Laivošanas svētku “Bārtas
Pumpurs 2021” nolikums
1.

Pasākuma “Bārtas Pumpurs 2021” mērķi:
1.1.
1.2.
1.3.

2.

Laiks un vieta:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

3.

Pasākuma norises laiks ir 4 (četras) dienas - 2021. gada 1. līdz 4. maijs.
Dalībnieks izvēlas sev ērtāko dienu un laiku kādā no šiem datumiem;
Laivošanas maršruts - no “Laņģera” līdz atpūtas bāzei “Ods” ;
Laivu STARTS: “Laņģeris” – 56.3286711, 21.3750792 vai 56°19'43.2"N
21°22'30.3"E;
Laivu FINIŠS: kempings “Ods” – 56.3446157, 21.2463653. vai
56°20'40.6"N 21°14'46.9"E;
Laivošanas distances garums - aptuveni 12 kilometri + ar kājām veicamā
distance pēc izvēles;
Pasākuma tēma: “Nīcas malači”.

Laivošanas svētki organizatori:
3.1.

4.

Popularizēt ūdenstūrismu kā atpūtas un sporta veidu pie Bārtas upes Nīcas,
Rucavas, Grobiņas un Priekules novados.
Piesaistīt jaunus ūdenstūrisma un aktīvās atpūtas dalībniekus.
Vairot iedzīvotāju un laivošanas svētku dalībnieku zināšanas par Bārtas upi, kā
arī Nīcas, Rucavas, Grobiņas un Priekules novadiem, to apkārtni, dabas un
kultūrvēsturiskajām vērtībām.

Pasākumu organizē Nīcas novada tūrisma informācijas centrs, Rucavas
novada tūrisma informācijas centrs, Priekules novada tūrisma informācijas
centrs un Grobiņas sporta centrs un atpūtas bāze “Ods”

Laivošanas svētku dalībnieki:
4.1.
4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

Pasākuma komandu veido viena laiva;
Laivošanas svētku braucienā var piedalīties jebkurš interesents, kurš apzinās
savas spējas patstāvīgi veikt distanci, prot peldēt un piekrīt šī Nolikuma
noteikumiem;
Bērni līdz 12 gadu vecumam drīkst startēt tikai kopā ar pilngadību sasniegušu
personu, kura uzņemas atbildību par nepilngadīgo personu;
Dalībnieki uzņemas pilnu atbildību par savu drošību distancē, piekrītot
Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem, kā arī apliecina, ka ir iepazinušies ar
Nolikumu un apņemas to ievērot, neceļot pretenzijas pret pasākuma
organizatoriem par iespējamām traumām, kas var tikt gūtas pieredzes trūkuma,
apstākļu nenovērtēšanas, paša dalībnieka nevērības dēļ;
Dalībnieki apliecina, ka piekrīt pasākuma laikā uzņemto foto, video un audio
materiālu publiskai izmantošanai nekomerciāliem nolūkiem.

5.

Inventārs
5.1.

5.2.
5.3.

Pasākuma dalībniekiem jāsazinās ar kādu no laivu operatoriem, kas minēti
sarakstā zemāk, lai vienotos par inventāra nomu savā izvēletajā datumā un
laikā;
Pasākumā drīkst piedalīties ar savu peldlīdzekli;
Pasākuma laikā laivu nomu nodrošina:

● Laivu noma “Sofijas Laivas”
Upeskrasti, Otaņķu pagasts
T. 29339677; info@sofijaslaivas.lv
● Laivu noma “Bārtas Krasts”
“Bārtas Krasts”, Dunikas pagasts
T. 28892827; info@bartaskrasts.com
● Biedrība “Pārcēlājs”
“Mieži”, Priekules novads
T. 26426992; inars.jaunzems@inbox.lv
● “Krastiņu laivu noma”
T. 29435190; krastinulaivunoma@gmail.com
“Krastiņi”, Gaviezes pagasts
6.

Pasākuma norise:
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

7.

Vērtēšana un apbalvošana:
7.1.

7.2.

8.

Dalībnieki iepazīstas ar pasākuma karti https://ieej.lv/bartaspumpursKARTE ;
Pasākuma laikā dalībniekiem jābūt mobilajam tālrunim ar aktivizētiem
mobilajiem datiem;
Jālejupielādē aplikācija ar QR koda lasītāju (QR Scanner);
Kartē norādītajos kontrolpunktos jānolasa QR kods un jāizpilda dotais
uzdevums;
Dalībnieki (pēc izvēles) var apmeklēt divus papildu kontrolpunktus, kas
sasniedzami ar kājām un kartē apzīmēti ar zaļu krāsu;
Finišā dalībniekiem jāaizpilda komandas anketa, noskenējot QR kodu, kas
izvietota atpūtas bāzē “Ods” - pie fotorāmja.

12 veiksmīgākās komandas tiks apbalvotas ar balvām no balvu fonda, kuras
nodrošina Nīcas, Rucavas, Priekules Tūrisma informācijas centri un Grobiņas
sporta centrs;
Ja vairāki dalībnieki būs ieguvuši vienādu punktu skaitu, tad tiks veikta
elektroniskā loterija.

Kontaktinformācija

29458532 - Nīcas TIC
29134903 - Rucavas TIC
26490324 - Grobiņas TIC
26132442 - Priekules TIC

