Lubāna ezera ceļotāju diena 2019
“No akmens laikmeta līdz mūsdienām”
Nakts laivu brauciena “Izdzīvojot gadu tūkstošus: Iča-Aiviekste”
NOLIKUMS
1. Vispārīgi noteikumi:
1.1. Pasākuma organizatori patur tiesības mainīt šo nolikumu, par izmaiņām ziņojot mājas lapā
www.lubanamitrajs.lv
1.2. un nosūtot komandām uz e-pastiem.
2. Laivu brauciena mērķis:
Izlaivojot Ičas upes - Aiviekstes upes posmu 25 km garumā, atainot pasākuma dalībniekiem Ičas un
Aiviekstes upju mežonīgo dabu un ainavu, kuru krastos pirms aptuveni 8 300 gadiem savas apmetnes
ierīkojuši pirmējie Latvijas iedzīvotāji. Pasākuma dalībniekiem vēlamies parādīt 20.gs izbagarēto jeb
padziļināto Aiviekstes upi, kas tika pārveidota, lai atrisinātu Lubāna ezera pavasara plūdu problēmu.
Vēlamies arī radīt sajūtu, kā izskatījusies vide, kur mitinājies pirmais cilvēks Latvijas teritorijā.
Neapšaubāmi daba laika gaitā krasi izmainījusies, toties mežonīgā un neskartā daba vēlaizvien
ieskauj Ičas un Aiviekstes upes krastus.
3. Dalībnieki:
Laivu braucienā var piedalīties dalībnieki, kas vecāki par 18 gadiem. Nepilngadīgie sākot no 14
gadiem vecāku vai likumiskā aizbildņa pavadībā (laivā obligāti kopā ar nepilngadīgo atrodas arī
pieaugušais).
4. Laivu brauciena sākums un finišs:
Laivu brauciena sākums Ičas akmens laikmeta apmetne vieta Ičas upes krastā, bet finišs paredzēts
pie Aiviekstes slūžām, blakus Lubāna mitrāja informācijas centram.
5. Maršruts:
Kopējais laivu brauciena kopgarums aptuveni 25 kilometri, kur tiks laivots pa Ičas upi, Vērdes
kanālu un Aiviekstes upi.
6. Dalības maksa:
Dalības maksa paredzēta 10 eiro no cilvēka, iekļaujot laivu un ekipējuma nomu, transporta
pakalpojumus, pavadoni, kā arī brokastis.
7. Tehniskā palīdzība:
7.1. Dalībnieku nogādāšana starta vietā iekļauta dalība maksā
7.2. Aptieciņa.
8. Ēdināšana:
Sakarā ar to, ka laivojums ilgs aptuveni 5-6 stundas, pasākuma laikā būs iekļauta ēdināšana jeb
kopīgas brokastis uz Vērdes salas. Brokastīs paredzēta auzu pārslu putra ar piedevām. Našķus nakts
braucienam ieteicams ņemt līdzi pašiem.
9. Pieteikšanās
Pieteikšanās rakstot uz e-pastu: lubanamitrajs@gmail.co m vai zvanot 29234956.
Laivu braucienā vietu skaits ir ierobežots.
10. Laivu brauciena laikā dalībniekiem aizliegts lietot alkoholu un citas pareibinošas vietas, pirms
laivu brauciena ikviens dalībnieks parakstīsies par drošību uz ūdens.
11. Laivu brauciena laikā uzņemtās fotogrāfijas var tikt publicētas organizatoru sociālajos tīklos
un mājaslapā.
12. Laivu brauciena organizatori:
Lubāna mitrāja informācijas centrs sadarbībā ar biedrību “Aborieši”.

Dalībnieku līdzi ņemamo lietu saraksts:
-

ūdens
lukturītis (vislabāk pieres - katram)
laikapstākļiem piemērots apģērbs

