Ventas labais krasts Ventspils novadā teritoriāli ir daudz lielāks par kreiso, tāpēc šajā
pasākumā apvienojušies tie pagasti, kurus vieno Rīgas-Ventspils šoseja. Ikdienā auto braucēji
brauc mūsu pagastiem garām vai cauri. Šajā pasākumā aicinām cilvēkus “nomest tempu”,
nobraukt no galvenā ceļa un iepazīt mūsu pagastus. Cik labi tu pazīsti Ventspils novada labo
krastu - Usmu, Ugāli, Puzi un Popi? Pārbaudi sevi!
Piedalies Auto Foto Orientēšanās pasākumā "Nobrauc no šosejas" un dodies aizraujošā,
izzinošā ceļojumā. Ja būsi aktīvs un atraktīvs ceļotājs, tiksi pie īpašām balvām.

Auto foto orientēšanās pasākuma
“Nobrauc no šosejas!”
NOLIKUMS
1. Pasākuma mērķis, apraksts, laiks.
1.1. Pasākuma mērķis ir iepazīt četrus no divpadsmit Ventspils novada pagastiem.
1.2. Auto foto orientēšanās ir orientēšanās un izklaides pasākums, kurā kā pārvietošanās
līdzeklis tiek izmantots transportlīdzeklis, ievērojot pilnīgi visus Ceļu satiksmes
noteikumus, kā arī visus saistībā ar COVID-19 valstī noteiktos ierobežojumus. Dalībnieku
kustība notiks pa Ventspils novada Usmas, Ugāles, Puzes un Popes pagasta
koplietošanas ceļiem ar asfalta un grants segumu, kā arī pa meža ceļiem.
1.3. Pasākuma norises laiks ir no 2021. gada 2. aprīļa līdz 5. aprīlim.
2. Uzdevums.
2.1. Atrast kartēs atzīmētos kontrolpunktus un izpildīt uzdevumus, ja kādā no tiem tas
tiek piedāvāts.
2.2. Visai komandai (vai bez viena dalībnieka) nofotografēties pie objekta tā, lai fons
atbilstu kartē redzamajai fotogrāfijai.
2.3. Ātrumam nav nozīme, visu izšķirs atrasto kontrolpunktu daudzums.
3. Pasākumu organizē.
3.1. Ventspils novada kultūras/tautas namu vadītāji:
Elana Jurgena (tel.25719067, usmas.tn@ventspilsnd.lv), Evika Liepājniece
(tel.25666284, ugales.tn@ventspilsnd.lv), Līga Galdiņa (tel.26692008,
puzes.kn@ventspilsnd.lv), Indra Grosbārde (tel.27804858, popes.kn@ventspilsnd.lv).
4. Maršruta raksturojums.
4.1. Ventspils novada Usmas, Ugāles, Puzes un Popes pagastu vēsturiskie, interesantie
un izzināšanai svarīgie objekti un vietas.
4.2. Kontrolpunktu atrašanas secība un maršruts pēc dalībnieku pašu izvēles.
5. Dalībnieki.
5.1. Sacensībās var piedalīties jebkura fiziska persona, ievērojot valstī noteiktos
ierobežojumus saistībā ar COVID-19. Transportlīdzekļa vadītājam ir jābūt atbilstošās
kategorijas vadītāja apliecībai un attiecīgā transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībai.
5.2. Transportlīdzekļa tehniskajam stāvoklim un aprīkojumam jāatbilst visām LR CSN
prasībām, tam jābūt spēkā esošai valsts tehniskās apskates uzlīmei un OCTA
apdrošināšanai.
5.3. Dalībnieku transportlīdzeklī esošo personu skaits ierobežots ar ražotāja noteikto
maksimālo pasažieru skaitu konkrētajam transportlīdzeklim, bet ne mazāk kā 2
personas. Visu dalībnieku vietām jābūt aprīkotām ar drošības jostām, ja tādas

