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PAVASARA TŪRISMA SVĒTKI 

“RĪVAS PUMPURS 2023” 

NOLIKUMS 

 

1. Tūrisma svētku “Rīvas pumpurs” mērķi: 

• popularizēt Dienvidkurzemes novadu, kā izcilu tūrisma galamērķi; 

• rosināt Dienvidkurzemes iedzīvotājus un viesus aktīvi un pilnvērtīgi pavadīt 

brīvo laiku; 

• popularizēt ūdenstūrismu un aktīvo atpūtu Dienvidkurzemes novadā; 

 

2. Laiks un vieta:  

• 2023. gada 15. aprīlis; 

• Rīvas koka tilts, Jūrkalnes pagasts, Ventspils novads; 

• Rīvas upe un dabas taka “Rīvas dabas loki”; 

• Starts – Rīvas upe “Gumbu tilts” (GPS 56.942385, 21.362797); 

• Finišs – koka tilts pār Rīvas upi pie “Rīvas kroga”; 

• Automašīnu novietošana Ulmales-Labraga evaņģēliski luteriskās baznīcas 

stāvlaukumā un kreisajā ceļa malā pie baznīcas. 

 

3. Tūrisma svētku organizatori: 

• pašvaldības aģentūra “Dienvidkurzemes novada tūrisma centrs” (turpmāk 

– Aģentūra);  

• Ventspils novada Jūrkalnes pagasta pārvalde;  

• Jūrkalnes Tautas nams; 

• Dienvidkurzemes novada Kultūras pārvalde;  

• Lejaskurzemes tūrisma un orientēšanās klubs “DR-KRASTS”. 

 

4. Tūrisma svētku dalībnieki: 

• tūrisma svētku braucienā var piedalīties jebkurš interesents, kurš apzinās 

savas spējas patstāvīgi veikt distanci, piekrīt šī Nolikuma noteikumiem un 

ir nokārtojis pieteikuma formalitātes; 

• bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam drīkst piedalīties, klātesot 

atbildīgajai personai, kura jānorāda pieteikumā; 
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• bērni līdz 12 gadu vecumam drīkst startēt tikai kopā ar pilngadību 

sasniegušu personu; 

• aizpildot pieteikuma anketu elektroniski, dalībnieks uzņemas pilnu atbildību 

par savu drošību distancē, piekrītot Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem, 

kā arī apliecina, ka ir iepazinies ar Nolikumu un apņemas to ievērot, neceļot 

pretenzijas pret pasākuma organizatoriem par iespējamām traumām, kas 

var tikt gūtas pieredzes trūkuma, apstākļu nenovērtēšanas, paša dalībnieka 

vai citu pasākuma dalībnieku nevērības dēļ;  

• iznomājot inventāru, dalībnieki par iznomāto inventāru atbild pilnā apmērā. 

 

5. Dalības maksa: 

• dalības maksa līdz 07.04.2023. – 5 EUR no dalībnieka; 

• dalības maksa no 08.04.2023. – 7 EUR no dalībnieka; 

• laivu nomas un inventāra maksa līdz 07.04.2023. – 40 EUR; 

(2-3 vietīga kanoe laiva; 2 vietīgs kajaks) 

• laivu nomas un inventāra maksa no 07.04.2023. – 50 EUR; 

(2-3 vietīga kanoe laiva; 2 vietīgs kajaks) 

• bērnam (līdz 12 g.v. kā trešajam dalībniekam) – 0 EUR; 

• pieteikties iespējams līdz 13.04.2023. plkst. 12:00. 

