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Pasaules Tūrisma dienas orientēšanās sacensības 01.10.2022. 
“Tūrisma rallijs 2022” 

 

DARBA UZDEVUMU LAPA 
 

Komandas nosaukums: ………………………………………..…………….. 
  

Izlozētais sākumpunkts: ………….  Finiša laiks: ……………………… 
 

Neskaidrību gadījumā sazinieties pa tālruņiem: 63005447 vai 25619266 
Starts un Finišs – Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis. 

Uzdevums 
Rezultāts vai atzīme par uzdevuma 

izpildi (zīmogs, paraksts) 

1.kontrolpunkts – alus darītava “Viedi” (10p.) 
Dodieties uz kartē atzīmēto vietu un veiciet uzdevumus kopā ar 
alus darītava “Viedi” saimniekiem! 

 

 

 

🛒Šajā kontrolpunktā iespējams iegādāties ražotāja 
produkciju! (norēķināties var arī ar maksājuma karti)! 

🛒Šajā kontrolpunktā iespējams paēst un atveldzēties! 

 
Iegūtie punkti: 10 
 
(Jānosauc alus gatavošanai izmantotos 
iesalus pēc to izskata – rudzu iesals, 
auzu iesals, kviešu iesals, griķu sēnalas, 
miežu iesals) 
 
 
 
Zīmogs/paraksts: 
 

2.kontrolpunkts – Ā. Alunāna memoriālais muzejs (20p.)  
Dodieties uz kartē atzīmēto vietu un izpildiet uzdevumus! 
 
1) Uzrakstiet kā sauc tēlu, kas sagaida apmeklētājus pie Ā. Alunāna 
memoriālā muzeja! (5p.) 
2) Noklausoties audiogidu, atbildiet uz jautājumiem: 
2.1. No kuras valodas visbiežāk A. Alunāns tulkoja lugas?(5p.) 
2.2. Kam bija adresēta sajūsmas pilna vēstule par mūža nogales 
māju Filozofu ielā 3? (5p.) 
2.3. Kurā gadā tika atklāts šis memoriālais muzejs? (5p.) 
 

Izmantojiet QR kodu skenēšanas funkciju Jūsu viedtālruņos! 
 Darba laiks līdz 17:00 

1) 1) Atbilde:  
 
Tēls “Lielozols” (5) 
 
2.1. Atbilde: Vācu valodas (5) 
 
2.2. Atbilde: Āronu Matīsam (5) 
 
2.3. Atbilde: 1968.g. (5) 
 
 
 
 
 
Iegūtie punkti: 20 

3.kontrolpunkts – Koka laipas Svētes palienes pļavās (Sniega 
ielas/Liepu ielas krustojums) (30p.) 
Dodieties uz kartē atzīmēto vietu un veiciet uzdevumus: 

1)  
2) 1) Atrodiet stenda aprakstā 4 visbiežāk palienē sastopamos augus 

un uzrakstiet tos! (20.p) 
3)  
4) 2) Uzņemiet kreatīvu komandas foto pie skulptūras, ar kokā 

atveidotiem mīlniekiem! (10p.) 
5)  

 
6)  

7) Esiet vērīgi, informācija būs Jūsu acu priekšā! 

1) Atbilde:  

• Smaržīgā kalmene; (5) 

• Purva purene; (5) 

• Parastā niedre; (5) 

• Vītolu vijmietiņš; (5) 
 
 
 
 
 
 
2) Foto uz whatsup; (10) 
Iegūtie punkti: 30 
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4.kontrolpunkts – Mītavas čiekurs (20p.) 
 
Dodieties uz kartē atzīmēto vietu un veiciet uzdevumus kopā ar 
“Mītavas čiekurs” saimniekiem! 

 Transportu lūgums novietot pie Bērzu ielas iebrauktuves 
kreisajā pusē iepretim autobusa pieturai un zīmei  “Mītavas 
čiekurs” un līdz kontrolpunktam iet ar kājām (~200m)! 

🛒Šajā kontrolpunktā iespējams iegādāties suvenīrus! 

 
Iegūtie punkti: 20 
 
 
Atrast dziesmas par čiekuriem+viena 
jānodzied par Mītavas čiekuru 
 
 
 
Zīmogs/paraksts: 

5.kontrolpunkts  – “Svētes pils” (20p.) 
Dodieties uz kartē atzīmēto vietu un veiciet uzdevumus kopā ar  
Svētes pils saimniekiem! 