paredzētas izmantotajā transportlīdzeklī. Visiem dalībniekiem ir jāievēro valstī noteiktie
ierobežojumi saistībā ar COVID-19.
5.4. Katrai komandai jābūt līdzi viedierīcei, ar kuru veikt fotografēšanu vai filmēšanu.
5.5. Katrs komandas dalībnieks (ieskaitot pasažierus) pilnībā atbild par savu rīcību un
veselības stāvokli pasākuma laikā, tās izraisītajām sekām un nodarītajiem zaudējumiem
sev un trešajām personām.
5.6. Ja kontrolpunkts atrodas uzņēmuma teritorijā, transportlīdzeklis jānovieto tam
paredzētajās vietās.
5.7. Piedaloties šajās sacensībās, aicinām dalībniekus būt saudzīgiem pret dabu,
nemēslot dabā, pacelt atkritumus, ja tādus gadās redzēt.
5.8. 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.
6.1. Dalībnieki piesakās dalībai pasākumā aizpildot anketu

https://forms.gle/tfcCdzrnbjwRxGUB9
6.2. Dalībnieku pieteikuma anketu iespējams saņemt arī Jums vēlamajā veidā, sazinoties
ar pasākuma organizatoriem.
6.3. Pieteikšanās pasākumam notiek līdz 02.04.2021., plkst. 11:00
6.4. Karti ar atzīmētiem kontrolpunktiem dalībnieki saņems 02.04.2021. līdz plkst. 12:00
uz pieteikuma anketā norādīto e-pasta adresi vai tālruņa numuru. Nepieciešamības
gadījumā karti var saņemt papīra formātā pie pasākuma organizatoriem, iepriekš
sazinoties.
7. Atskaites par kontrolpunktiem.
7.1.Foto ar kontrolpunktiem un izpildītiem uzdevumiem, tiek iesūtīti uz e-pastu:
nobraucnososejas@gmail.com , norādot komandas nosaukumu.
8. Apbalvošana.
8.1. Pasākuma dalībnieku apbalvošana notiks 09.04.2021. plkst. 12:00 facebook.com
grupā DzīvoRadiVadi kultūra Ventspils novadā.
8.2. Uzvarētāji tiks noteikti pēc atrasto kontrolpunktu skaita. Vienāda skaita atrasto
kontrolpunktu gadījumā, vērā tiek ņemti izpildītie uzdevumi. Vienādu rezultātu
gadījumā pasākuma organizatori nosūtīs komandām papildus jautājumus.
8.3. Organizētāji var piešķirt specbalvas par interesantāko vai skanīgāko komandas
nosaukumu, atraktīvāko komandas aprakstu, uzdevumu izpildi, īpašu aktivitāti vides
sakopšanā, komandas kopējo vizuālo tēlu vai transportlīdzekļa noformējumu. (Balvas
varēs izmantot vadoties pēc valstī noteiktajiem ierobežojumiem sakarā ar COVID-19).
8.4. Pasākuma atbalstītāji.
SIA Usmas muiža, Atpūtas parks “Lakši”, kempings “Bukdangas”, SIA Grāfs Morics, SIA
Kaķis Melnais, biedrība Usmas krasts, frizētava LuXhair, SIA Ugāle Agro, z/s
Jaunandzmaņi, veikals Evelīna, z/s Alkšņi, SIA Statuss SD, a/s Virši-A, z/s Joreni, Ugāles
cālīši, SIA Dravnieks.lv, SIA AA&Co, IK Inga Klints, z/s Lejas, SIA “Ilze un A”, z/s Puriņi,
mednieku klubs “Ugāle”, jauniešu uzņēmums “Bubble Bath”, z/s Rozītes, SIA AVK, VAS
Latvijas Valsts Meži, SIA A.V.koki, Inta Apsīša ģimene un citi.
9. Noslēguma jautājumi.
9.1. Ja pēc nolikuma izlasīšanas rodas kādi jautājumi, tos varat uzdot pasākuma
organizatoriem, kuri norādīti šī nolikuma 3.punktā.
9.2. Ja jums patiks – iespējams, ka turpināsim arī nākamgad!