 

6. Programma: 

• reģistrācijas un inventāra saņemšana no plkst. 10:00 – 11:15 starta vietā  

Rīvas upe “Gumbu tilts” (GPS 56.942385, 21.362797); 

• plkst. 11.00 autobuss no Ulmales-Labraga ev. lut. baznīcas, Jūrkalnes 

pagasts; 

• starts laivošanai un pārgājienam plkst. 11:30; 

• finišs Rīvas koka tilts pie “Rīvas kroga”;  

• Pie Rīvas zivju ceļa laivošanas svētku komandas uzdevumi; 

• brauciena finišā pie koka tilta pāri Rīvai dalībnieki tiks cienāti ar “Suitu 

spēka zupu”, labu mūziku un citām aktivitātēm, konkursiem, noslēgumā 

notiks uzvarētāju apbalvošana; 

• Mājražotāju tirdziņš no plkst. 14.00 - 17.00. 

 

7. Vērtēšana un apbalvošana: 

• katrā uzdevumā komanda izcīna punktus atbilstoši ieņemtajai vietai. 1.vieta 

– 1 punkts, 2.vieta – 2 punkti, 3.vieta – 3 punkti utt. Par laivošanas svētku 

uzvarētāju kļūst komanda, kura savākusi mazāko punktu skaitu visu 

kontrolpunktu kopsummā;  

• tiek apbalvotas pirmās 6 komandas un 3 krāšņākās, atraktīvākās ekipāžas; 

• palīdzība no malas nav atļauta; 

• ekipāžas darbojas pilnīgi autonomi; 

• ja ekipāža saņēmusi šajā nolikumā neatļautu palīdzību, tiesnesis lemj, vai 

ekipāža diskvalificējama. 



 

8. Inventārs: 

• laivošanā var piedalīties ar drošu peldlīdzeklis, kas nav aprīkots ar motoru; 

• distancē dalībniekiem glābšanas vestes obligātas!!!; 

• ekipāžas, kuras nebūs izpildījušas iepriekš minētās prasības, pie starta 

netiks pielaistas; 

• pasākuma organizētāji neatbild par ekipējumu, kas atstāts bez uzraudzības; 

• katrai ekipāžai vēlams mobilais telefons, lai nepieciešamības gadījumā 

sazinātos ar pasākuma organizatoru – tālrunis +371 26490324. 

 

9. Pieteikšanās 

• Aizpildot pieteikuma anketu, kas pieejama Aģentūras mājaslapā  
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12:00; 

• pēc pieteikumu anketas aizpildīšanas uz reģistrēto e-pastu tiks nosūtīts 

rēķins; 

• lai pabeigtu reģistrāciju, rēķins jāapmaksā līdz 13.04.2023. plkst. 13:00. 

 

10. Atruna: 

• atkarībā no ūdens līmeņa vai nelabvēlīgiem laika apstākļiem, pasākuma 

organizētājiem ir tiesības veikt izmaiņas pasākuma nolikumā un 

programmā; 

• par veiktajām izmaiņām pasākuma dalībnieki tiks informēti savlaicīgi.  

 

11. Transports: 

• pasākuma organizatori dalībniekus nodrošina ar bezmaksas transportu. 

Automašīnu vadītāju nogādāšana starta vietā no Ulmales-Labraga ev.lut. 

baznīcas stāvvietas. 

      

12. Datu apstrāde: 

• datu apstrāde tiek veikta, lai Aģentūra varētu pilnvērtīgi nodrošināt 

pasākuma norisi un informēt par iespējamām izmaiņām; 

• pieteikuma anketā ietvertie personas dati netiks nodoti trešajām personām, 

izņemot tiesību aktos noteiktajos gadījumos; 

• pasākuma laikā notiks fotografēšana un filmēšana. Iegūtie attēli tiks 

izmantoti publicitātes un sabiedrības informēšanas vajadzībām, izvietojot 

tos Aģentūras interneta vietnēs. 

 

13. Papildus informācija: 

• Aģentūras direktore Ieva Skābarde – 26301120; 

• Aģentūras eksperts tūrisma jautājumos Raimonds Reinis – 26490324. 
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          Direktore                                                                               I. Skābarde 
 

07.02.2023.  


