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Latgales Centrālās bibliotēkas  

vadītāja J. Šapkova 

2020. gada 11. septembrī 

 

Orientēšanās rallija 

“Tētis bibliotēkas džungļos”  

NOLIKUMS 

1. Rallija mērķi un uzdevumi 

• Popularizējot Latgales Centrālo bibliotēku, paplašināt bērnu un vecāku informētību par 

bibliotēkas pakalpojumiem. 

• Stiprināt Tēva dienas godināšanas tradīcijas. 

• Veicinot tēvu kopīgu darbošanos ar bērniem, sekmēt ģimeņu saliedētību un saturīgu brīvā 

laika pavadīšanu. 

2. Rallija rīkotāji  

Latgales Centrālā bibliotēka sadarbībā ar Zviedrijas Karalistes vēstniecību Latvijā. 

3. Rallija dalībnieki 

Rallijā aicinātas piedalīties komandas, kas sastāv no tēva un viena vai vairākiem bērniem. 

Komandā var iesaistīties arī citi ģimenes locekļi.  

4. Rallija norises laiks un vieta 

No 2020. gada 12. līdz 19. septembrim, no pirmdienas līdz piektdienai plkst. 10.00-17.00, 

sestdienās plkst. 10.00-16.00, Latgales Centrālās bibliotēkas telpās.  

5. Rallija noteikumi 

a. PIETEIKŠANĀS: Dalība pasākumā ir bez maksas. Pieteikšanās notiek, aizpildot anketu 

pie darbinieka Latgales Centrālās bibliotēkas Ģimenes digitālo aktivitāšu centrā 

(Digicentrā), Rīgas iela 22a, 1. stāvā, ieeja no Ģimnāzijas ielas, tālr. 654 49090. Anketu 

var lejupielādēt šeit vai saņemt Digicentrā. 

Rallija norises periodā norādītā darba laika ietvaros komandas var iziet distanci jebkurā 

sev ērtā laikā. Lai piedalītos, komandai ir jāierodas Digicentrā un jāaizpilda vai jāiesniedz 

jau aizpildīta reģistrācijas anketa pie darbinieka. 

 

b. TEHNISKAIS APRĪKOJUMS: Katrai komandai nepieciešams uzlādēts mobilais 

telefons ar iespēju lejupielādēt lietotni Qrenteerings.  

http://www.lcb.lv/userfiles/files/Teva%20dienas%20ANKETA.pdf
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Google Play: https://bit.ly/3jeQR3z  

App Store: https://apple.co/3aUj254  

Lietotni var lejupielādēt patstāvīgi vai arī to palīdzēs izdarīt Digicentra darbinieks 

reģistrācijas brīdī. Ja nepieciešams, tiks veikta instruktāža par lietotnes izmantošanu. 

Lietotnes darbībai nepieciešams interneta savienojums. Bibliotēkā ir pieejams bezmaksas 

WI-FI internets, piekļuves paroles katrā sektorā var saņemt pie darbinieka. 

 

c. KARTE: Pirms rallija uzsākšanas katrai komandai tiek piešķirta viena orientēšanās karte. 

 

d. DISTANCE, ATZĪMĒŠANĀS: Rallija distance izvietota Latgales Centrālās bibliotēkas 

telpās, 1. un 2. stāvā. Kartē ir apzīmēti 10 kontrolpunkti, katrā no kuriem ir jāatrod 

noslēptais QR kods. Atzīmēšanās kontrolpunktā notiek, nolasot QR kodu ar mobilās 

lietotnes palīdzību. Katram kontrolpunktam atkarībā no sarežģītības ir noteikta vērtība – 

no 2 līdz 10. Komandas uzdevums ir atrast pēc iespējas vairāk kontrolpunktu īsākā laikā.  

 

6. Rallija norise 

Pēc reģistrēšanās komandai tiek izsniegta karte. Uzmanīgi izpētiet karti un izdomājiet stratēģiju. 

Lejupielādētajā lietotnē Qrenteerings aktivizējiet savu dalību – nolasiet rallija QR kodu uz 

izsniegtās kartes un ievadiet darbinieka piešķirto komandas numuru. Lai uzsāktu laika atskaiti, 

pie Digicentra durvīm nolasiet pirmo QR kodu ar uzrakstu START.  

Tad dodieties distancē, lai atrastu pārējos kodus. Lai tiktu ieskaitīti punkti par kontrolpunkta 

atrašanu, tajā noslēptais QR kods ir jānolasa ar mobilās lietotnes palīdzību. Visu kontrolpunktu 

atrašana nav obligāta. Kad tiek izlemts ralliju pabeigt, komandai ir jāatgriežas sākumpunktā – 

Digicentrā – un pie durvīm jānolasa QR kods FINISH. 

Mobilajā lietotnē parādīsies distances izpildes laiks un iegūtais punktu skaits, kas jāuzrāda 

Digicentra darbiniekam. Uzņemiet komandas foto ar iegūto rezultātu! Ja ir vēlme, aicinām 

padalīties ar fotogrāfiju savā Facebook profilā, izmantojot haštagu #TēvaDienaLCB 

7. Apbalvošana 

a. Katra komanda neatkarīgi no iegūtā rezultāta finišā saņem saldu pārsteiguma balvu no 

Latgales Centrālās bibliotēkas. 

 

b. Trīs komandas ar labākajiem rezultātiem (1. kritērijs – savākto punktu skaits, 2. kritērijs – 

distances laiks) tiks aicinātas uz svinīgu apbalvošanu. Rīkotāji ar šīm komandām sazināsies 

personīgi pa pieteikuma anketā norādīto tālruni. Apbalvošana notiks 2020. gada 

23. septembrī plkst. 15.00 Latgales Centrālajā bibliotēkā (Rīgas ielā 22a) izstāžu “Tētis 

Zviedrijā. Tētis Latvijā” un “Sveicam Pepiju!” prezentācijas pasākumā, piedaloties 

Zviedrijas Karalistes vēstniecības Latvijā pārstāvjiem. Balvas nodrošinās Zviedrijas 

Karalistes vēstniecība Latvijā.  

 

8. Papildinformācija 

Rallija apbalvošanas pasākumā dalībnieki var tikt filmēti un fotografēti, lai nodrošinātu 

pasākuma publicitāti LCB mājaslapā, sociālajos tīklos un citos plašsaziņas līdzekļos. Sīkāku 

informāciju par ralliju var saņemt pie LCB sabiedrisko attiecību vadītājas Janas Konopeckas (tālr. 

65476345, e-pasts: jana.konopecka@lcb.lv). 

https://bit.ly/3jeQR3z
https://apple.co/3aUj254
mailto:jana.konopecka@lcb.lv