1)  
2)  
3)  

Iegūtie punkti: 20 

• Bīroni (1) 

• Oranžērija (1) 

• Arturs (1) 

• Svēte (1) 

• Šauļi (1) 

• Doroteja (1) 

• Liepa (1) 

• Šūpuļtīkli (1) 

• Gulbji (1) 

• Bebrs (1) 
2) Jāuzrāda foto Svētes 

saimniekiem no Svētes kluba (10) 
Zīmogs/paraksts: 
 

6.kontrolpunkts – piemineklis Jelgavas atbrīvotājiem (20p.) 
Dodieties uz kartē atzīmēto vietu un veiciet uzdevumus: 
 

1) Uzrakstiet pieminekļa aizmugurējā teksta trūkstošos 
vārdus! (10 p.)  

 
 
 
 
 
2) Ko simbolizē astoņstaru zvaigzne piemineklī!(10 p.) 

Automašīnu novietojiet atļautā vietā pie Svētes skolas 
stāvvietā! 

1) Abilde: 
 
1915. gada  aprīlī (2)Daugavgrīvas 
cietokšņa Latviešu zemessargi šeit – pie 
Ruļļu (2) kalniem savā pirmajā kaujā 
apturēja vācu (2) armijas uzbrukumu 
Jelgavai(2) 
 
.....Ideja par latviešu strēlnieku (2) pulku 
radīšanu bija dzimusi......     
 

2) Abilde: Auseklis (Ausekli) (10) 
Derēja arī gaismas uzvara cīņā 
par tumsu 

 
 
 
Iegūtie punkti: 20 
 

7.kontrolpunkts – “Bramberģes muiža/pils” (20p.) 
Dodieties uz kartē atzīmēto vietu un veiciet uzdevumus kopā ar 
“Bramberģes muižas” saimniekiem! 

 Transportu lūgums novietot pie barjeras un līdz muižai iet ar 
kājām! 

🛒Šajā kontrolpunktā iespējams iegādāties suvenīrus! 

Ieskatieties papilduzdevumu lapā un, ja varat, izpildiet arī 
papilduzdevumu! 

Iegūtie punkti: 20 
 
 
Smilšu pils celšana 
 
 
 
Zīmogs/paraksts: 
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8. kontrolpunkts – Zaļenieku muiža (20p.) 
Dodieties uz kartē atzīmēto vietu, atrodiet QR kodu muižas logā, 
noskenējiet to un atbildiet uz jautājumiem! 
 
 

 
Ieskatieties papilduzdevumu lapā un, ja varat, izpildiet arī 
papilduzdevumu! 

Izmantojiet QR kodu skenēšanas funkciju Jūsu viedtālruņos! 

Atbildes:  

• 4 apaļie lodziņi; (5) 

• 1775.g; (5) 

• Hercogs Bīrons muižu cēla kā 
Medību pili; (5) 

• Restauratora asistents, klientu 
apkalpošanas speciālists, 
Augkopības tehniķis, Mūrnieks, 
Pavārs,  Būvizstrādājumu 
galdnieks; (5) 

 

Iegūtie punkti: 20  

 

9.kontrolpunkts – Zaļenieku draudzes luteriskā baznīca (20p.) 
Dodieties uz kartē atzīmēto vietu un veiciet uzdevumus kopā ar  
Zaļenieku zaļās draudzes pārstāvjiem! 
 

 
 

Iegūtie punkti: 20 
1) 115 pakāpieni (10) 

2)Mūsu Tēvs debesīs, 

Svētīts lai top Tavs vārds, 

Lai nāk Tava valstība, 

Tavs prāts lai notiek 

Kā debesīs, tā arī virs zemes. 

Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien 

Un piedod mums mūsu parādus, 

Kā arī mēs piedodam saviem 
parādniekiem. 

Un neieved mūs kārdināšanā, 

Bet atpestī mūs no ļauna, 

Jo Tev pieder valstība, spēks un gods 

Mūžīgi mūžos 

Āmen! (10) 

Zīmogs/paraksts: 

10. kontrolpunkts – Zaļenieku kokaudzētava (10p.) 
Dodieties uz kartē atzīmēto vietu, būs norāde, kur jādodas 
Tūrisma rallija dalībniekiem! 
 
