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NOLIKUMS 

Auto/moto tūrisma rallijs  - Līgo Saldus 2022 

1. IEVADS 

„Auto/moto tūrisma rallijs – Līgo Saldus 2022” (turpmāk - Rallijs) ir 

organizētas auto/moto tūrisma sacensības ar dažāda rakstura 

papilduzdevumiem, kas ļauj iepazīt Saldus novada tūrisma objektus un vietējos 

ražotājus. 

 

2. ORGANIZĒ 

Ralliju organizē biedrība EVE autosports (turpmāk – Organizators), sadarbībā 

ar Saldus novada pašvaldību un p/a “ Saldus TIKS centrs”.   

 

3. MĒRĶIS 

Rallija mērķis ir motivēt Latvijas iedzīvotājus apceļot Latviju. 

 

4. ORGANIZATORS  

4.1.Uzņemas atbildību par Rallija Nolikuma izstrādāšanu, maršruta izveidi un 

uzdevumu sagatavošanu, kā arī par pārējo sacensību organizāciju un veic 

visas pārējās darbības, kas saistītas ar sacensību realizācijas procesu.  

4.2.Uzņemas visa nepieciešamā ekipējuma transportēšanu un uzstādīšanu 

pasākuma norises vietā.  

4.3.Nodrošina personāla darbību.  

4.4.Organizators rīko apbalvošanas ceremonijas programmu.  

4.5.Organizators patur tiesības vajadzības gadījumā veikt izmaiņas nolikumā, 

sacensību norisē, laikā un uzdevumos.  

 

5. PASĀKUMA DALĪBNIEKI  

5.1.Rallijā piedalīties var ikviens dalībnieks, kuram ir atbilstošās kategorijas 

autovadītāja apliecība.  

5.2.Katra komanda personīgi uzņemas atbildību par nepieciešamo dokumentu 

klātesamību atbilstoši CSN.  

5.3.Dalībnieku Komandā reģistrēto personu skaits 1 - 9 (turpmāk - Komanda) 

- tik, cik atļauj Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība.  

5.4.Komandas kapteinim jābūt pilngadīgai personai.  

5.5.Organizators patur tiesības ierobežot maksimālo Komandu skaitu.  

5.6.Katrs Dalībnieks pilnībā atbild par savu rīcību pasākuma laikā, tās 

izraisītajām sekām un nodarītajiem zaudējumiem.  

5.7.Rallija un ar to saistīto pasākumu laikā Dalībnieki paši uzņemas atbildību 

par sevi, savu mantu, dzīvību un veselību, kā arī savu darbību rezultātā 

nodarīto kaitējumu trešo personu mantai, dzīvībai vai veselībai.  
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5.8. Katrs Dalībnieks ir atbildīgs par to, lai izvēlētais maršruts un/vai rīcība 

atbilstu visas komandas spējām.  

5.9.Reģistrējoties Rallijam, Dalībnieki piešķir Organizatoram tiesības pašam 

vai, pilnvarojot trešās personas, uzņemt Dalībnieku fotogrāfijas, video un 

citus skaņu un vizuālās informācijas ierakstus, kā arī vākt, saglabāt un 

apstrādāt informāciju par Dalībniekiem teksta, skaņas un vizuālo datu 

formātos. 

5.10. Nepieciešamības gadījumā Organizators minēto informāciju ir tiesīgs 

nodot ar to saistītajām sabiedrībām.  

5.11. Organizatoram ir tiesības izmantot iepriekš minēto informāciju un datus 

Pasākuma reklāmas kampaņās.  

5.12. Autortiesības, izplatīšanas tiesības un pārējās mantiskās tiesības 

attiecībā uz uzņemtajām fotogrāfijām, ierakstiem un citu iegūto 

informāciju, pieder Organizatoram.  

5.13. Reģistrējoties Rallijam, Dalībnieki piešķir Organizatoram tiesības 

apstrādāt komandu datus, rediģēt, pārlūkot un nodot Komandu datus 

trešajām personām spēles rezultātu noteikšanai.  

 

6. VIETA UN LAIKS  

6.1.Rallijs norisināsies 2022. gada 18. jūnijā. Rallija starts un finišs: Saldū, 

Lielā iela 1, O. Kalpaka laukumā. 

6.2. Pasākuma norise:  

7.2.1  9:00 – 11:00 reģistrācija.  

