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Autoorientēšanās sacensības Jelgavā un Jelgavas novadā  

“Pasaules tūrisma dienas rallijs 2022” 

 

NOLIKUMS 
 

1. Sacensību mērķis  

Atzīmējot Pasaules tūrisma dienu, Jelgavas reģionālais tūrisma centrs (JRTC) rīko 

autoorientēšanās sacensības, lai sniegtu iespēju ikvienam interesentam apmeklēt un iepazīt 

dažādas apskates vietas Jelgavā un apkārtnē, veicot aizraujošus uzdevumus. 

 

2. Sacensību organizatori 

2.1. Autoorientēšanās sacensības “Pasaules tūrisma dienas rallijs 2022” organizē 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas reģionālais tūrisma centrs” 

(JRTC); 

2.2. Informācija par sacensību norisi pieejama mājas lapā www.visit.jelgava.lv, 

jautājumus par sacensību norisi var uzdot, zvanot pa tālr. 63005447 vai 25619266, 

vai sūtot e-pastu uz adresi tic@tornis.jelgava.lv. 

 

3. Sacensību norises apraksts 

3.1. Sacensības notiek 2022.gada 1.oktobrī (sestdiena); 

3.2. Sacensību dienas kārtība: 

09:30 – 09:55 Reģistrēšanās sacensībām (tikai komandu kapteiņi); 

10:00 – Sacensību sākums (kopīgs STARTS tikai komandu kapteiņiem Jelgavas Sv. 

Trīsvienības baznīcas torņa pagalmā); 

10:00 – 18:00 Sacensību norise; 

18:00 Sacensību finišs un darba lapu iesniegšana JRTC. 

3.3.Darba lapas sacensību dienā tiek iesniegtas JRTC izvērtēšanai, izvērtēšana notiek 1. 

oktobrī no pl. 18:00 – 22:00 un rezultāti tiek paziņoti 2.oktobrī pl. 10:00 sociālo 

tīklu platformā Facebook, 3. oktobrī arī Visit.Jelgava mājaslapā. 

3.4. Žūrija sazināsies tikai ar balvu ieguvējiem; 

3.5.Visu komandu veikums un pareizās atbildes tiks publicētas mājaslapā 

www.visit.jelgava.lv līdz 3.oktobrim (pirmdien); 

3.6. Sacensību starts un finišs ir Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa pagalmā 

(Jelgavā, Akadēmijas ielā 1); 

3.7. Sacensību laikā komandām jāizpilda dažādi uzdevumi vietās, kas saistītas ar 

tūrismu, atpūtu, izziņu un izklaidi, saņemot attiecīgu punktu skaitu; 

3.8. Katrai komandai uz sacensībām jābūt līdzi vismaz vienam rakstāmajam un 

fotografēšanas/filmēšanas ierīcei darba kārtībā (viedtālrunis ar foto un video 

funkcijām, QR kodu nolasīšanas aplikāciju), iespēju robežās jānodrošinās arī ar 

interneta pieslēgumu; 

3.9. Sacensību dalībnieki piekrīt, ka tiek fotografēti, fotogrāfijas paliek JRTC arhīvā un 

var tikt izmantotas publicitātes vajadzībām (tūrisma materiālos un interneta resursos) 

vietējā tūrisma popularizēšanai. 

 

4. Sacensību noteikumi 

4.1. Sacensībās piedalās komandas, kuru sastāvā ir 2 līdz 5 dalībnieki; 
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4.2. Sacensībām atvēlētais laiks ir no plkst. 10:00 līdz 18:00 (astoņas stundas). 

Komandas, kas finišējušas pēc plkst. 18:00 un vēlāk, vērtēšanā nepiedalās; 

4.3. Katrs sacensību dalībnieks pilnībā uzņemas atbildību par savu rīcību un personisko 

drošību sacensību laikā, tās izraisītajām sekām un nodarītajiem zaudējumiem; 

4.4. Sacensību laikā katrai komandai obligāti jāievēro sabiedriskās kārtības noteikumi, 

uzvedības normas un Latvijas Republikā spēkā esošie Ceļu satiksmes noteikumi. 

Sakarā ar Covid – 19 vīrusa izplatību, komandām jāievēro Ministru kabineta (MK) 

noteiktie epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid – 19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai, ievērojot tādus pamatprincipus kā sociālā distancēšanās, higiēnas un 

roku dezinfekcijas pasākumi. Noteikumu pārkāpšanas gadījumā komanda no 

sacensībām var tikt diskvalificēta. 

4.5. Sacensību laikā dalībnieki paši uzņemas atbildību par sava transportlīdzekļa 

atbilstību tehniskajam stāvoklim, tā nokomplektēšanu atbilstoši normatīvajiem 

aktiem un standartiem ceļu satiksmes drošības jomā, tāpat arī dokumentācijas 

klātesamību sacensību laikā (derīga vadītāja apliecība, OCTA, automašīnas TA). 

 

5. Sacensību teritorija 

5.1. Sacensības norisinās Jelgavas un Jelgavas novada teritorijās. Kopējais maršruta 

garums, secīgi apmeklējot visus kontrolpunktus, ir apmēram 90 km. 

 

6. Pieteikšanās sacensībām 

6.1. Sacensībām komandu var pieteikt līdz 2022.gada 30.septembra, plkst. 22:00: 

6.1.1. elektroniski – sūtot e-pasta vēstuli uz adresi: tic@tornis.jelgava.lv ar norādi: 

„Tūrisma rallijs”; 

6.1.2. telefoniski – zvanot pa tālr. 25619266 vai 63005445; 

6.1.3. personīgi – atnākot uz Jelgavas reģionālo tūrisma centru (Jelgavas Sv. 

Trīsvienības baznīcas torņa 1. stāvs, Akadēmijas iela 1, Jelgava); 

6.2. Piesakot sacensību komandu, jānorāda:  

6.2.1. komandas nosaukums; 

6.2.2. komandas dalībnieku skaits;  

6.2.3. viena komandas pārstāvja (komandas kapteiņa) kontaktinformācija (e-pasts, 

mobilā tālruņa numurs, kurš tiks reģistrēts “Whatsup” grupā –“Tūrisma rallijs 

2022”, la tiktu iesūtīti nepieciešamie foto un video). 

6.3. Pieteiktajām komandām ir jāreģistrējas sacensībām klātienē 2022.gada 1.oktobrī 

laikā no plkst. 09:30 līdz 09:55. 

 

7. Sacensību norise un uzdevumu izpilde 

7.1. Sacensību starts visām komandām ir kopējs (uz STARTU ierodas tikai komandu 

kapteiņi) − plkst. 10:00 no Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa pagalmā Jelgavā, 

Akadēmijas ielā 1; 

7.2. Sacensību startā katras komandas kapteinis saņem sacensību karti un darba 

uzdevumu lapas, kur aprakstīta katra uzdevuma norise un punktu skaits, ko piešķir 

par uzdevuma izpildi. Lai izvairītos no drūzmēšanos Jelgavas Sv. Trīsvienības 

baznīcas torņa 1.stāvā, pārējie komandas dalībnieki sacensību startu sagaida 

automašīnās vai pie tām; 
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7.3. Lai izvairītos no visu komandu vienlaicīgas ierašanās kontrolpunktos, pirmais 

kontrolpunkts komandām var tikt norādīts atšķirīgs (tiks izlozēts reģistrēšanās laikā). 

Tālāko sacensību maršrutu un kontrolpunktu apmeklējumu komandas plāno pašas; 

7.4. Lai finišētu, nav nepieciešams apmeklēt visus kontrolpunktus, bet svarīgi iekļauties 

sacensībām atvēlētajā laikā; 

7.5. Finiša laiks katrai komandai tiek fiksēts individuāli, pēc aizpildītas sacensību darba 

uzdevumu lapas iesniegšanas finiša vietā;  

7.6.Sacensību uzdevums tiek uzskatīts par izpildītu un komanda turpina cīņu par uzvaru, 

ja: 

7.6.1. finiša laiks komandai nav vēlāks par plkst. 18:00; 

7.6.2. komandas kapteinis finišā ir iesniedzis darba uzdevumu lapas, kurās ir 

atzīmes par veiktajiem uzdevumiem; 

7.6.3. komandas kapteinis ir iesūtījis no sacensībām reģistrētā telefona numura 

uzņemtos foto un video materiālus, kas uzņemti attiecīgajās kontrolpunktu 

vietās saskaņā ar veicamo uzdevumu; 

7.6.4. komanda ir ievērojusi un izpildījusi visus šajā Nolikumā minētos 

norādījumus. 

 

8. Sacensību rezultātu apkopošana 

8.1.  Aizpildītās sacensību darba uzdevumu lapas pārbauda un komandu rezultātus 

apkopo sacensību organizatoru pārstāvju izveidota žūrija; 

8.2.  Pretenzijas par sacensību rezultātiem izskata sacensību organizatoru izveidota 

žūrija; 

8.3. Iesniegtās darba lapas tiek izvērtētas  pēc sacensību norises, rezultāti tiek paziņoti 

1.oktobrī līdz pl. 22:00 (pareizās atbildes tiks publicētas mājas lapā 

www.visit.jelgava.lv līdz 3.oktobrim). 

 

9. Sacensību uzvarētāju noteikšana 

9.1. Par uzvarētājiem tiek noteikti un apbalvoti trīs pirmo vietu ieguvēji, ņemot vērā 

iegūto kopējo punktu skaitu. Vienāda punktu skaita gadījumā, uzvar komanda, kas 

maršrutu veikusi ātrākā laika periodā; 

9.2. Sacensību rezultātu publicēšana notiek 2022.gada 1.oktobra plkst. 22:00, sociālā 

tīkla Facebook lapā; 

9.3. Pēc rezultātu paziņošanas, pasākuma rīkotāji individuāli sazināsies ar sacensību 

uzvarētāju komandām par balvu saņemšanu; 

9.4. Sacensību rezultāti tiks publicēti mājas lapā www.visit.jelgava.lv līdz 2022.gada 

3.okobrim. 

 

10. Papildus informācija 

Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa darba laiks: otrdiena no plkst. 10:00 līdz 18:00, 

trešdiena līdz sestdienai no plkst. 10:00 līdz 22:00 un svētdienā no plkst. 11:00 – 21:00. 

 

 

Jelgavas reģionālais tūrisma centrs 

63005447, 25619266 

http://www.visit.jelgava.lv/
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