
FOTO ORIENTĒŠANĀS  

PASĀKUMA „MEKLĒJOT PILI”  

NOLIKUMS 
 

1. Foto orientēšanās pasākuma organizatori 

 

Salaspils novada Tūrisma informācijas centrs (turpmāk tekstā - Salaspils 

novada TIC).  

2. Mērķis un uzdevumi 

 

2.1. Pasākuma mērķis ir popularizēt Salaspilī esošos tūrisma apskates objektus; 

2.2. Veicināt sportisku dzīves veidu un iedzīvotāju iesaistīšanos sporta aktivitātēs; 

2.3. Iepazīstināt iedzīvotājus un pilsētas viesus ar Salaspils kultūrvēstures 

mantojumu.  

3. Vieta un laiks 

 

3.1. Foto orientēšanās pasākums “Meklējot pili” notiks Salaspils pilsētā 2017.gada 

19.augustā; 

3.2. Reģistrēšanās pasākumam plkst. 10.30; 

3.3. Komandas kapteiņu sapulce plkst. 10.45; 

3.4. Pasākuma sākums: pie Salaspils novada Tūrisma informācijas centra 

plkst. 11.00.  

 

4. Obligātais inventārs 

 

Sekmīgai dalībai pasākumā komandai nepieciešams vismaz viens viedtālrunis un 

pildspalva vai zīmulis. 

 

5. Sacensību noteikumi un kārtība 

 

5.1. Komandā piedalās 2 līdz 4 dalībnieki, bez vecuma ierobežojuma; 

5.2. Dalība pasākumā ir bez maksas; 

5.3. Pirms starta katrai komandai tiks izsniegta Salaspils pilsētas karte, kurā 

atzīmētas aptuvenas objektu koordinātas, kā arī fotoattēli ar objektiem, kas jāatrod; 

5.4. Komandas uzdevums ir atrast pēc iespējas vairāk objektu, kas atzīmēti kartē 

un pie katra no objektiem jānofotografējas; 

5.5. Vienam komandas dalībniekam jānofoografē pārējie dalībnieki tā, lai būtu 

redzams arī apskates objekts; 

5.6. Meklējot objektus, dalībniekiem jāpārvietojas kājām, nedrīkst izmantot  

velosipēdus, automašīnas, motorollerus un citus transportlīdzekļus; 

5.7. Komandas dalībniekiem jāpārvietojas kopā; 

5.8. Komandai jāatgriežas finišā līdz plkst. 14.30; 

5.9. Pēc finiša (ne vēlāk kā līdz 14.45) uzņemtās fotogrāfijas jānosūta uz Salaspils 

novada TIC  Facebook profilu vai e-pastu visit@salaspils.lv; 

5.10. Par katru pareizi uzrakstītu objekta nosaukumu komanda iegūst 1 punktu, par 

katru iesūtīto fotogrāfiju pie objekta – 1 punkts. Par dažu objektu fotogrāfijām var iegūt lielāku 

punktu skaitu. 

5.11. Ar savu parakstu reģistrācijas anketā komandas dalībnieki apliecina, ka ievēros 

Ceļu satiksmes noteikumus, kā arī uzņemas pilnu atbildību par savu un savas komandas 

drošību un veselības stāvokli. 
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6. Uzvarētāju noteikšana un apbalvošana 

 

6.1. Visas komandas, kas finišēs līdz plkst. 14.30, par dalību pasākumā saņems 

pārsteiguma balvu; 

6.2. Komanda, kas iesūtīs visoriģinālākās kopbildes, saņems speciālbalvu; 

6.3. Pirmās trīs komandas, kuras, iekļaujoties kontrollaikā, iegūs visvairāk punktu, 

saņems pasākuma atbalstītāju balvas. 

6.4. Ja komandas iegūst vienādu punktu skaitu, augstāku vietu ieņem tā, komanda, 

kura ātrāk finišējusi. 

 

7. Citi noteikumi 

 

7.1. Organizatoriem ir tiesības veikt izmaiņas nolikumā; 

7.2. Veicot izmaiņas nolikumā, tās tiks publicētas mājas lapā visit.salaspils.lv;  

7.3. Piedaloties pasākumā, dalībnieki piekrīt, ka iesūtītās fotogrāfijas tiks 

izmantotas, lai publicētu Salaspils novada Tūrisma informācijas centra sociālajos medijos un 

mājaslapā.   

8. Pieteikšanās 

 

Dalībnieku pieteikumi tiek pieņemti līdz 2017. gada 17. augusta plkst. 18.00. 

Pieteikumā jānorāda komandas dalībnieku vārdi, uzvārdi un kontakttālruņa numurs un jāsūta 

uz visit@salaspils.lv vai jāpiesakās klātienē Salaspils novada TIC, Miera ielā 1, Salaspilī, 

darba dienās no 9.00 – 18.30, brīvdienās no 10.00 – 16.00.  
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Pielikums Nr. 1 
Foto orientēšanās pasākumam”Meklējot pili” nolikumam 

 

REĢISTRĀCIJAS ANKETA 

 

KOMANDA:________________________________ 

 

DALĪBNIEKI: 

 

N.p.k. Vārds Uzvārds Paraksts* 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

 

 

Dalībnieks apņemas ievērot Ceļu satiksmes noteikumus un apliecina, ka viņš uzņemas pilnu 

atbildību par sevi, savu mantu, veselību un dzīvību. 

 


