
Mērnieku rallijs 2018

 NOLIKUMS

1. Rallija mērķis un uzdevumi: 

1.1. Netradicionālā, jautrā un atraktīvā veidā pavadīt laiku auto tūrisma sacensībās, 
pildot dažāda rakstura papilduzdevumus.

1.2. Iesaistīt mērniecības nozares darbiniekus, viņu ģimenes locekļus un draugus 
vienotā, kopīgā pasākuma norisē.

1.3. Noskaidrot aktīvākās, radošākās un atraktīvākās rallija dalībnieku ekipāžas. 

2. Rallija norises vieta un laiks: 

2.1. Rallija norise noteikta 2018.gada 2.jūnijā.

2.2. Rallija starta un finiša adrese: Nītaures estrāde, Mālpils iela 6, Nītaure, Amatas 
novads, (koord Lat 57.069390, Lon 25.189112).

2.3. Rallija starts paredzēts no plkst. 10.00 – 12.00, katrai ekipāžai startējot savā 
laikā ar noteiktu komandu laika handikapu.

2.4. Rallija ekipāžu kustība notiek atbilstoši Organizatoru izstrādātajam maršrutam pa
vispārējās koplietošanas ceļiem, kuri netiek slēgti publiskai satiksmei. 

2.5. Rallija ekipāžām jāpārvietojas pa ceļiem stingri ievērojot Latvijas Republikas ceļu
satiksmes noteikumus, kā arī jāievēro sacensību organizatoru, tiesnešu un valsts 
policijas darbinieku likumīgās prasības. 

2.6. Rallija apbalvošanas ceremonija paredzēta plkst. 19:00. 

2.7. Atkarībā no dalībnieku skaita, var tikt izmainīts pirmās automašīnas starta laiks. 

2.8. Jebkura veida aktuālā informācija un izmaiņas  tiks publicētas mājas lapā 
www.lkga.lv sadaļā “Mērnieku rallijs 2018”. 

3. Rallija vadība: 

3.1. Biedrība “Latvijas kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija” (LKGA). 

3.2. Atbildīgās personas: Lauris Fogels, Mārtiņš Rutkovskis. 

4. Rallija dalībnieki:

4.1. Katras ekipāžas sastāvā jābūt ne mazāk, kā diviem dalībniekiem (pilots un 
stūrmanis). Pasažieru (līdzbraucēju)  skaits nav ierobežots, bet atkarīgs no konkrētā 
automašīnas sēdvietu skaita.

4.2. Katras ekipāžas sastāvā jābūt vismaz diviem mērniecības nozares darbiniekiem.

4.3. Ikvienu mērniecības uzņēmumu drīkst pārstāvēt vairākas ekipāžas. 

4.4. Ekipāžas sastāvu var veidot arī dažādu mērniecības uzņēmumu darbinieki. Tādā
gadījumā izcīnītie punkti tiks dalīti.

4.5. Spēkrats var būt vieglā automašīna vai mikroautobuss. 



4.6. Maksimālais ekipāžu skaits – 40. 

4.7. Rallija pasākuma laikā dalībnieki paši uzņemas atbildību par sevi, savu mantu, 
dzīvību un veselību, kā arī par savu darbību rezultātā nodarīto kaitējumu trešo 
personu mantai, dzīvībai vai veselībai. 

4.8. Dalībnieki (ekipāžas vadītāji) ar parakstu, pirms došanās distancē, uz šī 
nolikuma pielikuma Nr.1 apliecina, ka iepazinušies ar nolikumu, tā noteikumiem un 
apņemas to ievērot. 

5. Rallija maršruts, starta kārtība:

5.1. Katrai ekipāžai rallija startā tiks iedots ceļvedis uz pirmo kontrolpunktu. 
Turpmākais maršruts jāveic pēc katrā kontrolpunktā izsniegtām norādēm, 
orientējoties apvidū. 

5.2. Nesagaidot organizatoru uzaicinājumu, uz startu doties aizliegts. 

5.3. Rallija ekipāžām pirms starta tiks izsniegta uzlīme ar starta numuru, kas jāuzlīmē
uz priekšējā vējstikla labā augšējā stūra. 

5.4. Rallija distance veidota pa Latvijas Republikas vispārējas lietošanas ceļiem. 

5.5. Atrodoties rallija kontrolpunktos, uzdevumu veikšanas laikā, automašīnas 
dzinējam jābūt izslēgtam. 

5.6. Katrā kontrolpunktā pasākuma organizatori fiksēs dalībnieku klātbūtni un 
kontrolpunktos izpildītos uzdevumus. Tiesneši veiks atzīmi ekipāžas maršruta lapā 
pēc veiktā uzdevuma. Tiesības veikt atzīmes ir tikai pasākuma tiesnešiem, kas 
izdarīto ierakstu apliecinās ar savu parakstu. 

6. Pieteikšanās: 

6.1. Dalībnieku reģistrācija notiek aizpildot pieteikuma anketu šeit: 
https://goo.gl/forms/w5F2z4HJDMpGrcVk2 līdz 2018.gada 20.maijam (pēdējais 
datums). Pēc šī datuma pieteikumi vairs netiks pieņemti! 

6.2. Dalībnieku starta secība un starta laiki tiks publicēti 2018.gada 25. maijā mājas 
lapā www.lkga.lv, sadaļā “Mērnieku rallijs 2018”.

