
	
	
	 	

	
	

	
POSMS	–	ZIEMASSVĒTKI	LATGALĒ	

NOLIKUMS	
	 	

1.	“GARŠU	BRAUCIENA”	ORGANIZĀCIJA.	NORISES	LAIKS	UN	VIETA.	

1.1. “Garšu	 brauciens”	 ir	 auto	 orientēšanās	 sacensības,	 kas	 apvienotas	 ar	 dažādām	
degustācijām	 un	 erudīcijas	 uzdevumiem.	 Tā	 mērķis	 ir	 popularizēt	Latvijas	 vietējās	
produkcijas	ražotājus,	kā	arī	motivēt	vietējos	iedzīvotājus	apceļot	Latviju.		

1.2. “Garšu	 brauciena”	 mērķauditorija	 –	 ģimenes	 ar	 bērniem,	 kā	 arī	 draugu	 vai	 kolēģu	
kompānijas,	kuras	vēlas	pavadīt	aktīvas	un	pilnvērtīgas	brīvdienas,	izbaudot	Latviju	tās	
garšās	un	smaržās.		

1.3. “Garšu	brauciena”		dalībniekiem	jāievēro	Latvijas	Republikas	Ceļu	satiksmes	noteikumu	
(turpmāk	–	CSN)	un	šī	Nolikuma	prasības,	kā	arī	jāievēro	sacensību	tiesnešu	prasības.		

1.4. “Garšu	 brauciena”	 norises	 laikā	 dalībnieki	 pārvietojas	 ar	 automašīnām	 pa	 vispārējās	
lietošanas	ceļiem,	kuri	netiek	slēgti	publiskai	satiksmei.	Ekipāžu	kustība	notiek	atbilstoši	
Organizatoru	izstrādātam	maršrutam,	brīvi	orientējoties	kartē.		Kontrolpunktos	ekipāžas	
dalībnieki	degustē	vietējo	ražotāju	produkciju	un	veic	uzdotos	uzdevumus.	

1.5. “Garšu	braucienu”	organizē	SIA	“Blueberry	Travel”	(turpmāk	tekstā	–	Organizators).	

1.6. “Garšu	brauciens”	norises	laiks	-		2020.gada	28.novembris		

1.7. Starta	vieta	–	Malnavas	lidlauks	(8:00	–	10:30)	

1.8. Finiša	vieta	–	Daugavpils	cietoksnis	(17:30	–	21:30)	

1.9. Provizoriskā	pasākuma	norise:	

2020.gada	28.novembris,	8:00	–	10:00,	Malnavas	lidlauks	
Dalībnieku	ierašanās.	Reģistrācija.	Brokastu	našķis	un	rīta	kafija	vai	tēja.		
	
2020.gada	28.novembris,	sākot	no	9:00,	Malnavas	lidlauks	
Plānotais	pirmās	automašīnas	starts	–	9:00.	Ekipāžas	dodas	ceļā	ik	pēc	1,5	minūtes.		
	
2020.gada	28.novembris,	Daugavpils	cietoksnis	
Plānotais	pirmās	automašīnas	finišs	–17:30		
	
	
	
	



Ekipāžām	ierodoties,	to	kapteiņi	nodod	Kontrolpunktu	kartes	sacensību	tiesnešiem.		
Tiesneši	 aicina	 dalībniekus	 uz	 noslēguma	 uzdevumus,	 kas	 jāizpilda	 tiesnešu	 klātbūtnē,	
neizmantojot	palīgierīces,	t.sk.	internetu.		
Dalībnieki	tiek	aicināti	nogaršot	organizatora	sarūpētos	gardumus.		
	
