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Nolikums 
Velo ekspedīcija apkārt Papes ezeram 

 
1. Velo ekspedīcijas norise: 
1.1 Dienvidkurzemes novada pašvaldības aģentūras “Dienvidkurzemes novada 

tūrisma centrs” struktūrvienība Rucavas tūrisma informācijas centrs (turpmāk tekstā – 
Aģentūra) 2023. gada 1. aprīlī  organizē velo ekspedīciju dabas parka “Pape” izveidotajā 
dabas takā apkārt Papes ezeram, Dienvidkurzemes novadā.   

1.2. Dalībnieku skaits – ne mazāk kā 10 dalībnieki. Ja nav pietiekams dalībnieku 
skaits, velobrauciens tiek atcelts. 

 

2. Velo ekspedīcijas mērķis un dalībnieki:  
2.1. Velo ekspedīcijas mērķis ir aicināt novada un apkārtnes iedzīvotājus doties dabā 

atbildīgi, izbaudīt un iepazīt dabas dažādību. Popularizēt aktīvu un veselīgu brīvā laika 
pavadīšanu dabā. Apzināt Dienvidkurzemes kultūrvēsturisko mantojumu, tūrisma 
objektus un iespējas.  

2.2. Velo ekspedīcijā piedalīties var ikviens interesents, aizpildot pieteikuma anketu 
līdz 28. martam (ieskaitot), kas publicēta www.dienvidkurzeme.travel, kā arī Aģentūras 
sociālajos tīklos.  

2.3. Reģistrējoties dalībnieks apstiprina, ka saprot to, ka piedalīšanās velo 
ekspedīcijā ir saistīta ar cilvēka fizisko spēju pārbaudīšanu, jo takas segums ir 
daudzveidīgs un brauciena garums var sasniegt 45 km.   

2.4. Dalībnieks saprot un apstiprina, ka Aģentūra neatbild par dalībnieka veselībai 
nodarīto kaitējumi vai dzīvībai radītām briesmām un neatlīdzinās mantiskos vai 
nemantiskos zaudējumus. 

2.5. Tikai dalībnieks atbild par visiem riskiem un atbildību saistībā ar dalībnieka 
veselības traucējumiem, bojājumiem, nelaimes gadījumu izraisītu kaitējumu dalībnieka 
veselībai, dzīvībai vai mantai, kas radies velo ekspedīcijas laikā. 

2.6. Velo ekspedīcijas dalībniekiem pašiem jāparūpējas un jānodrošina, lai 
pasākuma laikā līdzi būtu piemērots apģērbs, ērti apavi, kā arī dzērieni, ēdiens un 
personīgie medikamenti, kas nepieciešami ikdienas lietošanā. Tumšajā diennakts laikā 
katram dalībniekam obligāti jālieto atstarotāji, jāvelk veste vai apģērbs ar atstarojošiem 
elementiem. 
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2.7. Velo ekspedīcijas dalībnieki rūpīgi ievēro gida norādījumus, kā arī citus drošības 
noteikumus, par kuriem gids informēs pirms pārgājiena.  
 

3. Dalības maksa: 
3.1. Dalības maksa velo ekspedīcijā – 5 EUR no personas (maksā iekļauta ēdināšana 

pēc velo ekspedīcijas).  
3.2. Dalības maksa jāieskaita Aģentūras kontā līdz 29. martam. 

Pašvaldības aģentūra “Dienvidkurzemes novada tūrisma centrs” 
Reģ. nr. 90002663946 
LV 02 UNLA 0050 0128 7940 8 
Maksājuma mērķī jānorāda pasākuma nosaukums – Velo ekspedīcija apkārt Papes 
ezeram un dalībnieka vārds, uzvārds. Vienā maksājumā var norādīt arī vairākus 
dalībniekus. 

 

4. Datu aizsardzība: 
4.1. Datu apstrāde tiek veikta, lai Aģentūra varētu pilnvērtīgi nodrošināt pasākuma 

norisi un informēt par iespējamām izmaiņām.  
4.2. Reģistrācijas anketā, kas jāaizpilda pirms brauciena, ietvertie personas dati netiks 

nodoti trešajām personām, izņemot tiesību aktos noteiktajos gadījumos. 
4.3. Velo ekspedīcijas laikā notiks fotografēšana un filmēšana. Iegūtie attēli tiks 

izmantoti publicitātes un sabiedrības informēšanas vajadzībām, izvietojot tos Aģentūras 
interneta vietnēs. 

 

5. Atbildīgais par velo ekspedīcijas norisi un kontaktinformācija:  
  Aģentūras Rucavas tūrisma informācijas centra vadītāja Natālija Grauduže,                               
+371 29134903, rucava@dienvidkurzeme.travel  
 

 

 

 

Direktore                                                                                                I. Skābarde 
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