6.3. Visus interesējošos jautājumus var noskaidrot rakstot uz e-pasta adresi 
lkga@lkga.lv , vai telefoniski, zvanot uz tālr. 26555989. 

6.4. Ja kāda ekipāža vēlēsies piedalīties, bet nebūs iepriekš piereģistrējies, 
pasākuma dienā to izdarīt NEVARĒS. 

6.5. Dalības maksa - ziedojums par dalību rallijā noteikts:

6.5.1. Piesakot ekipāžu līdz 2018.gada 20.aprīlim (ieskaitot) EUR 45.00;

6.5.2. Piesakot ekipāžu no 2018.gada 21.aprīļa līdz 13.maijam (ieskaitot) EUR  
50.00;

6.5.3. Piesakot ekipāžu no 2018.gada 14.maija līdz 20.maijam (ieskaitot) EUR 60.00.

6.5.4. Par dalību tikai vakara pasākumā maksa EUR 10.00.no personas.



7. Vērtēšana:

7.1. Maksimālais iespējamais laiks, kurā ekipāžai jānokļūst no starta līdz finišam, ir 5 
(piecas) stundas, no ekipāžas startēšanas brīža. Ja ekipāža finiša līniju šķērso pēc 
noteiktā laika, tā tiek diskvalificēta. 

7.2. Katrai ekipāžai tiek piešķirti punkti par kontrolpunktos veiktajiem uzdevumiem, 
kas summā saskaitot noteiks, kuru vietu ekipāža izcīnījusi rallija kopvērtējumā.

7.3. Ja netiek apmeklēti visi kontrolpunkti, punkti tiek piešķirti tikai par tiem 
kontrolpunktiem, kuros izpildīti uzdevumi. 

7.4. Sekmīgi veiktā maršruta laiks, ekipāžas izcīnītos punktus neietekmē.

8. Apbalvošana:

8.1. Rallija apbalvošanas ceremonija notiks Nītaures estrādē, Mālpils ielā 6, Nītaurē, 
Amatas novadā.

8.2. Rallija dalībnieku komandas, kuras iegūs 1.-3. vietu, kā arī uzņēmums, kuru 
pārstāvošās ekipāžas kopsummā būs ieguvušas visvairāk punktus, tiks apbalvotas ar
īpašām pārsteiguma balvām. Paredzētas arī speciālās nominācijas.

9. Pēc apbalvošanas:

9.1. Pēc apbalvošanas ceremonijas sekos neformālā daļa ar dejām DJ mūzikas 
pavadībā.

9.2. Visiem rallija dalībniekiem pēc rallija finiša un neformālās daļas laikā būs iespēja
iegādāties siltu ēdienu un atspirdzinošus dzērienus.

9.3. Dalībnieku ērtībām, tiks organizēta telšu pilsētiņa. Par citām nakšņošanas 
iespējām skatīt pielikumu Nr.2

10. Aktuāli:

10.1. Veicot distanci, dalībniekiem atļauts izmantot navigācijas iekārtas un jebkuras 
viedierīces (tālruņus, planšetdatorus, klēpjdatorus, u.c.). 

10.2.Transporta līdzeklim jāatbilst visām tehniskajām prasībām, jābūt derīgai TA un 
OCTA polisei. 

10.3. Rallija dalībniekiem OBLIGĀTI jāievēro Latvijas Republikas Ceļu satiksmes 
noteikumi un šī nolikuma prasības. Par personisko drošību atbild paši dalībnieki. 

10.4. Ātrums un laiks netiks vērtēti.

10.5. Rallija organizatoriem un tiesnešiem ir tiesības diskvalificēt ekipāžu, ja tās 
dalībnieki ir  stiprā apreibinošo vielu ietekmē un ja tas traucē tiesnešiem un citiem 
rallija dalībniekiem, vai rada potenciālus draudus pašas ekipāžas dalībniekiem un 
apkārtesošajām personām un videi.

10.6. Ekipāžas diskvalifikācijas gadījumā, dalības maksa netiek atgriezta.

10.7. Rallija un noslēguma pasākuma laikā dalībniekiem jāievēro sabiedriskās 
kārtības noteikumi un atbildīgo personu norādījumi. 

10.8. Organizatori NEUZŅEMAS nekādu atbildību par iepriekšminēto noteikumu 
neievērošanu. 



Pielikums Nr.1

APLIECINĀJUMS!

Komandas vārdā ar savu parakstu apliecinu, ka esam iepazinušies ar pasākuma “Mērnieku rallijs 2018” 
nolikumu un apņemamies to ievērot, kā arī ņemt vērā organizatoru un visu atbildīgo personu norādījumus.

Komandas nosaukums paraksts, atšifrējums
                                                                                                     



Pielikums Nr.2

Naktsmītnes

1. Viesu nams “Nītaures dzirnavas” 500m http://nitauresdzirnavas.lv/

2. Viesu nams “Liepkalni” 700m http://amata.lv/liepkalni/

3. Kempings “Zemturi” 8.5km http://www.ligatneszemturi.lv/lv/kempings

4. Viesu nams “Meža Rozes” 13.5km http://www.mezarozes.lv/lv/kontakti

5. Viesu nams “Pipari” 13.8km http://viss.lv/dati/pipari/pipari_latviski.pdf

6. Viesu nams “Upmaļi” 14.3km http://www.viss.lv/?p=117388

PAPILDUS INFORMĀCIJA PIEEJAMA VIETNĒS:

http://ejuz.lv/iy1

http://www.visitligatne.lv/kurgulet