Rezultātu	paziņošana		
Tiesneši	izskata	finišējušo	ekipāžu	aizpildītas	kontrolpunktu	kartes,	kā	arī	iesniegtās	atbildes	un	
fotogrāfijas.	Fotogrāfijas	jānosūta	uz	e-pastu	foto@blueberrytravel.lv	ne	vēlāk	kā	līdz	2020.gada	
29.novembra,	plkst.	12:00.	 	 Fotogrāfijas	 jānosūta,	 izmantojot	plašāk	 zināmie	datu	uzglabāšanas	
mākoņi:			

- www.failiem.lv		
- www.drive.google.com	
- www.dropbox.com	
- www.onedrive.com		

		

2.		“GARŠU	BRAUCIENA”	EKIPĀŽAS	UN	TO	TRANSPORTA	LĪDZEKLIS	

2.1. 	“Garšu	brauciena”	ekipāža	sastāv	no	1-4	dalībniekiem.	Ja	vienā	ekipāžā	ir	vairāk	nekā	4	
dalībnieki,	tiek	piemērota	papildus	dalības	maksa.		

2.2. “Garšu	 braucienā”	 piedalīties	 un	 vadīt	 automašīnu	 var	 jebkurš,	 kuram	 ir	 atbilstošās	
kategorijas	autovadītāja	apliecība.		

2.3. Ekipāžas	transporta	līdzeklim	jāatbilst	CSN	un	CSDD	prasībām.	Par	tā	atbilstību	nolikuma	
prasībām	lemj	Tehniskā	komisija	pirms	starta.		

2.4. Katrs	 dalībnieks	 pasākuma	 laikā	 pilnībā	 atbild	 par	 savu	 mantu	 un	 savas	 rīcības	
izraisītajām	sekām,	kā	arī	nodarītajiem	zaudējumiem	sev	un	trešajām	personām.	

2.5. Ekipāžu	 reģistrēšana	 un	 formalitāšu	 kārtošana	 tiek	 veikta	 Reģistrācijā.	 Dalībniekiem	
savlaicīgi	 jāierodas	 Reģistrācijai	 paredzētā	 laikā,	 kas	 uzrādīts	 punktā	 1.9..	Pēc	
Reģistrācijas	darba	laika	beigām	dokumenti	netiks	pieņemti.	

2.6. Ar	parakstu	uz	ekipāžas	anketas,	ko	Organizators	izsniedz	reģistrēšanās	brīdī,	dalībnieki	
piešķir	Organizatoram	tiesības	pašam	vai,	pilnvarojot	trešās	personas,	uzņemt	dalībnieku	
fotogrāfijas,	video	un	citus	 skaņu	un	vizuālās	 informācijas	 ierakstus.	Organizatoram	 ir	
tiesības	izmantot	iepriekš	minēto	informāciju	un	datus	SIA	“Blueberry	Travel”	un	“Garšu	
brauciena”	 mārketinga	 kampaņās.	 Autortiesības,	 izplatīšanas	 tiesības	 un	 pārējās	
mantiskās	 tiesības	 attiecībā	 uz	 uzņemtajām	 fotogrāfijām,	 ierakstiem	 un	 citu	 iegūto	
informāciju	pieder	Organizatoram.	

2.7. Katras	ekipāžas	automašīnā	pasākuma	laikā	jābūt	vismaz	vienam	tālrunim	darba	kārtībā,	
kura	numurs	ir	uzrādīts	ekipāžas	anketā.	Tālrunim	jābūt	uzlādētam.		

	

3. 	PIETEIKUMI.	DALĪBAS	MAKSA	
3.1 Pieteikums	dalībai	“Garšu	braucienā”	iesniedzams	Organizatoram	ne	vēlāk	kā	līdz	2020.gada	

15.novembrim.		

3.2 Pieteikumā	 jāuzrāda	 anketā	 norādītā	 informācija,	 t.sk.	 ekipāžas	 nosaukums,	 dalībnieku	
skaits,	kā	arī	kontaktinformācija.		

