
Orientēšanās spēles “Eiropa manā pilsētā” nolikums 
 Iepazīsti #ESfondi labos darbus savā pilsētā! 

 
1. Spēles norises vieta un laiks 

Spēle notiks no 2020. gada 19. oktobra (pirmdiena) plkst. 09:00 līdz 26. oktobra 
(pirmdiena) plkst. 17.00. Tās ietvaros dalībniekiem būs iespēja apmeklēt dažādus 
objektus 11 Latvijas pilsētās, kuru izveidē vai atjaunošanā ir izmantots Eiropas 
Savienības (ES) finansējums. 

Norises vieta – 11  Latvijas pilsētas: 

 Cēsis, 

 Gulbene, 

 Madona, 

 Jēkabpils, 

 Rēzekne, 

 Daugavpils, 

 Jelgava, 

 Kuldīga, 

 Liepāja, 

 Ventspils, 

 Valmiera. 

2. Spēles organizators 
Finanšu ministrija, Smilšu iela 1, Rīgā, LV-1919, t. 67095656, e-
pasts: esfondi@fm.gov.lv. 
 
3. Spēles mērķis 
Rosināt iepazīt savu pilsētu, interaktīvā veidā iepazīstināt ar objektiem, kas tapuši ar 
Eiropas Savienības finansējuma atbalstu. 
 
4. Dalībnieki 
4.1. Spēlē „Eiropa manā pilsētā” piedalās komandās (2 – 6 dalībnieki komandā). 
4.2. Spēles dalībnieku vecumam nav ierobežojumu. 
 
5. Spēles gaita 
5.1. Spēles sākums: 19.oktobra plkst. 10:00. Spēles noslēgums: 26. oktobra plkst. 
17:00.  
5.2. Spēlē var piedalīties sekojošos veidos:  

 spēles uzdevumu lapas varēs lejupielādēt un izdrukāt 
no https://www.esfondi.lv/euinmyregion vai saņemt drukātā veidā 
katras pilsētas spēles kontaktpunktos to darba laikā; 
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 lejupielādējot lietotni “ActionBound” un 
https://www.esfondi.lv/euinmyregion  noskenējot atbilstošās pilsētas 
spēles QR kodu.  

5.3. Pirms spēles sākšanas nav obligāti jāierodas spēles kontaktpunktā, ja dalībnieki 
paši izdrukā uzdevumu lapas no www.esfondi.lv vai arī piedalās spēlē, izmantojot 
aplikāciju “ActionBound”.  

5.4. Spēles uzdevumus dalībnieki var veikt jebkurā laikā (vienas dienas ietvaros) no 
2020. gada 19. oktobra (pirmdiena) plkst. 10:00 līdz 26. oktobra (pirmdiena) plkst. 
17.00.   

5.5. Spēles noslēgumā aizpildītās spēles uzdevumu lapas var iesniegt 3 veidos: 

1. Atstājot tās īpaši apzīmētās kastītēs spēles kontaktpunktos to darba laikā;  

2. Elektroniski, iesūtot uz e-pastu esfondi@fm.gov.lv.  

 3. Dalībniekiem, kuri spēlē piedalās, izmantojot “ActionBound” aplikāciju, nav 
jāveic nekādas papildu darbības, lai iesniegtu spēles rezultātus. 

Spēles kontaktpunkti un to darba laiki: 

 Cēsīs: Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Vidzemes reģiona nodaļa, Cēsis, 
Jāņa Poruka iela 8, 219. kabinets. Darba laiks: P - P 8:30 – 17:00; 

 Valmierā: Europe Direct informācijas centrs Valmierā, Cēsu iela 4, Darba laiks: 
P - P 10:00 - 18:00, S 10.00 - 16.00; 

 Gulbenē: Europe Direct informācijas centrs Gulbenē, O.Kalpaka iela 60A. 
Darba laiks: P – P 10:00 – 18:00, S 9:00 - 15:00; 

 Madonā: Europe Direct informācijas centrs Gulbenē, Madonas filiālē Skolas 
iela 12, Madona. Darba laiks: P – P 10:00 – 18:00, S 9:00 – 15:00; 

 Jēkabpilī: Europe Direct informācijas centrs  Jēkabpilī, Pasta ielā 1. Darba laiks: 
P – P 9:00 – 16:00; 

 Rēzeknē: Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Latgales reģiona nodaļa, 
Rēzekne, 18.novembra iela 35, 2.stāvs (ieeja no pagalma). Darba laiks: P. 8.30 
– 18.00, O., T., C. 8:30 – 17:00, P. 8:30 – 16:00; 
Europe Direct informācijas centrs Austrumlatgalē, Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 
95-A. Darba laiks: P - P 8:00-16:30; 

