
 

 

Atpūtas vietas “Daugmales” laivu orientēšanās pasākuma   

“Atklāsim Daugavas noslēpumus” 

NOLIKUMS 

 

1. Laivu orientēšanas pasākuma mērķi: 

 popularizēt ūdens tūrismu kā atpūtas un sporta veidu; 

 piesaistīt jaunus dalībniekus ūdens tūrismam; 

 izzināt un iepazīt apkārtni; 

 jautri un aktīvi pavadīt laiku. 

 

2. Laiks un vieta  

Sacensības notiks 2018. gada 2. jūnijā, Daugavā un tās krastos. 

Pulcēšanās pirms starta plkst. 10.00 - 11.00 atpūtas vietā “Daugmales”, Vīpes pagastā, 

Krustpils novadā – norādījumu un uzdevumu saņemšana. 

Starts plkst. 12.00 no Līvānu pārceltuves. 

Finišs līdz plkst. 17.00 atpūtas vietā “Daugmales”, Vīpes pagastā, Krustpils novadā - 

sagaidīšana, apbalvošana, lielais pikniks (līdzi ņemiet groziņus, būs pieejams grils), uz 

ugunskura vārīta zupa. 

3. Orientēšanās pasākuma distance 

Līvanu pārceltuve – atpūtas vieta “Daugmales” aptuveni 15 km. 

 

4. Orientēšanās pasākuma organizatori 

Sacensības rīko atpūtas vieta “Daugmales”. 

 

5. Orientēšanās pasākuma dalībnieki 

Orientēšanās sacensībās piedalās komandas. Komandā 1 - 3 dalībnieki.  

Tiek pieteikts komandas nosaukums un padomājiet par vienotu un nosaukumam 

atbilstošāku komandas tēlu.  

Interesantākā komandas nosaukuma un kopējā tēla autoriem – pārsteiguma balvas. 

Sacensībās var piedalīties ikviens interesents, kurš apzinās savas spējas patstāvīgi 

veikt distanci, piekrīt šī nolikuma noteikumiem un ir nokārtojis pieteikuma formalitātes. 

Ja komandā ir nepilngadīgas personas līdz 12 gadiem (ieskaitot), tad vismaz vienai 

personai  no laivas  ekipāžas ir jābūt pilngadīgai. 



Bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam drīkst piedalīties, uzrādot vecāku/aizbildņu 

atļauju vai klātesot atbildīgajai personai, kura jānorāda pieteikumā. 

Pirms starta katrs dalībnieks ar parakstu apstiprina savu peldēt prasmi; ka ir iepazinies 

ar sacensību nolikumu un uzņemas pilnu atbildību par savu drošību distancē. 

Atpūtas vieta “Daugmales” neuzņemas atbildību par laivu orientēšanās pasākuma laikā 

nozaudētajām vai sabojātajām personīgajām mantām. 

Aizliegts piedalīties laivošanas orientēšanās pasākumā esot alkohola reibuma stāvoklī. 

Aicinām apģērbties atbilstoši laika apstākļiem (iesakām paņemt jaku, kurai nepūš 

cauri vējš, laivojot pa Daugavas vidu, mēdz būt vēsi. Apavus, kurus nebūs žēl 

saslapināt. Gumijas zābaki vai botas. Maiņas drēbes.). 

Uz starta vietu dalībnieki dodas ar savu transportu. Tiks organizēta arī automašīnu 

pārdzīšana uz finišu pirms laivojuma un šoferīšu atvešana atpakļ uz startu. 

Orientēšanās laikā komanda drīkst zvanīt organizatoram pa tālruņiem: 29131427 - 

Elīna, 29979913 - Roberts vai 27188276 - Ieva.  

Gadījumā, ja dalībnieks izstājas no sacensībām, viņam par to obligāti jāpaziņo 

pasākuma organizatoram zvanot pa tālruni Ievai 27188276. 

 

6.  Dalība pasakumā un laivas 

Orientēšanās sacensībās var piedalīties ar jebkādu airu laivu. Drošības vestes 

OBLIGĀTAS.  

Dalības maksa 5.00 EUR no komandas.  

Iespējams iznomāt glābšanas vestes 2.00 EUR/gab. 

Komandas pieteikums dalībai orientēšanās pasākumā jāpiesaka līdz                      

2018. gada 30. maijam (ieskaitot) sūtot uz e-pastu uz adresi daugmales@inbox.lv vai 

reģistrējoties mājas lapā www.laivuprieks.lv. 

Pieteikumā norāda dalībnieku skaitu, tālruņa numuru un informāciju, vai piedalīsies ar 

savu laivu, vai būs nepieciešamība iznomāt laivu.  

Pieteikumi laivu nomas rezervācijai tiek pieņemti to saņemšanas kārtībā. Nomas 

pieteikuma nosūtīšana neapstiprina laivu rezervāciju. Par inventāra pieejamību un 

rēķina apmaksu ar Jums sazināsies personīgi. 

Laivu rezervācija tiek apstiprināta tikai pēc rēķina apmaksas. 

 

Organizators atpūtas vieta “Daugmales” piedāvā iznomāt šādas laivas starta vietā 

iepriekš rezervējot: 

 Kajaks Vista (2-vietīga laiva) 15.00 EUR* 

 SOT kajaks(3-vietīga laiva) -15.00 EUR* 

 kanoe (2- vai 3-vietīga laiva) - 15.00 EUR* 

mailto:daugmales@inbox.lv


* cenā ietilpst inventāra noma (laiva, vestes, airi; laivu transportēšana līdz starta vietai). 

Iznomājot inventāru, dalībnieki par iznomāto inventāru atbild pilnā apmērā. 

Līdz starta vietai – Līvānu pārceltuve – tiek transportētas tikai atpūtas vietā 

“Daugmales” iznomātās laivas. 

 

7. Orientēšanās pasākuma vērtēšana 

Laivu orientēšanas distance - aptuveni 15 km jāveic laikā līdz plkst 17.00. 

Orientēšanās laikā dalībniekiem jāatrod kartē atzīmētie kontrolpunkti. Vairākos 

kontrolpunktos dalībniekiem jāveic dažādi uzdevumi, kuru rezultāti tiks reģistrēti. Sīkāk 

par to – uzdevumu lapā, kas tiek izsniegta sacensību dienā. 

Pie vienādiem rezultātiem tiks ņemts vērā  laiks, kurā veikta distance.  

Tiks fiksēti katras laivas ekipāžas starta un finiša laiki. 

 

8. Apbalvošana  

Pirmo trīs vietu ieguvēji saņems Dāvanu karti laivu braucienam. Pirmā vieta 50.00 EUR 

vērtība, otrā vieta 30.00 EUR vērtība, trešā vieta 10.00 EUR vērtībā. 

Pārsteiguma/veicināšanas balva – par interesantāko komandas nosaukumu un tam 

atbilstošāko kopējo tēlu. 

 

9.  Pasākuma laikā tiks veikta fotogrāfēšana un filmēšana  

Piedaloties sacensībās, komandas dalībnieki neiebilst (sacensību dienā ar parakstu 

apstiprināta piekrišana) pret sacensību organizatoru rīcībā nonākušo sacensību 

dalībnieku vārdu, uzvārdu, kā arī fotogrāfiju un videomateriālu publiskošanu Līvānu un 

Krustpils novadu interneta vietnēs, medijos, sociālos tīklos vai izmantošanu atpūtas 

vietas “Daugmales” pašreklāmas vajadzībām. 

 

 

RADI SAVU PIEDZĪVOJUMU LAIVOJOT! 

 

 


