RBS "divriteņu” orientēšanās 2015
Pasākuma drošas baudīšanas nosacījumi:
1. Galvenais nosacījums gūt prieku par piedalīšanos un baudīt Ķekavu un tās apkārtni!
2. Sargā sevi, ievēro CSV, lieto ķiveri, vienmēr informē laicīgi citus ceļu satiksmes dalībniekus par saviem manevriem!
KP Nr.

Vieta

Jautājums

1

Plakāts uz mājas sienas

Kādu izveidosim mūsu ciematu?

2

Uzraksts uz caurtekas betona
atbalstsienas pāri HES grāvim

Kādā krāsā ir "Dzīve" (LIFE)?

3

Niedru ielas gals ar grants kaudzi

Kādi augi zied blakus grāvī?

4

Celmu kaudze ielu krustojumā

Cik metāla cauruļu stabi kaudzē mētājas?

5

Stabs Nr. 93 ar vecu ziņojumu biroja
kabatiņā

Ko nedarīt?

6

Divi suņi

Kādā krāsā suņiem kakla zvaniņi?

7

Baznīca

Cik stūru betona stabs ierakts zemē aiz
baznīcas?

8

Betona stabs

Kādā krāsā ir sirds?

9

Liels grafiti

Ko vairums cilvēku pasaulē vēlas?

10

Brūna laipiņa grāvī

Kādā krāsā ir muca grāvja otrā pusē?

11

Autobuss

Ko ar autobusu kādreiz pārvadāja?

12

Koši zaļi punkti uz kokiem

Cik ir šo punkti?

13

Uzraksts uz ķieģeļu sienas

Kādā krāsā ir "Dzīve" (LIFE)?

14

Traktors slēgtā teritorijā

Kurā pusē traktoram ir degvielas tvertne?

15

Apaļš galdiņš

No kā uztaisīta galda virsma?

16

Elektropārvades objekts

Uz cik koka kājām balstās tā platforma?

17

4 pēdas

Kāda satiksmes ierobežoju zīme redzama
no vārtiem uz lauksaimniecības tehnikas?

Atbilde

Sadarbībā ar:

18

Privātīpašuma vārti uz krastmalu

Kas dzeltenzaļš ir "iemests" upē?

19

Zils traktors slēgtā teritorijā

Kā saimnieks traktoru nodēvējis?
(Uzraksts uz motora pārsega)

20

Zils traktors un auto slēgtā teritorijā

Kāds ir reizinājumā formulas rezultāts?

21

Elektrības stabs Nr. 62

kāds ir otrs skaitlis uz staba?

22

Dzeltena aicinājuma zīme

Kāds dzīvnieks pieminēts uz zīmes?

23

Elektrolīnijas stabs Nr. 18

Kāds ir otrs skaitlis uz staba?

24

Savdabīga padomju laika vides
instalācija

No cik kubiem tā sastāv?

25

Lozungs putnu fabrikas teritorijā

Kāds burts pietrūkst lozungam ?

26

Kociņš betonā meža ielokā

Kas rakstīts uz kociņa?

27

Četras kastītes

Kurš māju nosaukums jums patīk
vislabāk?

28

Sarkana privātmāja

Kādā vārdā nesen uzrunāja Valts
Prezidentu?

29

Žogmale ar skatu uz gada skaitli

Kāds ir šis gada skaitlis?

30

Būdiņa mežiņā netālu no privātmājas

Kāds simbols veido caurumu būdiņas
durvīs?

31

Apaļš dzelzsbetona objekts ar
izdrupušu sienu

Kādi 3 oranži burti uz tā atrodas?
(BĪSTAMI!)

32

Ceļš pāri grāvim

Kāda materiāla virsma ir daļa no šī ceļa?

33

Ozols blakus dārza vārtiņiem

Cik žuburu ir ozolam?

34

Sarkanas garas caurules rotaļu
laukuma malā

Cik caurules tur guļ?

35

Uz sienas uzkrāsots ķēmiņš

Kādā krāsā ķēmam ir mēle?

36

Kapi

Kādas armijas karavīri šeit ir apglabāti?

37

Varoņu Kapi

Cik kritušie strēlnieki šeit apglabāti?

Sadarbībā ar:

