
Autofotoorientēšanās  

“No Jāņiem līdz Pēteriem” 

N O L I K U M S 

 

1. Pasākuma mērķis, apraksts, laiks. 

Iesaistīt novada iedzīvotājus un tuvākos kaimiņus fiziski aktīvās 

darbībās, izbaudīt dienu ar ģimeni, pārbaudīt savas fiziskās un 

erudīcijas spējas, iepazīt Piltenes, Zlēku, Tārgales un Ances 

nozīmīgākos kultūrvēsturiskos objektus, tādējādi veicinot 

kultūrtūrisma attīstību novadā.  

Autofotoorientēšanās ir orientēšanās un izklaides pasākums, kurā kā 

pārvietošanās līdzeklis tiek izmantots automobilis, ievērojot pilnīgi 

visus Ceļu satiksmes noteikumus, kā arī visus saistībā ar Covid-19 

valstī noteiktos ierobežojumus.  

Distances veikšanas laikā obligāta CSN (ceļu satiksmes noteikumu) 

ievērošana! Par CSN pārkāpumiem atbilstoši Latvijas Republikas 

likumdošanai atbild paši dalībnieki; pasākums noritēs pa 

koplietošanas ceļiem ar grants, asfalta segumu un mežu ceļiem.  

Pasākuma laiks ir no 2021. gada 23. jūnija līdz 28. jūnijam (ieskaitot). 

2. Uzdevums. 

Autoorientēšanās distance jāveic pēc rīkotāju izsniegtās kartes, 

apmeklējot norādītos kontrolpunktus. Brauciens uz kontrolpunktiem 

notiek pēc paša izvēlēta maršruta kartē. Dalībniekiem nav jāizbrauc 

visi pieturas objekti, bet jāsavāc maksimāli daudz punktu, veicot 

uzdevumus kontrolpunktos. Kartes un uzdevumu lapas tiks izsniegtas 

23. jūnija rītā uz norādīto e-pasta adresi. Distancē nav paredzēta 

kopējā laika kontrole. 

3. Pasākumu  organizē Ventspils novada kultūras/tautas namu 

vadītāji: 

Rudīte Krauze tālr. 22037982,  

Ārija Vīksne, tālr. 29480407, 26150831,  



Ilga Porniece, tālr. 28624534, Whatsapp 29595334,  

Kristīne Kauliņa, tālr. 29266700, 29563655.  

5. Dalībnieki. 

Sacensībās var piedalīties jebkura fiziska persona, ievērojot valstī 

noteiktos ierobežojumus saistībā ar Covid-19.  

Katrai komandai jābūt līdzi viedierīcei, ar kuru veikt fotografēšanu un 

filmēšanu.  

Dalībnieki ir tērpušies atbilstoši laika apstākļiem un pietiekami ērti, 

lai izpildītu uzdevumus. 

Maršrutā paredzēti dažādu grūtības pakāpju punkti, sarežģītākie 

atzīmēti ar sarkanu krāsu. Rūpīgi izvērtējiet savas un auto iespējas. 

Katrs komandas dalībnieks pilnībā atbild par savu rīcību un veselības 

stāvokli pasākuma laikā, tās izraisītajām sekām un nodarītajiem 

zaudējumiem sev un trešajām personām. 

Piedaloties šajās sacensībās, dalībnieki neiebilst pret sacensību 

organizatoru rīcībā nonākušo sacensību dalībnieku vārdu, uzvārdu, kā 

arī fotogrāfiju un videomateriālu publiskošanu 

publicitātes/pašreklāmas vajadzībām. 

6. Pieteikumi. 

Dalībnieki piesakās dalībai pasākumā, aizpildot anketu 

https://forms.gle/KGgeYoSAgT7LausX6 

līdz 22. jūnijam. Ja ideja par piedalīšanos pasākumā nobriedusi Līgo 

svinību iespaidā, pēkšņi tapušās komandas savu dalību var pieteikt 

katru rītu līdz plkst. 10. 

Dalībnieku anketu iespējams saņemt arī jums vēlamajā veidā, 

sazinoties ar pasākuma organizatoriem.  

Karti ar atzīmētajiem kontrolpunktiem dalībnieki saņems 23, jūnija 

rītā līdz plkst. 12. uz pieteikuma anketā norādīto e-pasta adresi. 

Nepieciešamības gadījumā, iepriekš sazinoties, karti var saņemt 

papīra formātā pie pasākuma organizatoriem. 

7. Atskaites par kontrolpunktiem. 

https://forms.gle/KGgeYoSAgT7LausX6


Pēc uzdevumu veikšanas foto ar kontrolpunktiem un izpildītiem 

uzdevumiem tiek iesūtīti uz e-pastu autofoto2021@gmail.com vai 

Whatsapp 29595334, norādot komandas nosaukumu līdz 29. jūnija 

plkst. 10. 

8. Apbalvošana. 

Uzvarētāji tiks noteikti pēc iegūto punktu skaita. Vienādu rezultātu 

gadījumā pasākuma organizatori nosūtīs komandām papildu 

jautājumus.  

Pēc orientēšanās kopvērtējuma tabulu publiskos "Facebook".  

Pasākuma organizētāji piešķirs specbalvas par interesantāko 

komandas nosaukumu, uzdevumu izpildi, komandas noformējumu, 

atraktivitāti.  

Uzvarētāji balvas varēs saņemt, vadoties pēc valstī noteiktajiem 

ierobežojumiem sakarā ar Covid-19. 

Pasākuma atbalstītāji: 

Z/s "Dangas", Zlēku Dāmu klubiņš, Z/s "Kļavu bites", kempings 

“Jēņi”, kulinārijas klubiņš “Tārgales ķēķis”, b/o "Zigate", 

"DabaLaba".  

 

 

 

mailto:autofoto2021@gmail.com

