
Tūrisma festivāls “BĀRTAS RUDENS 2022” 

Laivošanas nolikums 

 

 

 

1. Laiks, vieta: 

 17.09.2022. plkst. 10:30; 

 tūrisma festivāla centrālā vieta – atpūtas bāze "Ods"; 

 starts Bārtas upe (Lokācija 56.318333, 21.432278). 

 

2. Laivošanas svētku organizatori: 

 P/A “Dienvidkurzemes novada tūrisma centrs”;   

 Dienvidkurzemes novada sporta pārvalde; 

 Tūrisma klubs “Oga”. 

 

3. Dalībnieki: 

 Tūrisma festivālā var piedalīties jebkurš interesents, kurš apzinās savas spējas 

patstāvīgi veikt distanci, ievērot drošības instrukcijas, piekrīt šī Nolikuma 

noteikumiem un ir nokārtojis pieteikuma formalitātes; 

 bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam drīkst piedalīties, uzrādot vecāku 

atļauju vai klātesot atbildīgajai personai, kura jānorāda pieteikumā; 

 bērni līdz 12 gadu vecumam drīkst startēt tikai kopā ar pilngadību sasniegušu 

personu; 

 pirms starta dalībnieks ar parakstu starta protokolā apstiprina savu peldēt 

prasmi, 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.  

 

4. Programma: 

17.09.2022. 

 No 09:00 atpūtas bāzē “Ods” personīgo automašīnu novietošana stāvvietā; 

 10:30 tūrisma festivāla atklāšanas parāde atpūtas bāzē “Ods”; 

 11:00 izbraukšana no atpūtas bāzes “Ods” uz starta vietu. Personīgo 

automašīnu vadītāji atgriežas atpūtas bāzē “Ods” un novieto automašīnas 

stāvvietā. Organizatoru autobuss nodrošina automašīnu vadītāju nokļūšanu 

starta vietā. No atpūtas bāzes "Ods" uz starta vietu;  

 11:30 dalībnieku reģistrācija starta vietā, laivas, ūdenstūrisma inventāra 

saņemšana; 

 12:00 – starts; 

 ~16:00 finišs atpūtas bāzē "Ods"; 



 18:00 tūrisma festivāla “Bārtas Rudens 2022” dalībnieku apbalvošana; 

 21:00 vakara zaļumballe kopā ar  muzikālo grupu “4kW”; 

 pasākuma dalībniekiem iespējams nakšņot atpūtas bāzē “Ods” – telts vieta 

dalībniekiem ir bezmaksas;  

 ja vēlaties nakšņot kempinga namiņā, rezervāciju veikt patstāvīgi, sazinoties 

ar atpūtas bāzi “Ods” pa tālr. 29877399  

Info: 

http://www.dienvidkurzeme.travel/visainfo/item/naktsmitnes/grobina/atputas-

baze-ods/   

 18.09.2022. ik viens pasākuma dalībnieks var piedalīties organizētā 

pārgājienā pa Bārtas mežiem ~12 km garumā kopā ar gidu no “To Hike” 

https://www.facebook.com/tohike.lv, pārgājiena seriāla “IzPēdo 

Dienvidkurzemi” ietvaros, aizpildot pieteikuma anketu: 

https://forms.office.com/r/VebMmfmMQF . Dalībniekiem jāaizpilda 

pieteikuma anketa, bet dalība pārgājienā ir bez maksas. 

 

5. Dalības maksa: 

 dalības maksa līdz 13.09.2022. – 5 EUR no dalībnieka; 

 dalības maksa pēc 13.09.2022. – 10 EUR no dalībnieka; 

 bērniem līdz 12 gadu vecumam dalība bez maksas; 

 kanoe vai kajaka noma – 30 EUR; 

 dalības maksa jāiemaksā Aģentūras kontā pirms pasākuma –  

Banka: AS “SEB banka” 

Konts: LV02UNLA0050 0128 7940 8 

Maksājuma mērķī norādot, festivāls “Bārtas rudens 2022” un dalībnieka 

vārdu un uzvārdu.  

