
Nolikums laivu braucienam pa Aiviekstes upi 
 
  
Laiks: 20.maijs, 2017. gads 
Maršruta garums: 30 km 
Pulcēšanās vieta: Aiviekstes upe, Aiviekstes slūžas, Ošupes pagasts, Madonas novads 
Organizatori:  Lubāna mitrāja informācijas centrs, biedrība „Pie Kraujas” 
 
 
1. Komanda  
 
1.1. Komanda sastāv no diviem cilvēkiem (viena divvietīgā laiva - kanoe vai kajaks); 
 
1.2. Komandu dalības pieteikšana veicama līdz 15.05.2005. (informācija pa tālruni 29234956 vai 
lubanamitrajs@gmail.com). Ir noteikts reģistrējamo komandu limits; 
 
1.3. Komanda skaitās pieteikta brīdī, kad komanda ir aizpildījusi reģistrēšanas anketu šeit,  kur norādīts 
komandas nosaukums, pilns dalībnieku saraksts, vismaz viens e-pasts kontaktiem, kā arī iemaksāta dalības 
maksa biedrības “Pie Kraujas” kontā. Pasākuma norises dienā dalībnieki  aizpilda komandas apliecinājumu, 
kurā personīgi parakstoties visi dalībnieki uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli un apņemas nepārkāpt 
sacīkšu Nolikumu; 
 
1.4. Pie reģistrēšanās katrai komandai organizatoriem jāuzrāda viens mobilais telefons, glābšanas vestes 
(iznomātajām laivām tiek nodrošinātas), rezerves apģērbu komplekts, ūdensnecaurlaidīgs maiss. 
 
2. Komandu dalības maksas:  
 
2.1. Dalības maksa: 
 
Ar savu laivu - 10 EUR komandai (5 EUR/ cilvēkam); 
Ar organizētu laivu - 22 EUR/ komandai (11 EUR/cilvēkam). 
2 vietīgas kanoe laivas nodrošina biedrība “Aborieši, sīkāka informācija par laivu specifikāciju 
https://www.lubanaspuse.lv/trisma-aprkojuma-noma; 
 
2.2. Komandu iemaksātā dalības maksa tiks izlietota laivu nomai (ja tāda nepieciešama), zupai pasākuma 
noslēgumā, balvu fondam dažādās nominācijās, finiša vietas iznomāšanai (pieejamas labierīcības, galdiņi, 
soliņi, ugunskura vieta) un autobusa nomai šoferīšu transportēšanai uz noslēguma vietu;  
 
2.3. Apmaksa veicama iepriekš līdz 15.05.2017 uz norādīto bankas kontu - Biedrība „Pie Kraujas”,Reģ. Nr. 
40008190037, LV23UNLA0050021704575, Madona, Ausekļa iela 6, 
(norādot informāciju: Dalības maksa laivu braucienā par [norādīt komandas nosaukumu un abu komandas 
biedru vārdus, uzvārdus]).  
 
3. Brauciena sākums un beigas: 
 
3.1. Starta atrašanās vieta ir Aiviekstes hidromezgls, Ošupes pagasts, Madonas novads (Koordinātas: X: 
677279, Y: 6301074, Lat: 56.8196634, Lon: 26.9047486); 
3.2. Pasākuma nobeiguma vieta: Lettes, Ērgala, Lubānas novads (Koordinātas: X: 670667, Y: 6313226  
Lat: 56.9311746, Lon: 26.8047164); 
3.3. Dienas laika plānojums: 

https://goo.gl/forms/4vziy2AhxqU4b0Az1


● no plkst. 09:00-09:30 – dalībnieku reģistrācija; 
● no plkst. 09:30-10:30 -  mašīnu transportēšana līdz finiša vietai “Lettes”. Organizēts transports atiet no 

“Lettēm” plkst. 10:30 un nogadā automašīnu šoferus uz sākuma punktu;  
● Plkst. 11:00 starts; 
● No plkst. 15:00-17:00 pieejama silta zupa un tēja maršruta beigu punktā “Lettēs”; 
● Apbalvošana plkst. 16:00 vai kad visas komandas ir finišējušas. 

