Atpūtas parks „Rāmkalni” piedāvā
„Laivu karnevāls” 2017
NOLIKUMS
1. Mērķis
1.1. Popularizēt komandas darbu un sekmēt Latvijas iedzīvotāju pievēršanos aktīvam dzīvesveidam.
2.Pasākuma organizācija
2.1. Aktīvās atpūtas pasākumu organizē atpūtas parks „Rāmkalni” un tikai šai organizācijai ir tiesības pieņemt
jebkādus ar sacīkšu organizēšanu saistītus lēmumus.
2.2. Aktīvās atpūtas pasākuma vadītājs – Imants Vekmanis.
2.3. Organizators izveido aktīvā atpūtas pasākuma žūrijas komisiju 4 cilvēku sastāvā.
3.Pasākuma vieta, laiks un norise
3.1. Pasākums notiks 2017.gada 1.maijā.
3.2. Pasākums notiek Gaujas nacionālā parka teritorijā.
3.3. Pasākuma starta bāzes vieta atradīsies Siguldā pie upes Gaujas (kempingā „Dainas”). Pasākuma finiša bāzes
vieta atradīsies atpūtas parka „Rāmkalni” teritorijā. Adrese: „Vītiņkalni”, Inčukalna pag., Inčukalna novads, LV2141.
3.4. Pasākuma norise
10:00 – 11:00 dalībnieku tikšanās un reģistrēšanās Siguldā pie upes Gauja kempingā „Dainas”;
11:10 – svinīgās uzrunas: Siguldas domes priekšsēdētājs U.Mitrevics, pasākuma vadītājs. Starts.
17:00 – Apbalvošana atpūtas parkā „Rāmkalni”;
3.5. Distances laiks ir aptuveni piecas stundas.
3.6. Pasākuma dienā tiks nodrošināts autobuss, dalībnieku nokļūšanai no Siguldas vilcienu stacijas uz kempingu
„Dainas”, no atpūtas parka „Rāmkalni” līdz kempingam „Dainas”, kā arī Inčukalna vilcienu stacijai.
4.Pieteikšanās
4.1. Reģistrēties aktīvās atpūtas pasākumam var aizpildot pieteikšanās anketu, kas publicēta atpūtas parka
„Rāmkalni” mājas lapā un nosūtot to uz e-pastu info@ramkalni.lv, vai pa faksa numuru 67977251, vai adresi:
Atpūtas parks „Rāmkalni”, Inčukalna pag., Inčukalna nov., LV-2141 (ar norādi – pieteikšanās pasākumam „Laivu
karnevāls”) vai arī atbraucot uz atpūtas parku „Rāmkalni” un aizpildot to uz vietas.
4.2. Pieteikšanās sākas 2017. gada 1.februārī un beidzas 2017. gada 28.aprīlī.
4.3. Organizatori patur sev tiesības akceptēt vai noraidīt katru reģistrācijas pieteikumu. Šis lēmums nav
pārsūdzams.
5.Dalībnieki
5.1. Komandā dalībnieku skaits nav noteikts, tomēr Galvenā balva ir 4 cilvēkiem. No katras komandas tiek
izvirzīts viens cilvēks kā kapteinis. Kapteinim tiks izsniegts numurs, kuram jābūt redzamam visu veicamās
distances laiku.
5.2. Aktīvās atpūtas pasākumā „Laivu karnevāls” komandas kapteinim jābūt vismaz 18 gadu vecam.
5.3. Visiem komandas dalībniekiem jābrauc vienā laivā.
5.4. Dalībniekiem ir jāmāk peldēt.
5.5 Dalībnieks pirms starta un distances laikā nedrīkst lietot alkoholu un citas apreibinošas vielas.
5.6. Katram dalībniekam startā un visas distances laikā jābūt ar glābšanas vesti mugurā.
5.7. Dalībniekam uz upes jābūt izpalīdzīgam, jo arī tas tiks ņemts vērā, izvērtējot uzvarētājus.
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5.8. Visiem dalībniekiem obligāti pirms sacensībām ir jāparaksta pieteikšanās anketa, kurā dalībnieks uzņemas
pilnu atbildību par savu veselības stāvokli un iespējamām sekām/traumām, vienlaikus paraksts uz pieteikšānās
anketas nozīmē, ka dalībnieks ir iepazinies un apņemas ievērot sacensību nolikumu.
