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APSTIPRINĀTS: ___________________________ 

Ķekavas novada pašvaldības 
Tūrisma koordinācijas centra 

direktors J.Žilko 
2016. gada 25. aprīlī 

 
 

Pasākuma ”Velofotoorientēšanās Ķekavas novadā 2016” 
NOLIKUMS 

 
1. Mērķis un uzdevumi 
1.1. Veicināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu Ķekavas novada iedzīvotāju un viesu vidū; 
1.2. Popularizēt Ķekavas novada kultūrvēsturiskos, dabas un citus tūrisma objektus; 
1.3. Noskaidrot labākās velo komandas; 
1.4. Veicināt velosipēda izmantošanu kā transportlīdzekli. 
 
2. Pasākums notiek 2016. gada 28. maijā Ķekavas novadā, tā norises centrs ir Ķekavas novada Tūrisma 
informācijas centrs, Rīgas ielā 26, Ķekavā. 
 
3. Pasākumu organizē un vada Ķekavas novada pašvaldības Tūrisma koordinācijas centrs (TKC). 
 
4. Atbildīgais par pasākuma norisi ir Juris Žilko (tālr. 29359409, 27017333; e–pasts: 
turisms@kekava.lv). 
 
5. Dalībnieki un grupas 
5.1. Pasākumā piedalās Ķekavas novada iedzīvotāji un viesi. Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu 
veselības stāvokli pasākuma laikā un to apliecina ar parakstu pieteikuma anketā. Pasākuma organizatori 
neatbild par dalībnieku iespējamām traumām un iespējamiem kaitējumiem pasākuma laikā. Pasākumā 
atļauts piedalīties ar visu veidu velosipēdiem. 
5.2. Piedaloties pasākumā dalībnieks ievēro Ceļu satiksmes noteikumus (CSN) un pats ir atbildīgs par 
sava velosipēda tehniskā stāvokļa atbilstību CSN. 
5.3. Dalībnieki startē komandās, kuras veido brīvprātīgi. Katrs dalībnieks pasākumā piedalās tikai 
vienas komandas sastāvā. Komandas lielums var būt no 2 līdz 7 personām. 
5.4. Tiek noteiktas trīs komandu grupas: 
5.4.1. PIEAUGUŠO grupa; 
5.4.2. BĒRNU grupa (komandā vismaz viens dalībnieks, vecumā līdz 12 gadiem – 2004. dzimšanas 
gads); 
5.4.2. MAZUĻU grupa (komandā vismaz viens dalībnieks, kurš distancē dodas sēžot speciālā bērnu 
sēdeklī). 
 
6. Komandu pieteikšana. 
6.1. Pasākumam noteikta iepriekšēja sūtot e-pastu uz adresi turisms@kekava.lv līdz 26.maijam ar 
norādītu komandas sastāvu (sk. 1. pielikums) vai ierodoties personīgi Ķekavas novada TKC un 
aizpildot anketu. Pasākuma dienā līdz plkst. 10:30 varēs pieteikt papildus 5 komandas katrā grupā tikai 
uz vakantajām vietām. 
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6.2. E-pastā vai pieteikuma anketā (sk. 1. pielikums) pirmais pieteiktais dalībnieks ir komandas 
kapteinis. 
 
7. Pasākuma gaita. 
7.1. Komandas pasākuma dienā veic reģistrēšanos pasākuma centrā līdz  plkst. 10:30. Reģistrējoties 
komandas pārstāvji parakstās iepriekš sagatavotās anketās, veic dalības maksājumu, saņem numurus, 
pasākuma karti un KP leģendas. 
7.2. Komandas distancē dodas no kopējā starta plkst. 11:00. Vietas starta koridorā komandas ieņem 
atbilstoši secībai, kādā tās veikušas pieteikšanos. Katra komanda tiek nodrošināta ar karti un KP 
leģendām. 
7.3. Komandas mērķis ir izvēles veidā apmeklēt pēc iespējas vairāk kontrolpunktu (KP), patstāvīgi 
veikt fotogrāfēšanos objektā un iekļaujoties kontrollaikā sasniegt finišu. 
7.3.1. Pieaugušo grupai noteikts 4 stundu kontrollaiks. 
7.3.2. Bērnu un Mazuļu grupām noteikts 3 stundu kontrollaiks. 
7.4. Apmeklējot KP tajā vienlaicīgi ierodas komanda pilnā sastāvā. Atsevišķos KP tiesneši veiks 
komandas sastāva pārbaudi. Kaut viena komandas dalībnieka prombūtne ir pamats komandas 
diskvalifikācijai. 
7.5. Pasākuma dienā plkst. 10:40 notiek komandu kapteiņu sapulce, kuras laikā organizatori sniedz 
aktuālu un būtisku informāciju par KP apmeklēšanas gaitu, fotogrāfēšanos procesu, palīdzības 
tālruņiem, u.c. svarīgu, ar pasākuma norisi saistītu informāciju. Komandu kapteiņu sapulces 
apmeklēšana ir obligāta un sapulces laikā sniegto norādījumu neievērošana var būt par pamatu 
komandas diskvalifikācijai. 
7.5. Distancē pavadītais laiks tiek fiksēts, pēdējam komandas dalībniekam šķērsojot finiša līniju. Uzreiz 
pēc finiša līnijas šķērsošanas komanda finiša tiesnešiem iesniedz savu  fotoaparātu vai fotoaparāta 
atmiņas karti pārbaudei. Ja kādu apstākļu dēļ, piemēram, tehniskas problēmas ar velosipēdu, nav 
iespējams laikus šķērsot finiša līniju iekļaujoties kontrollaikā, par to jāinformē organizatori, zvanot uz 
organizatoru norādīto tālruni - 27017333. 
7.6. Dalībnieki distancē pārvietojas uz velosipēdiem vai stumj tos pie rokas. Komandām aizliegts 
izmantot citus pārvietošanās līdzekļus. 
7.7. Dalībnieki, veicot distanci un piedaloties ceļu satiksmē, ievēro ceļu satiksmes noteikumus. 
7.8. Par katru apmeklētu KP, kurā veikta pareiza fotogrāfēšanās, komanda saņem noteiktu punktu 
skaitu. Katra KP vērtība punktos būs atzīmēta kartē, un, jo tālāk KP atrodas no starta vietas, jo lielāka 
tā vērtība. 
 