1) Kāds nosaukums ir strautam Zaļenieku kokaudzētavas 
dendrārijā? (5.p) 
2) Atrodiet pareizo bildi, kas atbilst objektam!(5p.) 

 
 
 
 
1) Atbilde: Ellītes strauts (5) 
 
 
2) Atbilde: Nr.3 (5) 
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🛒Šajā kontrolpunktā iespējams iegādāties ražotāja produkciju, 
suvenīrus! (norēķināties var arī ar maksājuma karti)! 

 

 

 

 

Iegūtie punkti: 10 

11.kontrolpunkts – Ūziņu dzirnavas (15p.) 
Dodieties uz kartē atzīmēto vietu uz Ūziņu jeb Bērziņu 
vējdzirnavām. 

8)  
1) Vienam komandas dalībniekam jāveic “ritentiņš” pie Ūziņu 
dzirnavām. Tas jānofilmē un jāiesūta! Ja neviens no dalībniekiem 
nevar to veikt, komanda iesūta video, kur vismaz 2 dalībnieki dejo 
“Sudmaliņas” arī uz Ūziņu dzirnavu fona! (10p.) 
2) Uzrakstiet latviešu daudzsēriju mākslas filmu, kas šajā objektā 
tika uzņemta!(5p.) 

1)  
2)  
3)  

 
 
1) Iesūtīts video whatsup; (10) 
 
 
2)Atbilde: Saplēstā krūze (5) 
 
Iegūtie punkti: 15 
 

12.kontrolpunkts – “Abgunstes muiža” (10p.)  
Dodieties uz kartē atzīmēto vietu un iepazīstat populārāko  kaķu 
muižu Latvijā! 
 
Uzņemat komandas kreatīvu foto pie kaķu skulptūras hortenziju 
dārzā pie koka laivas!(10p.) 
 

Esiet uzmanīgi, jo Abgunstes muižā notiks privāts pasākums, 
automašīnu vēlams nenovietot parkingā, bet gar ceļa malu, 
ievērojot visus ceļu satiksmes noteikumus! 

4) 1) Komandas foto uz whatsup; (10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iegūtie punkti: 10 

13.kontrolpunkts – Alunāna parks (10p.) 
Dodieties uz kartē atzīmēto vietu un atbildiet uz jautājumiem!  
 
1) Uzrakstiet ievērojamas latviešu personības, kurām par godu 
šajā parkā uzslieti piemiņas akmeņi!(10p.) 
 

1)Atbilde: Juris Māters (5) un Ādolfs 
Alunāns (5) 
 
 
 
 
Iegūtie punkti:10 

14.kontrolpunkts – Stacijas parks (10p.) 
Dodieties uz kartē atzīmēto vietu un veiciet uzdevumu! 

 
1) Atrodiet pareizo bildi, kas atbilst objektam!(5p.) 

 
 

 

1)Atbilde: Nr.2 (5) 

 

2) Atbilde: Lāča ķepas (5) 
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2) Kāda dzīvnieka ekstremitātes atainotas Stacijas parka 
piemineklī par godu Jelgavas atbrīvotājiem?(5p.) 

Automašīnu novietojiet atļautā vietā! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iegūtie punkti: 10 

15.kontrolpunkts – Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas 
ekspozīcija (21p.)  
Dodieties uz kartē atzīmēto vietu un veiciet uzdevumus,  ko 
sagatavojuši Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas 
ekspozīcijas darbinieki. 
 
1) Uzrakstiet, cik sliežu platuma standartus vari atrast Latvijas 
dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas ekspozīcijas pagalmā? (6p.) 
 
2) Nomēriet, kādi ir šie sliežu platumi?(15p.) 
 
 

🛒Šajā kontrolpunktā iespējams iegādāties suvenīrus! 

Automašīnu novietojiet atļautā vietā! 

Ieskatieties papilduzdevumu lapā un, ja varat, izpildiet arī 
papilduzdevumu! 

 
 
 
 
1) Atbilde: 3 sliežu platumi (6) 
 
 
 
 
 
2) Atbilde: 600 mm (60cm) (5), 750 mm 
(75cm) (5) un 1520 mm (1,52m) (5). 
 
 
 
 
Iegūtie punkti: 21 

16.kontrolpunkts – “Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas  
muzejs” (20p.) 
Dodieties uz kartē atzīmēto vietu un veiciet uzdevumus kopā ar  
Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas  muzeja pārstāvjiem! 
 