5.9. Katrs dalībnieks pilnībā atbild par savu rīcību pasākuma laikā, tās izraisītajām sekām un nodarītajiem
zaudējumiem savai un citu mantai, kā arī savai un citu veselībai.
5.10. Visiem dalībniekiem pasākuma ietvaros ir jāsniedz intervijas mediju pārstāvjiem, jāsniedz autogrāfi
pasākuma apmeklētājiem, kā arī jāpiedalās foto sesijās ar sponsoriem un līdzjutējiem. Dalībnieki atļauj izmantot
pasākuma laikā iegūtos materiālus un datus un tos publicēt tos.
5.11. Ar parakstu uz reģistrēšanās anketas, dalībnieks apliecina, ka apzinās savu fizisko sagatavotību un
veselības stāvokli, un apzinās savas spējas veikt distanci.
6.Dalības maksa
6.1. Dalības maksa aktīvās atpūtas pasākumā tiek noteikta € 3,50 no katra dalībnieka.
6.2. Dalības maksa tiek samaksāta pārskaitot uz SIA „Rāmkalnu Serviss” kontu LV05HABA0551020461204, PVN
reģistrācijas numurs: LV 40103163240, norādot komandas nosaukumu, ne vēlāk kā 2015.gada 29.aprīlī pirms
pasākuma norises.
6.3. Dalībnieku pieteikums ir spēkā, ja ir samaksāta dalības maksa.
6.4. Katrs dalībnieks par dalības maksu saņems ēdināšanas talonu.
6.5. Dalībniekiem ir iespēja iznomāt kanoe laivu kopā ar glābšanas vestēm par draudzīgām cenām atpūtas parka
„Rāmkalni” laivu nomā. 3 – vietīga laiva maksā 15,00 €, 4 – vietīga laiva maksā 17,00 €.
6.6. Par laivas nepieciešamību Organizators ir jāinformē līdz 2017.gada 28.aprīlim.
6.7. Laivas nomas maksa jāpārskaita uz SIA „Rāmkalnu Serviss” kontu LV05HABA0551020461204, PVN
reģistrācijas numurs: LV 40103163240, norādot komandas nosaukumu, ne vēlāk kā 2015. gada 29.aprīlī pirms
pasākuma norises.
6.8. Pieteikties pasākumam ir arī iespēja 2017.gada 1.maijā. Dalības maksa pasākuma dienā ir 7,00 € no katra
dalībnieka.
7.Peldlīdzekļu lietošanas noteikumi
7.1. Dalībnieki pasākumā drīkst piedalīties ar tehniskā kārtībā esošu laivu (turpmāk tekstā „Peldlīdzeklis”), kas
piemērota kuģošanai pa Gauju, vēlama kanoe laiva. Ņemot vērā Organizatora noteikto distances veikšanas laika
limitu, pasākumā nedrīkst piedalīties ar gumijas laivām un plostiem, vai, ja piedalās, tad netiek vērtēti.
7.2. Dalībniekiem pirms Peldlīdzekļa nolaišanas ūdenī ir jāveic rūpīga tā ārējā apskate, lai pārliecinātos, vai
Peldlīdzeklim nav kādi ārēji bojājumi - caurumi, robi u.tml. Aizliegts lietot peldlīdzekli, ja tam tiek konstatēti
ārēji bojājumi - caurumi, robi u.tml
7.2. Mantas Peldlīdzeklī drīkst iekraut un arī pasažieri tajā drīkst iekāpt tikai pēc Peldlīdzekļa nolaišanas ūdenī
un tā pārbaudes pabeigšanas.
7.3. Dalībnieki nedrīkst pieļaut smērvielu, šķīdinātāju, skābju un citu līdzīgas iedarbības vielu nokļūšanu uz
Peldlīdzekļa virsmas.
7.4. Peldlīdzeklis ir jāsargā no mehāniskiem bojājumiem. To nedrīkst vilkt pa zemi, kā arī nedrīkst pieļaujiet tā
saskarsmi ar asiem un citiem priekšmetiem, kuri var nodarīt mehāniskus bojājumus Peldlīdzeklim.
7.5. Pēc katras Peldlīdzekļa izmantošanas un pirms Peldlīdzekļa nodošanas, dalībniekiem ir jāattīra to no
netīrumiem, jāizmazgā ar ūdeni, jānoslauka un jāizžāvē. Gumijas Peldlīdzekļus drīkst žāvēt piepūstā stāvoklī, un
to žāvēšanu ir jāveic ēnā.