3.3 Pieteikuma	 anketu	 iespējams	 aizpildīt,	 apmeklējot	 http://www.mellenesarpienu.lv/garsu-
brauciens/		



3.4 Dalības	maksa	–	90	EUR/ekipāža.	 Ja	vienā	ekipāžā	 ir	vairāk	nekā	4	dalībnieki,	papildus	
maksa	15	EUR/persona.		

3.5 Dalības	maksā	iekļauti	sekojoši	pakalpojumi:		

• “Garšu	brauciena”	organizatoriskie	izdevumi;	
• Viesošanās	pie	vietējiem	ražotājiem,	ar	iespēju	nogaršot	viņu	piedāvāto	produkciju;		
• Kafija/Tēja	un	rīta	našķis	pie	reģistrēšanās;	
• "Mellenes	ar	pienu"	sagatavotais	cienasts	finišā;	
• Aktivitātes	kontrolpunktos;	
• Sacensību	tiesnešu	darbs;	
• Balvu	fonds;	
• Izklaides	un	aktivitātes	pasākuma	laikā.	

	
3.6 Dalības	maksa	ir	jāapmaksā	ne	vēlāk	kā	5	dienas	pēc	pieteikuma	anketas	nosūtīšanas,	pretējā	

gadījumā	pieteikums	tiek	anulēts.	

3.7 Gadījumā,	 ja	 ekipāža	 atceļ	 savu	 dalību	 pēc	 2020.gada	 16.novembra,	 iemaksātā	 dalības	
maksa	netiek	atmaksāta.		

3.8 Par	 nolikuma	 neievērošanu	 vai	 citiem	 būtiskiem	 pārkāpumiem,	 kā	 arī	 nesportisku	 rīcību	
ekipāža	tiek	sodīta	ar	diskvalifikāciju.	

3.9 Ekipāžas	diskvalifikācijas	gadījumā	dalības	maksa	netiek	atmaksāta.	

	

4.		“GARŠU	BRAUCIENA”	MARŠRUTS.	TĀ	VEIKŠANAS	KĀRTĪBA	

4.1 Maršruts	 izstrādāts	 pa	 Latvijas	 Republikas	 vispārējas	 lietošanas	 ceļiem.	 Tā	 aptuvenais	
garums		350	km.		

4.2 “Garšu	brauciena”	oficiālie	dokumenti	tiek	izsniegti	īsi	pirms	starta.	Tai	skaitā:		

4.2.1	Maršruta	leģenda	-	dokuments,	pēc	kura	vadoties,	jāveic	“Garšu	brauciena”	maršruts.		

4.2.2	Kontrolpunktu	karte	–	dokuments,	kurā	tiek	fiksēts	ekipāžas	starta	un	finiša	laiks	un	
apmeklētie	 kontrolpunkti.	 Punkti	 ekipāžām	 tiek	 piešķirti	 par	 uzdevumu	 izpildi	
kontrolpunktos	un	brauciena	laikā.		

Lūdz	ņemt	vērā,	ka	maršrutu	nav	jāveic	pēc	iespējas	ātrāk.	Maršruta	veikšanai	tiek	
dots	konkrēts	 izpildes	 laiks,	kurā	 jāiekļaujas.	Tomēr	uzvarētājs	nav	ekipāža,	kura	
ierodas	visātrāk,	bet	gan	ekipāža,	kas	visprecīzāk	izpilda	uzdevumus.		

4.3 Dalībniekiem	 rūpīgi	 jāiepazīstas	 ar	 Organizatora	 dotajiem	 uzdevumiem.	 Atkarībā	 no	
uzdevumu	veiksmīgas	un	pareizas	izpildes,	tiek	piešķirti	punkti	katrā	kontrolpunktā.	

4.4 Maršruts	jāveic,	ievērojot	dokumentos	norādīto	kontrolpunktu	secību.		

4.5 Visi	izvēlētie	kontrolpunkti	obligāti	jāapmeklē	visiem	reģistrētajiem	ekipāžas	dalībniekiem.	
Izņēmumus	attiecināms	uz	ekipāžām,	kuru	sastāvā	ir	bērni	līdz	7	gadu	vecumam.	

4.6 Kontrolpunktu	 kartes	 nozaudēšanas	 vai	 tīšas	 bojāšanas	 gadījumā	 ekipāža	 tiek	 izslēgta	 no	
turpmākas	rezultātu	uzskaites.	Taču	tas	neliedz	turpināt	dalību	“Garšu	braucienā”.	