8. Vērtēšana un rezultāti 
8.1. Par pasākuma uzvarētāju attiecīgajā grupā kļūst komanda, kas iekļāvusies kontrollaikā un 

nopelnījusi visvairāk punktu. Vienāda punktu skaita gadījumā labāku vietu iegūst komanda, kurai 
mazāks distancē pavadītais laiks. Rezultāti būs pieejami pasākuma centrā uz informācijas stenda, 
un tiks publicēti Internetā http://www.parturismu.lv. 

 
9. Īpašie noteikumi 
9.1. Dalībniekam atrodoties distancē obligāti jālieto aizsargķivere. Par tās nelietošanu vai par 
neaizsprādzētas aizsargķiveres lietošanu attiecīgā komanda tiek diskvalificēta. 
9.2. Atkārtoti šķērsojot finiša līniju, dalībniekam tiek fiksēts un ieskaitīts pēdējais finišēšanas laiks. 
9.3. Komandas numuru nedrīkst apgriezt, un katram komandas dalībniekam tas jāpiestiprina velosipēda 
priekšā. 
9.5. Komandas nedrīkst saņemt tehnisko palīdzību no malas, taču komandas drīkst palīdzēt viena otrai. 
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10. Apbalvošana 
10.1. Trīs labākās komandas katrā grupā tiek apbalvotas ar organizatoru un atbalstītāju balvām. Grupā, 
kurā komandu skaits pārsniedz 20, pasākuma rīkotāji, pēc savām iespējām, var apbalvot arī zemāku 
vietu izcīnījušās komandas. Apbalvošana notiek pasākuma dienā ap plkst. 15:45. 
 
11. Sacensību dalības maksa noteikta 5,- EUR (pieci eiro, 00 centi) no katras komandas, kura veikusi 
iepriekšēju pieteikšanos e-pastā vai klātienē līdz 26.maijam un apmaksājusi dalību. Pasākuma dienā 
pieteiktām komandām noteikta 10,- EUR (desmit eiro, 00 centi) dalības maksa. Dalības maksu 
iespējams samaksāt ar pārskaitījumu uz TKC rekvizītiem (Tūrisma koordinācijas centrs, Reģ. Nr. 
90010199932, SEB Banka, konts – LV16UNLA0050021709551) vai skaidrā naudā uz vietas pasākuma 
centrā. 
 
12. Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu, sedz TKC un dalības maksas. 
 
13. Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus Nolikumā. Izmaiņas tiek publicētas 
Internetā www.parturismu.lv. Informāciju var saņemt pa tālr. 29359409, 27017333 vai sūtot e-pastu uz 
turisms@kekava.lv. 
 
14. Dalībnieku pretenzijas tiek pieņemtas rakstveidā pasākuma dienā līdz plkst. 15:00 un tiek izskatītas 
nekavējoties. Nolikums stājas spēkā ar apstiprināšanas dienu. 
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Pielikums Nr. 1 

 

KOMANDAS PIETEIKUMA ANKETA 
Pasākumam „Velofotoorientēšanas Ķekavas novadā 2016” 

 

Komandas Nr.: ___________________ 

Komandas nosaukums:  ___________________ 

Grupa: Pieaugušie �; Bērni �; Mazuļi � 

Komandas e-pasts: ___________________ 

Komandas kontakttālrunis: ___________________ 

Nr.p.k. Vārds, uzvārds 
Dzimšanas 

gads 
Paraksts* 

1.    

2.    

3.     

4.    

5.    

6.    

7.    

  

* ar parakstu apliecinu, ka mans veselības stāvoklis atļauj piedalīties šajā pasākumā. Ar šo apliecinu, ka esmu 
iepazinies un ievērošu Nolikumu TKC rīkotajam pasākumam „Velofotoorientēšanas Ķekavas novadā 2016”, kā 
arī Ceļu satiksmes noteikumus. 

 


