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N O L I K U M S 

APOGA MEDĪBAS 

 

1. Pasākuma apraksts, laiks un vieta 

1.1. Nakts orientēšanās un izklaides sacensības, kurās dalībnieki pārvietojas ar kājām ievērojot visus 

Ceļu satiksmes noteikumus. 

1.2. Par pasākuma norises vietu startu un finišu dalībnieki tiek informēti publiskajā telpā. 

Dalībnieku kustība notiks pa vispārējās lietošanas ceļiem, kuri netiek slēgti. 

 

Pasākuma norise: 

Reģistrācija – tiek veikta pasākuma norises dienā  

Dalībnieku sapulce - tiek veikta desmit minūtes pirms pirmās komandas starta 

Rezultātu apkopošana 

Dalībnieku apbalvošana 

 

2.Pasākuma organizācija 

2.1. Pasākumu organizē Augšdaugavas novada Ilūkstes pilsētas administrācija sadarbībā ar Biedrību 

„Piedzīvojumu Garāža". 

2.2. Kontaktpersonas, tel. +371 20028007; +371 27511378; 

 

3. Maršruta raksturojums 

3.1. Tūrisma maršruta aptuvenais garums aptuveni 7 km. Starta intervāls – 20-60 sekundes 

(organizators ir tiesīgs mainīt starta intervāla laiku). Orientēšanās laikā dalībniekiem 

jāatrod kartē atzīmētie punkti un jāatrod QR kods attiecīgajā teritorijā. QR kods ir jānoskanē un 

jāatbild uz uzdoto jautājumu vai jāizpilda konkrētais uzdevums.  

Dažos spēles punktos dalībniekiem jāveic dažādi uzdevumi, kuru rezultāti tiek reģistrēti. Par to 

dalībnieki tiek informēti pasākuma dienā, dalībnieku sapulcē. 

3.2. Iepazīšanās ar maršrutu nav paredzēta. 

3.3. Kontrolpunktu atrašanas secība katrai komandai ir noteikta.  

3.4. Pasākuma oficiālie dokumenti: 



- orientēšanās shēma (karte); 

- atbilžu lapa; 

- reģistrācijas pieteikums; 

- dalībnieku sapulce tiek uzskatīta par oficiālu nolikuma pielikumu. 

3.5. Maksimālais spēles ilgums ir viena stunda un trīsdesmit minutes (1,5 h) 

 

4. Dalībnieki 

4.1. Sacensībās var piedalīties jebkura fiziska persona, kura ir sasniegusi vismaz 12 gadu vecumu. 

Dalībniekiem jāizveido komanda ar 2-4 cilvēku sastāvu. 

4.2. Komandas kapteiņa uzdevums ir iepazīstināt komandas dalībniekus ar nolikumu un orientēšanās 

uzdevumiem. 

4.3. Katrai komandai jābūt līdzi telefonam ar augšupielādētu aplikāciju (tiek informēti pasākuma 

notises dienā) rakstāmajam, lukturim. 

4.4. Katrs komandas dalībnieks pilnībā atbild par savu rīcību pasākuma laikā, tās izraisītajām sekām 

un nodarītajiem zaudējumiem sev un trešajām personām. 

4.5. Piedaloties sacensībās, dalībnieki neiebilst pret sacensību organizatoru rīcībā nonākušo 

sacensību dalībnieku vārdu, uzvārdu, kā arī fotogrāfiju un videomateriālu publiskošanu. 

 

5. Pieteikumi 

5.1. Pieteikumi jāaizpilda pasākuma norises dienā, kur jāuzrāda komandas kapteiņa vārds, uzvārds, 

kontakttālrunis un cita prasītā informācija. 

5.2. Reģistrācijas dienā dalībnieki iesniedz organizatoram ar saviem parakstiem apliecinātu 

reģistrācijas pieteikumu, kurā norādīts, ka visi dalībnieki ir iepazinušies ar šī pasākuma Nolikumu un 

apņemas tos ievērot. Pieteikuma veidlapu var saņemt pie organizētājiem sacensību dienā. 

5.3. Organizatoram ir tiesības atteikt komandai dalību, nepaskaidrojot iemeslu. Atteikums dalībai  

pasākumā nav pārsūdzams. 