4.7 Ekipāžas	 reģistrācijas	 brīdī	 dalībniekiem	 tiek	 izsniegtas	 “Garšu	 brauciena”	 uzlīmes,	 	 kam	
jābūt	 uzlīmētiem	 uz	 automašīnas	 priekšējā	 stikla	 augšējā	 kreisajā	 stūrī.	 Automašīnas	 bez	
“Garšas	brauciena”	uzlīmes	uz	startu	netiek	pielaistas.	



4.8 Ekipāžām	pilnā	sastāvā	 jāatrodas	automašīnā	10	minūtes	pirms	paredzētā	starta	 laika,	 lai	
sagaidītu	tiesneša	uzaicinājums	doties	uz	startu.	Nesagaidot	tiesneša	uzaicinājumu	doties	uz	
startu	aizliegts.	

4.9 Ekipāžas,	kas	nav	savlaicīgi	ieradušās	uz	startu,	tiek	aicinātas	uz	startu	brīdī,	kad	tās	netraucē	
savlaicīgi	startējošām	ekipāžām.	Papildus	laiks	maršruta	veikšanai	netiek	piešķirts.	

4.10 Organizators	patur	tiesības	veikt	 izmaiņas	maršrutā	“Garšu	brauciena”	 laikā,	 ja	tas	
nepieciešams	drošības	vai	citu	objektīvu	iemeslu	dēļ.	Informācija	tiek	nosūtīta	SMS	veidā	uz	
tālruņa	numuru,	kas	norādīts	ekipāžas	anketā.		

	

5.		“GARŠU	BRAUCIENA”	TIESNEŠI	

5.1. “Garšu	 brauciena”	 galvenais	 tiesnesis	 ir	 atbildīgs,	 lai	 pasākums	 noritētu	 saskaņā	 ar	
nolikumu.	Tas	vada	un	norīko	sacensību	tiesnešus	un	sekretariātu.	

5.2. “Garšu	 brauciena”	 rezultāti	 tiek	 fiksēti	 elektroniski	 vai	 pierakstīti	 uz	 oficiālajiem	
pasākuma	protokoliem.	 Pierakstus	 veic	 sacensību	 tiesneši.	 Sekretariāts	 veic	 rezultātu	
apkopošanu	un	ekipāžu	reģistrāciju.	

5.3. Visus	 strīdus	 un	 nesaskaņas	 starp	 “Garšu	 brauciena”	 dalībniekiem	 risina	 “Garšu	
brauciena”	 tiesneši.	 Tiesnešu	 lēmums	 ir	 neapstrīdams	 un	 visiem	 “Garšu	 brauciena”	
dalībniekiem	obligāts.	

5.4. “Garšu	 braucienu”	 vada	 sacensību	 direkcija	 un	 Organizatora	 apstiprināta	 tiesnešu	
komanda.			

	

6.		“GARŠU	BRAUCIENA”	REZULTĀTI,	VĒRTĒJUMS	UN	APBALVOŠANA	

6.1. Veicot	“Garšu	brauciena”	maršrutu	ekipāžas	tiek	vērtētas	par	sekojošiem	kritērijiem:		

• Sakrāto	punktu	skaits	Kontrolpunktos,	izpildot	uzdotos	uzdevumus;	
• Sakrāto	punktu	skaits,	izpildot	papildus	uzdevumus	visa	brauciena	laikā;	
• Kopējā	vērtējumā	tiek	ņemts	vērā	arī	ekipāžas	vizuālais	tēls,	radošums	un	sportiski	cienīga	
attieksme	pret	pārējām	ekipāžām.		
	

6.2. Maršruta	izpildei	katrai	ekipāžai	tiek	dotas	10	stundas	un	30	minūtes,	kuru	laikā	ir	jāapmeklē	
pēc	iespējas	vairāk	kontrolpunktu	un	jāpaveic	visi	uzdevumi.		

6.3. Ja	ekipāža	nefinišē	pēc	maršrutā	pavadītām	11	stundām,	tā	netiek	iekļauta	kopējo	rezultātu	
uzskaitē.	Taču	tas	neliedz	turpināt	dalību	“Garšu	braucienā”.	