7.2.2 Starts pirmajai automašīnai 10:00.  

7.2.3 Finišs pirmajai automašīnai 16:00 

 

7. TRANSPORTLĪDZEKLIS 

7.1.Rallijā var piedalīties ar jebkuras markas, modeļa vieglo pasažieru 

automašīnu, pasažieru mikroautobusu, motociklu, kas atbilst CSN un 

CSDD prasībām.  

7.2.Transportlīdzeklim ir jābūt derīgam, CSDD izdotam tehniskās apskates 

(TA) dokumentam.  

7.3.Transportlīdzeklim ir jābūt derīgai OCTA apdrošināšanas polisei līdz 

pasākuma beigām.  

7.4.Transportlīdzeklim ir jābūt nokomplektētam atbilstoši CSN prasībām 

(aptieciņa, avārijas apstāšanās zīme, ugunsdzēšamais aparāts, rezerves 

riepa).  

7.5.Visam jābūt stingri nostiprinātam savās vietās.  

7.6.Dalībnieki paši uzņemas atbildību par visas nepieciešamās 

transportlīdzekļa dokumentācijas klātesamību un tās atbilstību CSN un 

citiem noteikumiem Rallija norises laikā.  

7.7.Dalībnieki uzņemas atbildību par sava transportlīdzekļa nokomplektēšanu 

atbilstoši CSN un citiem noteikumiem Rallija norises laikā.  
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8. RALLIJA NORISE UN NOTEIKUMI  

8.1.Dalībnieki pārvietojas ar auto/moto, atbilstoši organizatora izsniegtajam 

maršrutam, meklējot punktus un paralēli pildot, papildu uzdevumus.  

8.2.Rallija karte un visi uzdevumi būs pieejami, skenējot QR kodu.  

8.3.Rallija dalībniekiem jāievēro Latvijas Republikas Ceļu satiksmes 

noteikumi (turpmāk - CSN) un šī Nolikuma prasības, kā arī jāievēro 

sacensību tiesnešu un policijas darbinieku likumīgās prasības. 

8.4.Rallijam par pamatu tiek ņemti punkti. Ātrums nav noteicošais. 

8.5.Par labāko rezultātu tiks uzskatīts lielākais iegūto punktu skaits Rallija 

laikā.  

8.6.Rallijā katra Komanda izmantoto viedtālruņus.  

8.7.Komandas dalīšanās nav pieļaujama.  

8.8.Dalīšanās gadījumā Komanda tiks diskvalificēta.  

8.9.Ātruma kontrole: Katrai Komandai tiks fiksēti ātruma pārkāpumi. 

8.9.1. Ātruma pārkāpumi tiks izsekoti ar vidējā ātruma aprēķināšanas 

metodi starp uzdevumiem.  

8.9.2. Par pirmo ātruma pārkāpumu Komanda saņems brīdinājumu, par 

otro pārkāpumu saņems -20 soda punktus, kas tiks atņemti no 

Komandas kopējā iegūtā punktu skaita Rallijā, par trešo pārkāpumu 

Komanda tiks diskvalificēta.  

8.10 Mobilās ierīces: Komandai vēlams nodrošināties ar rezerves ierīcēm 

(mobilajiem telefoniem), kuriem ir interneta pieslēgums.  

8.10.1 Ierīcēm ir jābūt līdzi papildu lādētājiem vai iespējām atjaunot 

bateriju, lai nodrošinātu nepārtrauktu Rallija spēli.  

8.10.2 Ja mobilajai ierīcei ir limitēts mobilā interneta datu apjoms, ir jāseko 

līdzi patēriņam, lai izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem ceļā.  

8.10.3 Rallija Organizatori neuzņemas atbildību par sliktu mobilā operatora 

zonas pārklājumu un ierīču tehnisko piemērotību Rallija laikā.  

8.11.Rallijā uzvar Komanda ar izcīnītu lielāko punktu skaitu.  

8.12.Par izstāšanos no Rallija, dalībniekiem jāpaziņo Rallija galvenajam 

tiesnesim.  

8.13.Rezultāti tiks publicēti pēc apbalvošanas ceremonijas.  

 

9. PIETEIKUMI UN DALĪBAS MAKSAS 

9.1 Pieteikuma iespējams aizpildīt www.eveautosports.lv 

9.2 Reģistrēties rallijam ir iespējams līdz 2022. gada 17. jūnijam.  

9.3 Reģistrējot Komandu, reģistrācijas anketā jānorāda Komandas 

nosaukums, Komandas dalībnieku vārdi, uzvārdi, kontaktinformācija. 

9.4 Norādītie dati nepieciešami komunikācijai starp Organizatoru un 

Dalībniekiem. Pieteikumam bez 100% iepriekš apmaksātas dalības 

maksas ir tikai informatīvs raksturs.  