5.4. Par 5.2. punkta neievērošanu vai dalībnieku ētikas pārkāpumiem, nepakļaušanos organizātoru 

norādījumiem, kā arī nesportisku rīcību, dalībnieki var tikt sodīti ar brīdinājumu, soda punktiem, 

diskvalifikāciju vai 5.3. punkta pielietošanu turpmākajā/os posmā/os. Par to lēmumu pieņem 

organizētāji. 

 

6. Dalības maksa 

6.1. Pasākumā dalība ir bezmaksas. 

 



7. Starta secība 

Dalībnieku starta kārtība tiks veikta izlozes kārtībā. 

 

8. Pasākuma norise un rezultātu noteikšana 

8.1. Pasākuma laikā jāievēro Latvijas Republikas CSN, Latvijas republikas likumdošana un šī Nolikuma 

prasības. Sacensību dalībniekiem ir jāievēro sacensību organizētāju un policijas darbinieku likumīgās 

prasības. 

8.2. Komandas kopējo rezultātu nosaka, summējot punktus par pareizajām atbildēm. 

8.3. Vienādu punktu gadījumā par labāku tiks uzskatīta tā komanda, kas uzdevumus būs izpildījusi 

ātrākā laika posmā. 

8.4. Ja sacensību laikā vai rezultātu aprēķināšanas procesā rodas neskaidra situācija, kura nav 

aprakstīta Nolikumā, kā arī nav pieminēta dalībnieku sapulcē, gala lēmumu par tās risinājumu 

pieņem Organizators. 

8.5. Visus jautājumus par sacensību norisi vai tās noteikumiem komanda drīkst uzdot organizatoram 

tikai līdz savas komandas startam. Telefoniskas konsultācijas pēc komandas starta netiek sniegtas. 

8.6. Sacensību laikā komanda drīkst zvanīt organizatoram tikai ārkārtas situācijās (izstāšanās no 

sacensībām, avārijas gadījumā utml.). 

8.7. Gadījumā, ja sacensību dalībnieks izstājas no sacensībām, viņam par to jāpaziņo pasākuma 

Organizatoram personīgi, ar SMS vai pa telefonu 2002-8007. 

8.8. Gadījumā, ja sacensību dalībnieks kavē ierašanos uz finišu vairāk par 10 minūtēm, tā rezultāti 

tiek anulēti – arī šajā gadījumā sacensību dalībniekam jāsazinās ar organizatoriem pa telefonu 

20028007. 

 

9. Protesti 

Protesti vai cita rakstura ziņojumi par sacensību gaitu vai rezultātiem jāiesniedz pasākuma 

Organizatoram finiša vietā līdz rezultātu paziņošanai. 

 

10. Personas datu apstrāde 

10.1 Personas datu, tai skaitā pieteikumu datu, apstrādes pārzinis ir Biedrība "Piedzīvojumu Garāža". 

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei – datu apstrāde nepieciešama pārzinim normatīvajos 

aktos, īpaši Sporta likumā, un šajā nolikumā noteikto pienākumu veikšanai. Veikto aktivitāšu un 

sasniegto rezultātu uzskaite un analīze, materiālo vērtību izlietojuma uzskaite. Dati par dalībnieku 

skaitu, kā arī sportiskajiem sasniegumiem tiks publiskoti kā apkopotā, tā detalizētā veidā. Personas 

dati tiks glabāti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, līdz tajos noteiktā termiņa notecējumam. 



Iesaistītajām personām ir tiesības pieprasīt no pārziņa piekļuvi saviem personas datiem, labot vai 

dzēst nepareizus vai neaktuālus datus, iebilst pret savu personas datu apstrādi (personas datu 

apstrāde nepieciešama personas dalības nodrošināšanai pasākuma norises laikā, tādēļ personas datu 

apstrādes pārtraukšana izraisīs arī šādas dalības pārtraukšanu), pārnest savus personas datus, kā arī, 

gadījumā, ja tās uzskata, ka tiek veikta nelikumīga viņu personas datu apstrāde – neskaidrību 

gadījumā, papildus informācijas vai iebildumu gadījumā aicinām visus jautājumus risināt ar sacensību 

koordinatoru. 