6.4. Ekipāžas	rezultātu	veido	kopējais	iegūto	punktu	skaits.		

6.5. Vienāda	 punktu	 skaita	 gadījumā,	 uzvar	 ekipāža,	 kura	 iegūst	 vairāk	 punktu	 papildus	
uzdevumos,	kas	tiek	izsūtīti	e-pasta	formātā	pēc	pasākuma	norises	dienas.		

6.6. Gadījumā,	 ja	 ekipāža	 vēlas	 izstāties	 pēc	 pašas	 gribas,	 par	 to	 ir	 jāinformē	 sacensību	
sekretariāts,	zvanot	vai	sūtot	SMS	uz	maršruta	leģendā	norādīto	tālruņa	numuru.		

6.7. Sacensību	 balvu	 fonds	 paredzēts	 pirmo	 trīs	 ekipāžu	 sveikšanai.	 Organizators	 un	 “Garšu	
brauciena”	atbalstītāji	var	piešķirt	īpašās	balvas	pēc	saviem	ieskatiem.	

	

	



7. GARŠU	BRAUCIENA”	KOMANDU	SAGATAVOŠANĀS	DARBI	PIRMS	PASĀKUMA		
	

7.1. Pirms	ierašanās	uz	“Garšas	braucienu”	visām	komandām	ir	jāveic	zemāk	minētie	mājas	darbi.		

7.1.1. Tāpat	kā	iepriekšējos	“Garšu	brauciena”	posmos,	pasākuma	laikā	norisināsies	arī	“Labo	
darbu	akcija”.	Informācija	par	akcijas	mērķi	tiks	nosūtīta	dalībniekiem	uz	anketā	
norādītām	epasta	adresēm	līdz	2020.gada	16.novembrim	Piedalīšanās	
“Labo	darbu	akcijā”	nav	obligāta.		
	

7.1.2. “Garšu	brauciena”	laikā	tiesneši	vērtēs	arī	katras	ekipāžas	radošumu	un	oriģinalitāti.	Tiks	
vērtēts	ekipāžas	vizuālais	tēls,	t.sk.	automašīnas	noformējums,	dalībnieku	tērpi	un	
aksesuāri.	Tāpat	būs	iespēja	iegūt	papildus	punktus	par	dalībnieku	atjautību	un	aizrautību	
uzdevumu	izpildes	laikā.		
	

7.1.3. Laika	apstākļi	Latvijā	bieži	vien	mēdz	pārsteigt.	Lai	izvairītos	no	iespējamiem,	
nepatīkamiem	lietus	pilieniem,	visām	ekipāžām	tiek	ieteikts	iepriekš	nodrošināties	ar	lietus	
mēteļiem	vai	lietussargiem.		

	
7.1.4. Lielākoties	pasākuma	laikā	apmeklētie	ražotāji	ir	mājražotāji	vai	piemājas	saimniecības,	pie	

kurām	nav	iespējams	norēķināties	ar	kredītkartēm.	Tamdēļ	dalībniekiem,	kuri	plāno	
iegādāties	ražotāju	produkciju	ieteicams	nodrošināties	ar	skaidro	naudu.		
 

7.1.5. Tā	kā	šī	posma	maršruts	ved	gar	pierobežas	joslu,	dalībniekiem	ieteicams	paņemt	līdz	arī	
personu	apliecinošus	dokumentus	–	pasi	vai	ID	karti.		

	
	
P.S.	Par	jebkādām	izmaiņām	pasākuma	norises	laikos	vai	kontrolpunktos,	ekipāžas	var	tikt	
informētas	pasākuma	laikā.		
	
	

Nolikumu	sagatavoja	SIA	“Blueberry	Travel”		
Rīga,	2020.gada	1.oktobris	
	
Papildināts:	2020.gada	1.novembrī	
	
Kontaktinformācija:	
Tālr.	29	283	441	
E-pasts:	anda@blueberrytravel.lv		

	

	

	

	

	

	

	