9.5 Organizatoram ir tiesības atteikt Komandai dalību, nepaskaidrojot 

atteikuma iemeslu. Tādā gadījumā dalības maksa tiek atmaksāta pilnā 

apmērā. Atteikums dalībai Rallijā nav pārsūdzams.  

9.6 Dalības maksa – 20 EUR. Dalības maksa pēc 17. jūnija 40 EUR. 

http://www.eveautosports.lv/
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9.7 Dalības maksa iekļauj: Spēles sagatavošanu, izveidi, programmēšanu, 

tehnisko vadīšanu, Spēles rezultātu apkopošanu, tehnisko nodrošinājumu 

finišā, tiesnešu darbu, apbalvošanas ceremoniju un citus organizatoriskus 

izdevumus. 

9.8 Maksājuma uzdevumā norādīt – auto/moto tūrisma rallijs – Līgo Saldus 

2022, komanda “Nosaukums”. 

Biedrība EVE autosports 

Reģ. Nr. 40008201449 

LV77UNLA0050019946157 

9.9 Organizatoram ir tiesības atteikt dalību Komandām, kas pieteikušās un 

apmaksājušas dalības maksu pēc noteiktā maksimālā ekipāžu skaita. Šajā 

gadījumā iemaksātā dalības maksa (ja tā ir veikta) tiek atmaksāta. 

9.10 Komandas diskvalifikācijas gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.  

 

10. TIESNEŠI UN PROTESTI 

10.1 Rallija galvenais tiesnesis izveido Rallija programmu un ir atbildīgs, lai 

Rallijs noritētu saskaņā ar Nolikumu.  

10.2 Rallija galvenais tiesnesis vada un norīko sacensību tiesnešus un 

sekretariātu.  

10.3 Protesti par Rallija norisi (ne par rezultātiem) jāiesniedz Galvenajam 

tiesnesim rakstiskā veidā Rallija norises dienā līdz plkst. 18:00. 

10.4 Iesniedzot protestu, jāiemaksā drošības nauda 100 EUR Sacensību 

sekretariātā.  

10.5 Ja protests tiek apmierināts pilnībā, nauda tiek atmaksāta protesta 

iesniedzējam.  

10.6 Pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas Rallija galvenais tiesnesis 

izskata lietu pēc būtības un pieņem lēmumu 60 min laikā. 

10.7 Par pieņemto lēmumu tiek informētas visas ieinteresētās puses.  

10.8 Visus strīdus un nesaskaņas starp Rallija dalībniekiem risina Rallija 

galvenais tiesnesis un viņa apstiprinātā tiesnešu kolēģija.  

10.9 Galvenā tiesneša lēmums ir galīgs, neapstrīdams un visiem Rallija 

dalībniekiem obligāts.  

 

11. APBALVOŠANA 

Apbalvotas tiek pirmās trīs Komandas un tematiski atbilstošākā komanda. Tiek 

pasniegtas simpātiju balvas no atbalstītājiem. 

 

12. CITI NOTEIKUMI 

12.1. Šo noteikumu izpilde un ievērošana ir obligāta visiem reģistrētajiem 

Rallija dalībniekiem. 

12.2.  Reģistrēšanās Rallijam tiek uzskatīta kā katra dalībnieka piekrišana 

šiem noteikumiem.  

12.3. Reģistrējoties un piedaloties Rallijā, dalībnieks apliecina, ka ir izlasījis 

Rallija noteikumus un nolikumu, saprot tos un piekrīt tos ievērot bez 

ierobežojumiem un nosacījumiem.  
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12.4. Ar reģistrēšanos Rallijam dalībnieki apstiprina, ka ir iepazinušies ar 

Rallija nolikumu, noteikumiem un pārējiem nepieciešamajiem, ar Rallija 

norisi saistītājiem, dokumentiem.  

12.5. Rallija laikā tiesneši vērtēs arī katras ekipāžas radošumu un 

oriģinalitāti. 

12.6. Tiks vērtēts ekipāžas vizuālais tēls, t.sk. transportlīdzekļa 

noformējums, Dalībnieku tērpi un aksesuāri.  

12.7. Organizatoram ir tiesības jebkurā brīdī grozīt un papildināt šo 

Nolikumu, un šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas 

www.eveautosports.lv mājas lapā. 

 

 

 

  

#SaldusPiepilda 

Vēlam jauki pavadīt laiku Saldus 

novadā! 

http://www.eveautosports.lv/

