
Auto piedzīvojums 

“No Jūrkalnes līdz Usmai 2022” 

Āvu, āvu baltas kājas, lecu autiņā. 
 

N O L I K U M S 

 
1. Pasākuma mērķis. 

1.1. Pasākuma mērķis ir iesaistīt Ventspils novada iedzīvotājus un kaimiņus aktīvā 

brīvā laika pavadīšanā, izbaudīt dienu ar ģimeni, pārbaudīt savas erudīcijas 

spējas, atzīmēt Valsts svētkus un veicināt lokālpatriotismu novadā. Veicināt 

Ventspils novada atpazīstamību un kultūrtūrisma attīstību. Popularizēt 

Ventspils novadu kā tūrisma un kultūras pasākumu vietu ne tikai Kurzemē, bet 

visā Latvijā. Veicināt oriģinālu un novatorisku pasākumu radīšanu. Iepazīt 

Ventspils novada dabas un apskates objektus.  

 

2. Pasākuma apraksts un norises laiks. 

2.1. Auto piedzīvojums ir patriotisks izklaides pasākums ar orientēšanās 

elementiem, kurā kā pārvietošanās līdzeklis tiek izmantots automobilis, 

ievērojot visus LR Ceļu satiksmes noteikumus. 

2.2. 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 asfalta segumu.  

2.3. Pasākuma norises laiks ir 2022. gada 26. novembris no plkst. 12.00 līdz plkst. 

16.00. 

 

3. Uzdevums.  

3.1. Auto piedzīvojuma distance jāveic pēc rīkotāju izsniegtās uzdevumu lapas, 

kurā norādītas kontrolpunktu koordinātas, apmeklējot norādītos 

kontrolpunktus. 

3.2. Dalībniekiem ir jāizbrauc visi kontrolpunkti un jāsavāc maksimāli daudz 

punkti, veicot uzdevumus kontrolpunktos.  

3.3. Ātrumam nav nozīmes! Svarīgāk ir izpildīt uzdevumus precīzi, radoši un 

atbilstoši organizatoru norādēm. 

 

4. Pasākumu organizatori. 

4.1. Pasākumu organizē Ventspils novada kultūras/tautas namu vadītāji:  

Kristīne Skrulle, tālr. 26261884 

Gita Vilgute, tālr. 28672616 

Inga Berga, tālr. 22002942 

Indra Grosbārde, tālr. 27804858 

Evika Liepājniece, tālr. 25666284 

Elana Jurgena, tālr. 25719067 

 

5. Dalībnieki. 

5.1. Dalībnieki tērpušies atbilstoši pasākuma tematikai, laika apstākļiem un 

pietiekami ērti, lai izpildītu uzdevumus. 



5.2. Katrs komandas dalībnieks pilnībā atbild par savu rīcību un veselības stāvokli 

pasākuma laikā, tās izraisītajām sekām un nodarītajiem zaudējumiem sev un 

trešajām personām. 

5.3. Piedaloties šajās sacensībās, dalībnieki neiebilst pret sacensību organizatoru 

rīcībā nonākušo sacensību dalībnieku fotogrāfiju un videomateriālu 

publiskošanu sociālajos tīklos.  

 

6. Pieteikumi. 

6.1. Dalībnieki piesakās dalībai pasākumā, aizpildot anketu: 

https://forms.gle/PGkJX6zA1h96xWnX7 līdz 23. novembrim, ieskaitot. 

6.2. Dalībnieku pieteikuma anketu iespējams saņemt jums vēlamajā veidā, 

sazinoties ar pasākuma organizatoriem. 

 

7. Pasākuma norise. 

7.1. Dalībnieku reģistrēšanās Auto piedzīvojuma startam notiks Jūrkalnē, pie 

bibliotēkas, sākot no plkst. 11.30. 

7.2. Auto piedzīvojuma starts tiks dots Jūrkalnē, pie bibliotēkas, sākot no 

plkst.12.00. 

7.3. Kopējais laiks Auto piedzīvojuma distances veikšanai ir aptuveni 4 stundas. 

7.4. Auto piedzīvojuma galapunktā visus dalībniekus sagaidīs radošās darbnīcas, 

muzikāls pārsteigums un būs iespējams iegādāties siltu ēdienu, dalībniekiem 

jāparūpējas par līdzekļiem tā iegādei.  

 

8. Apbalvošana. 

8.1. Auto piedzīvojuma dalībnieku apbalvošana notiks Usmas pagasta pludmalē 

2022. gada 26. novembrī pēc muzikālā pārsteiguma. 

8.2. Uzvarētāji tiks noteikti pēc iegūto punktu skaita. 

8.3. Pasākuma organizētāji var piešķirt specbalvas par interesantāko komandas 

nosaukumu, uzdevumu izpildi, komandas noformējumu, atraktivitāti u.c. 

 

https://forms.gle/PGkJX6zA1h96xWnX7