7.6. Peldlīdzekli drīkst izmantot saldūdens upēs un ezeros, ja viļņu augstums nav augstāks par 0,25 m. Ar
Peldlīdzekli drīkst attālināties no krasta ne vairāk kā 250 m pie temperatūras no -5 līdz +45 grādiem pēc Celsija.
7.7. Peldlīdzeklī ir aizliegts stāvēt, kā arī sēdēt uz tā malām.
7.8. Peldlīdzeklī ir aizliegts smēķēt un dedzināt uguni. Arī krastā Peldlīdzeklis ir jātur drošā attālumā no uguns.
7.9. Dalībniekiem Peldlīdzeklī un tā tuvumā ir uzmanīgi jārīkojas ar cirvjiem, nažiem, šķērēm u.tml. asiem
priekšmetiem.
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7.10. Dalībniekiem pirms iekāpšanas Peldlīdzeklī ir jāuzvelk glābšanas veste un jāpārbauda, vai tā ir kārtīgi
aizpogāta. Bez glābšanas vestes uzvilkšanas ir aizliegts izmantot Peldlīdzekli.
7.11. Peldlīdzekļa izmantošanas laikā drīkst veikt tikai tādus manevrus un darbības ar Peldlīdzekli, kas ir
savienojamas ar veselo saprātu un savām spējām. Ja peldlīdzekļa izmantošanas laikā tajā sāk ieplūst ūdens tad
ir nekavējoties jāiras krastā, lai pasargātu pasažierus un kravu no bojā ejas vai bojājuma.
7.12. Atrodoties Gaujas Nacionālā parka teritorijā ir jāievēro šīs aizsargājamās vietas izmantošanas noteikumi.
Aizliegts piegružot Gaujas Nacionālā parka teritoriju, kā arī apmeklējumu vietas ar sadzīves atkritumiem.
7.13. Gan peldlīdzeklī, gan krastā ir jāievēro ugunsdrošības noteikumi.
7.14. Laivas ielaišanas un izcelšanas vietās aizliegts bojāt zemsedzi, lai neradītu augsnes eroziju.
8.Sacensības
8.1. Aktīvās atpūtas pasākuma distances garums – 17 km.
8.2. Dalībnieki pasākumā drīkst piedalīties ar tehniskā kārtībā esošām laivām (vēlams kanoe laivas), kas nav
aprīkoti ar motoru.
8.3. Distances veikšanai tiek noteikts limits – 4 stundas.
8.4. Aktīvā atpūtas pasākuma komandu skaits ir limitēts, maksimums var piedalīties 100 komandas.
9.Tiesāšana.
9.1. Aktīvās atpūtas pasākumu vada organizatoru apstiprināts Galvenais tiesnesis, kas ir atbildīgs, lai pasākums
noritētu saskaņā ar nolikumu.
9.2. Visus strīdus un nesaskaņas starp dalībniekiem risina aktīvās atpūtas pasākuma vadītājs un pasākuma
Galvenais tiesnesis. Pasākuma Galvenā tiesneša lēmums ir galīgs un visiem pasākuma dalībniekiem obligāts.
9.3. Uzvedības normu pārkāpumi un nolikuma neievērošana pasākumā tiek sodīti ar izslēgšanu no pasākuma un
izraidīšanu no pasākuma norises vietas Ja komanda vai dalībnieks tiek izraidīts tad pasākuma dalības maksa
netiek atgriezta.
10.Apbalvošana
10.1. Vienīgais vērtēšanas kritērijs būs komandas vizuālais tēls un asprātīgais gars
10.2.Apbalvota tiks Grand Prix komanda ar Organizatora sarūpētu balvu.
10.3. Ar veicināšanas balvām Organizators apbalvos arī atsevišķas nominācijas:
1. Visslapjākā komanda;
2. Izpalīdzīgākā komanda;
3. Dzīvespriecīgākā komanda;
4. Daiļās nāras;
5. Jūras vilki;
6. Slapjie airi;
7. Gurdenie airi;
8. Zelta veterāni;
9. Patriotiskākā komanda
11.Citi noteikumi
Organizatori patur tiesības, vajadzības gadījumā, veikt izmaiņas nolikumā, pasākuma norisē, laikā, vietā un
telpā.
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