latvijas 

valsts meži”. Katra poligona labākā skola saņems orientēšanās poligonu ar inventāru skolas apkārtnē. 

 

PAPILDU INFORMĀCIJA: 

 

Lai būtu zinošs un gatavs laisties Mammadaba Dēkā, pirms došanās mežā apskati mācību materiālu – 

Palīgs Dēkaiņiem, kas atrodams www.mammadaba.lv/deka.  
 

Patīkamākai atpūtai mežā un labākiem sportiskiem panākumiem noderēs arī laika apstākļiem piemērots 

sporta apģērbs un apavi. Atbildību par dalībnieku drošību, veselību, adekvātu rīcību uzņemas komandas 

pārstāvis (pavadošais skolotājs).  

 

Biežāk uzdotie jautājumi: 

 Cik gara ir distance? 

Katrā poligonā tā ir ar citu garumu. Sākot no 2,0 līdz 3,5 km, kas nozīmē, ka ātrākajiem būs 

nepieciešamas tikai apmēram 20 minūtes, lai finišētu. 

 Vai mežā ir jāšķērso slapjas vietas, piemēram, grāvji, purvi? 

Jā, bet vienmēr ir iespējams atrast sausu šķērsošanas vietu. Jebkurā gadījumā sporta apģērbs un apavi 

noderēs. 

 Vai nepieciešams kāds īpašs inventārs, lai piedalītos? 

Jā, nepieciešams kompass un karte, bet to nodrošina rīkotāji. 

 Vai teritorija, kurā notiek Mammadaba Dēka būs dabā iezīmēta, lai skolēni neaizskrien par tālu? 

Jā, orientēšanās poligonos zīmīgās vietās būs novilktas LVM norobežojošās lentas. 

 Vai Mammadaba Dēkas distanci var skriet arī 1.- 4. klašu skolēni? 

Var kopā ar pavadošo skolotāju, bet viņu rezultāti netiks ņemti vērā Mammadaba dēka sacensībās.  

 Vai ir jāmaksā par orientēšanās instruktoru un orientēšanos Mammadaba Dēka poligonos? 

Nav. 
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