 

 

 

 

 

 

🛒Šajā kontrolpunktā iespējams iegādāties suvenīrus! 
 Darba laiks līdz 17:00 
 

 

 

 
Iegūtie punkti: 20 
 
1. Dokuments – iesniegums ar lūgumu 
pieņemt darbā cukurfabrikā, paraksts 
Jānis Jēkabsons. 
1) Atrodas ekspozīcijā “Jelgava – 
Zemgales pērle” pa labi, labajā vitrīnā 
(4.vitrīna). (10) 
 
2. Cik Ģ. Eliasa glezniecībai veltītajā 
ekspozīcijā Mazajā zālē ir eksponētas 
klusās dabas?  
 2) 6 (10) 
 
Zīmogs/paraksts: 
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17.kontrolpunkts - “Crazy cart” (25p.)  
Dodieties uz kartē atzīmēto vietu un veiciet uzdevumus kopā ar  
atpūtas vietas “Crazy Cart” pārstāvjiem! 

 

Iegūtie punkti: 25 
 
Mini golfs un 5 laukumiņi 
 
Zīmogs/paraksts: 
 

 
18.kontrolpunkts – skulptūra-strūklaka “Students” (20.p.) 
Dodieties uz kartē atzīmēto vietu un veiciet uzdevumus! 
 
1) Uzrakstiet studenta vārdu un uzvārdu?(10p.) 
 
 
 
2) Uzņemat komandas kreatīvu foto pie objekta, kur, kā minēts 
teiksmā, jāpieskarās lietussarga rokturim un jāievēlās vēlēšanās! 
(10p.) 

 

 

1)  
2)  
3)  
4) 1) Atbilde: Jēkabs (5) Ceriņš (5) 

 
 

1)  
2)  
3) 2) Komandas foto uz whatsup; (10) 

 
 
 
Iegūtie punkti: 20 
 

19.kontrolpunkts – J. Čakstes piemineklis (15p.)  
Dodieties uz kartē atzīmēto vietu un veiciet uzdevumus! 
 
1) Uzrakstiet 2 neatņemamus aksesuārus, ko var redzēt 
piemineklī? (10p.) 
2) Uzrakstiet, kāds vēstījums iegravēts kupolveida akmenī tieši aiz 
skulptūras? (5p.) 

 
Esiet vērīgi, informācija būs Jūsu acu priekšā! 

5) 1) Atbilde: Cilindrs (5) un lietussargs (5) 
 
2) Atbilde: Latvijas valsts ir izaugusi no 
latviešu tautas vienprātības. Tā ir 
palikusi stipra caur Latvijas tautas 
vienprātību un plauks un zels tālāk. (5) 
 
Iegūtie punkti: 15 
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Papilduzdevumi punktu gūšanai:  
 

Bramberģes muiža – Cik sapņu ķērājus varat atrast muižas teritorijā? 
(12p.) 
 

Atbilde:  6 (12), par katru 
sapņu ķērāju 2 punkti 
 
Iegūtie punkti: 12 

Zaļenieku muiža – “fotomačings”!Atrodiet bildi, kas atbilst objektam!  
(10p.) 

 
 

Atbilde: Nr. 1 (10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iegūtie punkti: 10 

Zaļenieku muiža – cik atslēgas sakarinātas muižas tiltiņā pāri kanālam? 
(14p.) 

Atbilde: 7 atslēgas (14), par 
katru atslēgu 2 punkti 
 
Iegūtie punkti: 14 

Zaļā evanģēliski luteriskā baznīca – Atrodiet baznīcas vārtos  “reperi”- 
atzīmi par augstumu virs jūras līmeņa un ierakstiet minētos ciparus 
(10p.) 

Atbilde: 1273 (10) 
 
Iegūtie punkti: 10 

Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas ekspozīcija – “foto 
mačings”! (5p.) 

 
 

Atbilde: Nr.4 (5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iegūtie punkti: 5 punkti 

Vērīgākie būs ieraudzījuši, kādas nozīmīgas latviešu personības 
memoriālās mājas pieturvietai pabrauca garām posmā Svēte-Zaļenieki! 
(6p.) 

Atbilde: Aspazija (6) 
 
 
Iegūtie punkti: 6 

 

Iegūstamais punktu skaits: 336+57 / Kopā iegūti 393 punkti 