 Daugavpilī: Europe Direct informācijas centrs Daugavpilī Lāčplēša iela 10, 
2.stāvs. Darba laiks: P - P  9:00 - 12:00, 13:00-17:00; 

 Jelgavā: Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Zemgales reģiona nodaļa, 
Jelgava, Pasta iela 43, 3.stāvs. Darba laiks: P 8:30 – 18:00, O., T., C. 8:30 – 17:00, 
P. 8:30 – 16:00; 
Europe Direct informācijas centrs Jelgavā Pasta iela 37. Darba laiks: P – P 8:00 
– 17:00 
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 Kuldīgā: Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Kurzemes reģiona nodaļa, 
Kuldīgā, Liepājas iela 48 (ieeja no pagalma), 304.kabinets (3.stāvs). Darba laiks: 
P. 8.30 – 18.00, O., T., C. 8:30 – 17:00, P. 8:30 – 16:00; 

 Liepājā: Europe Direct informācijas centrs  Liepājā, Vecā Ostmala 24, 5.stāvā. 
Darba laiks: O –P  9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 

 Ventspilī: Europe Direct informācijas centrs Ventspilī, Akmeņu ielā 2. Darba 
laiks: P – P 11:00 – 19:00, S 10:00 – 16:00 

6. Vērtēšana 

6.1. Finanšu ministrijas Komunikācijas departaments līdz 29. oktobrim izvērtēs visas 
piereģistrētās spēles uzdevumu lapas un apkopos spēles rezultātus.  

6.2. Komandas, kas sasniegs visus kontrolpunktus un izpildīs visus uzdevumus, no 29. 
oktobra spēles kontaktpunktos varēs saņemt veicināšanas balvas.  

6.3. Par katru pareizi izpildītu erudīcijas uzdevumu tiek piešķirti punkti. 

6.4. Starp visiem dalībniekiem katrā pilsētā, kas būs ieguvuši augstāko punktu skaitu 
katrā kategorijā – tradicionālā spēle un “ActionBound” spēle -  tiks izlozēti pieci dāvanu 
komplekti.  

6.5. Starp komandām, kuras būs dokumentējušas savas gaitas spēlē sociālajos tīklos 
(facebook, twitter, instagram) publiskos profilos daloties ar fotogrāfijām no spēles, un 
izmantojot tēmturus #eiropamanapilseta, #euinmyregion, #ESfondi, papildus tiks 
izlozēti pieci balvu komplekti. 

6.5. Balvu komplektu ieguvēju komandu nosaukumi 29. oktobrī tiks publicēti 
www.esfondi.lv. Organizatori sazināsies ar visiem laureātiem arī personīgi. 

6.6. Spēles kontrolpunktu un erudīcijas uzdevumu pareizās atbildes tiks 
publicētas www.esfondi.lv 29. oktobrī. 

7. Citi noteikumi 

7.1. Dalība spēlē ir bezmaksas. 

7.2. Spēlēšanai nepieciešamas uzdevumu lapas (sk. 5.1. punktu) un rakstāmpiederumi 
(piem., pildspalva). Ja komanda vēlas piedalīties spēlē izmantojot mobilo aplikāciju, 
nepieciešams uzlādēts viedtālrunis ar interneta pieslēgumu un lejupielādētu aplikāciju 
“ActionBound”. Finanšu ministrija neuzņemas atbildību par ierīču tehnisko 
piemērotību spēlei. 

7.3. Dalībnieka pienākums ir norādīt spēles uzdevumu lapās korektu 
kontaktinformāciju – tālruņa numuru un e-pasta adresi. Finanšu ministrijas pienākums 
ir nodrošināt personas datu konfidencialitāti un lai dati nelikumīgi nenokļūtu trešo 
personu rīcībā. 
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7.4. Dalībnieks, piedaloties spēlē, piekrīt visiem noteikumiem un uzņemas atbildību 
par savām darbībām spēles laikā. 

7.5. Spēles laikā dalībnieki aicināti būt atbildīgiem un ievērot valstī noteiktos 
piesardzības pasākumus – ievērot 2 metru distanci un nedrūzmēties. Spēles dalībnieki 
aicināti rūpīgi izvērtēt savu veselības stāvokli pirms piedalīties spēlē un elpceļu 
infekcijas slimības pazīmju (klepus, sāp kakls vai ir paaugstināta temperatūra) 
gadījumā palikt mājās. 

7.6. Personas, kam apstiprināta Covid-19 infekcija un noteikta izolācija, Covid-19 
kontaktpersonas, kam ir pienākums ievērot mājas karantīnu, un personas, kurām dēļ 
ārvalstu ceļojuma ir jāievēro pašizolācija, nedrīkst piedalīties orientēšanās spēlē 
“Eiropa manā pilsētā”.  

7.5. Organizatoriem ir tiesības veikt izmaiņas nolikumā, tās publicējot www.esfondi.lv.   
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