 
3.4. Pēc brauciena iznomātās laivas nomātājs nogādās Lubānā; 
3.5. Komandai nepieciešams vismaz 1 (viens) mobilais telefons, lai negaidītu gadījumu gadīšanās brīdī varētu 
par to informēt organizatorus, kā arī veiktu uzdevumus. Par ūdensdrošu iepakojumu telefonam komandas 
rūpējas pašas. 
 
4. Laivu brauciena gaita: 
 
4.1. Pie reģistrācijas katrai komandai tiek izsniegta uzdevumu lapa un zīmulis. Brauciena laikā būs jāveic 
uzdevumi, daļu jau varam atklāt – komandas pirātu dziesma, sveiciens Lubānam, laivas dekorācija atbilstoši 
komandas nosaukumam (tie, kuri iznomā laivu, līdzi jāpaņem dekorācijas, laivu dekorācijas vertētas pie starta), 
salasīto atkritumu skaits, novērotie ūdensputni u.c.); 
 
4.2. Katrs dalībnieks personīgi ir atbildīgs par savu un sava komandas biedra veselības stāvokli. Pasākuma 
dienā, reģistrējoties Lubāna mitrāja informācijas centrā, katrs dalībnieks parakstīs apliecinājumu uzņemoties 
pilnu atbildību par savu veselību un drošības ievērošanu uz ūdens. Komandai ir obligāti jāsniedz pirmā 
medicīniskā palīdzība citai komandai, ja tā nespēj pati tikt galā ar radušos situāciju un lūdz citas komandas 
atbalstu. Šajā gadījumā palīdzības sniegšanai veltītais laiks tiks atskaitīts no komandas finiša laika, vadoties no 
liecinieku sniegtās informācijas vai aptuvena tiesnešu vērtējuma; 
 
4.3.Alkohola lietošana pasākuma laikā ir kategoriski aizliegta!  
 
4.4. Dažāda veida sakaru līdzekļu lietošana (rācijas, mobilie telefoni u.c.), kā arī satelītnavigācijas iekārtu GPS 
lietošana sacīkšu gaitā ir atļauta; 
4.5. Visa veida atbalsts no malas (pārtikas piegāde, ekipējuma remonts, atpūtas organizēšana u.c.) ir atļauts un 
neizraisa komandas diskvalifikāciju.  
 
 
5. Laiks un vērtēšana 
 
5.1. Trases laiks ir mērīts no brīža, kad dalībnieki pirmoreiz šķērso starta līniju līdz brīdim, kad pēdējā komanda 
pilnībā šķērso finiša līniju; 
5.2. Laivu brauciens nav uz ātrumu, bet tiks vērtēta uzdoto uzdevumu izpilde;  
5.3. Ja komanda saņems vienādu punktu skaitu par izpildītajiem uzdevumiem, tad tiks ņemts vērā komandas 
ierašanās laiks finišā. Laiks tiks uzņemts ar precizitāti līdz sekundei. 
 
6. Apbalvošana  
 
6.1. Apbalvošanu garām nevajadzētu laist! Finišējot jāseko līdzi organizatoru norādēm un plānotajam 
apbalvošanas laikam. Apbalvojumi no Lubāna mitrāja informācijas centra tiks pasniegt vairākās kategorijās – 
acīgākā un ausīgākā putnu vērotāju komanda, dabai visdraudzīgāka komanda, atraktīvākā komanda. 
 
 
7. Nolikuma izmaiņas  



 
7.1. Sacīkšu organizatori patur tiesības veikt nelielas izmaiņas sacensību nolikumā un gaitā, par to savlaicīgi 
informējot komandu pārstāvjus (kapteiņus).  
 
 

 
Uz tikšanos! 