 

6. Inventārs: 

 dalībniekiem ekipējumu, kas izvēlējušies laivu nomu ar inventāru, nodrošina 

organizatoru piesaistīts nomas operators. Pieejamas smailes un kanoe 

laivas; 

 distancē dalībniekiem glābšanas vestes obligātas!; 

 ekipāžas, kuras nebūs izpildījušas iepriekš minētās prasības, pie starta 

netiks pielaistas; 

 sacensību organizētājiem ir tiesības nepielaist pie starta dalībniekus, kuri 

reģistrējoties, atradīsies alkohola vai citu apreibinošo vielu ietekmē; 

 sacensību organizētāji neatbild par ekipējumu, kas atstāts bez uzraudzības; 

 katrai ekipāžai vēlams mobilais telefons, lai nepieciešamības gadījumā 

sazinātos ar sacensību tehnisko dienestu – tālrunis 26490324 (Raimonds). 

 

7. Laivu klases: 
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 C2 – divvietīgas kanoe laivas (vīriešu un jauktās ekipāžas atsevišķi netiek 

izdalītas); 

 S – smailes un kajaki (vīriešu un jauktās ekipāžas atsevišķi netiek izdalītas). 

 

8. Vērtēšana un apbalvošana: 

 katrā distancē ekipāža izcīna punktus atbilstoši ieņemtajai vietai. 1. vieta – 

    1 punkts, 2. vieta – 2 punkti, 3. vieta – 3 punkti utt. Par sacensību uzvarētāju 

    kļūst ekipāža, kura izcīnījusi mazāk punktu; 

 vienādu punktu gadījumā uzvar ekipāža, kurai labāks rezultāts laivošanas 

distancē; 

 palīdzība no malas nav atļauta. Komandas darbojas pilnīgi autonomi. Ja 

komanda saņēmusi šajā nolikumā neatļautu palīdzību, tās pienākums 30 

min. laikā pēc finiša šo faktu deklarēt. Katrā atsevišķā gadījumā tiesnesis 

lemj, vai komandai piešķiramas soda minūtes, vai komanda diskvalificējama. 

 ja ekipāža iekļaujas airēšanas distances kontrollaikā (5h), bet nepiedalās 

kādā no disciplīnām, tad ekipāžai par neveikto disciplīnu tiek piešķirti – 50 

punkti;  

 ja ekipāža neiekļaujas airēšanas distances kontrollaikā (5h) – tad tās 

rezultāts tiek anulēts. 

 

9. Balvu fonds: 

 1. – 3. vietas ieguvējus katrā klasē apbalvo ar medaļu un pārsteiguma balvu.   

 

10. Pieteikšanās:  

 pieteikums jāaizpilda elektroniski interneta mājaslapā: 

http://www.dienvidkurzeme.travel/bartas-rudens/ 

 atliekot pieteikšanos pasākuma dienā, pasākuma organizatori negarantē 

laivu nodrošinājumu; 

 vietu skaits pasākuma laikā ierobežots. 

 

11. 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.  

 

12. Transports: 

 pasākuma organizatori dalībniekus nodrošina ar bezmaksas transportu. 

Automašīnu vadītāju nogādāšanu starta vietā no atpūtas bāzes “Ods”.  

 

13. Datu aizsardzība: 

 tūrisma festivālā “Bārtas Rudens 2022” laikā notiks fotografēšana un 

filmēšana. Iegūtie attēli tiks izmantoti publicitātes un sabiedrības 

informēšanas vajadzībām, izvietojot tos mūsu interneta vietnēs. 

http://www.dienvidkurzeme.travel/bartas-rudens/


 

14. Atbildīgie par pasākuma norisi un kontaktinformācija: 

 Aģentūras direktore Ieva Skābarde – ieva.skabarde@dienvidkurzeme.travel; 
26301120 

 Aģentūras eksperts tūrisma jautājumos Raimonds Reinis – 
raimonds.reinis@dienvidkurzeme.travel; 26490324 

 Aģentūras vecākā eksperte mārketinga jautājumos Dace Gailīte – 
marketings@dienvidkurzeme.travel ; 29361818 
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