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APSTIPRINU
Kokneses novada domes

_/_3 izpilddirektors„%“(m_afrklaužs
2018.gada 16. aprīlī

Kokneses novada tūrisma sezonas atklāšanas
Pasākuma “Sama modināšanas svētki”
“Tvīda brauciena 2018” NOLIKUMS

1. Mērķi un uzdevumi:
.1. popularizēt retro stilu un atribūtiku Latvijas iedzīvotāju vidū;
.2. veicināt novada iedzīvotāju un viesu savstarpēio komunikāciju un sadarbību kultūras

jomā;
.} veicināt veselīgu dzīvesveidu;
.44 aktivizēt vietējās sabiedrības iesaistīšanos tūrisma popularizēšanā;

1. 5. noskaidrot pasākuma laureātus.

2. „Tvīda brauciena 2018” (turpmāk tekstā- brauciens) norise:
2.1. norises vieta un laiks: Koknese. 2018.gada 19.maijs;
2.24 no plkst. 1 1:00 reģistrācija braucienam un loterijai Blaumaņa pagalmā (turpmāk tekrtā -

Blaumaņa pagalms) (Blaumaņa iela 3, Kokneses pagasts, Kokneses novads);
2.3. plkst. 12:00 brauciena instruktāža un starts;
2.4, plkst. 13:00 brauciena noslēgums Kokneses parkā pie skulptūras ..Mūžībai”, laureātu

apbalvošana, loterija un kopīgais dalībnieku foto.

3. Dalībnieki:
1.braucienā var piedalīties jebkurš interesents, ievērojot brauciena retro tematiku.
Brauciens notiek vienā grupā visiem dalībniekiem reizē. Braucienu pavada policijas
ekipāža. medmāsa, braucienu koordinē Artis Zvejnieks un Lauma Āre.

3.2. brauciena organizatori un brīvprātīgās Žūrijas komisijas locekļi drīkst piedalīties
braucienā. bet nevar pretendēt uz nominācijām.

4. Pieteikšanās un finansiālienoteikumi:
4.1.dalībnieki reģistrējas braucienam 2018.gada 19. maijā no plkst 11:00 Blaumaņa

pagalmā;
4.2. dalība braucienā ir bezmaksas;
4.3. brauciens akcentē veclaicīgos un pilsētas divritenusi Braucienā var piedalīties jebkura
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velosipēda īpašnieks ar nosacījumu - retro tematika apģērba un velosipēda aksesuārus.

5. Brauciena distance:
.1. brauciens notiek pa Kokneses ielām;
.2. brauciena maršruts: Blaumaņa pagalms A Blaumaņa iela līdz krustojumam ar autoceļu

A6 - autoceļš A6 * Parka iela * Stacijas laukums - 1905 gada iela * Blaumaņa iela * Parka
iela- Kokneses parka skulptūra “Mūžībai” (1.pie1ikums);
5 .34 kopējais brauciena distances garums N 4.7 km.



6. Drošības jautājumi:
6.1. katrs brauciena dalībnieks. reģistrējoties braucienam apliecina, ka uzņemas pilnu
atbildību par savas veselības stāvokli brauciena distances veikšanai, ka ievēros ceļu
satiksmes noteikumus un brauciena nolikumu.
6.2. Ikviens brauciena dalībnieks ir atbildīgs par savu un citu dalībnieku drošību, cik daudz
tas ir atkarīgs no viņa rīcības.
6.3. Brauciena organizatori nav atbildīgi par dalībnieka iespējamām traumām vai veselības
traucējumiem brauciena laikā, pirms un pēc tā.

7. Personas datu aizsardzība:
7.1, brauciena organizatori ciena sacensību dalībnieku privātumu;
7.2. datu pārzinis ir Kokneses novada dome, adrese: Melioratoru iela 1, Kokneses pagasts,

Kokneses novads, LV-5113;
7.3. reģistrējoties braucienam, dalībnieks piekrīt savas personas datu apstrādei brauciena

organizēšanas vajadzībām. Reģistrējoties braucienam. nepieciešams norādīt dalībnieka
vārdu, uzvārdu (2.pielikums);

7.4. brauciena dalībnieki, reģistrējoties braucienam, piekrīt / nepiekrīt brauciena laikā
uzņemto foto un videomateriālu izmantošanai brauciena organizatora vajadzībām. tai
skaitā, bet ne tikai publicēšanai mājaslapās www.kokneselv un www.visitkoknese.lv,
Latvijas medijos un sociālajos portālos.

8. Vērtēšana un apbalvošana:
8,1. Brauciena nomināciju laureātu novērtēšanai organizatori pieaicina brīvprātīgu žūriju

piecu cilvēku sastāvā;
8.2. Brauciena uzvarētājus apbalvo ar diplomiem un pārsteiguma balvām. Brauciena

dalībnieku apbalvošanai tiek noteiktas šādas nominācijas:
8.2.1. Tvīda Karalis;
8.2.2. Tvīda Karaliene;
8.2.3. Tvīda Pāris;
8.2.4. Tvīda“0dziņa”;
8.2.5. Tvīda Līdzbraucējs;
8.2.6. Tvīda brauciena oriģinālākā velosipēda īpašnieks;
8.2.7. Tvīda ģimene.

8.3. Žūrija veic dalībnieku izvērtēšanu atbilstoši retro stilistikai un izvirzītajām nominācijām,
lēmumu pieņem balsojot un vērtējumu apkopojot protokolā

8.4. Gadījumā, ja kādai no izvirzītajām nominācijām nav atbilstoši pretendenti, nominācija
netiek piešķirta un tā netiek aizstāta ar citu nomināciju.

9. Brauciena organizatori:
9.1. Pasākumu organizē Kokneses novada domes Kokneses tūrisma informācijas centrs

(tālrunis 65161296, 29275412, epasts: turisms©koknese.lv) Tvīda brauciena
kontaktpersona LaumaĀre.

Sagatavoja L.Ārc



1. pielikums
Kokneses novada tūrisma

sezonas atklāšanas pasākuma
“Sama modināšanas svētki”

“Tvīda brauciena 2018” nolikumam

“Tvīda brauciena 2018” maršruts

2018.gada 19. maijā, Koknesē
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DALĪBNIEKUREGISTRĀCIJAS LAPA
“Tvīda brauciena 2018”

2. pielikums
Kokneses novada tūrisma

sezonas atklāšanas pasākuma
“Sama modināšanas svētki”

“Tvīda brauciena 2018” nolikumam

Koknesē, 2018. gada 19. maijā
Ar šo, dalībnieks apliecina, ka

1. uzņemas pilnu atbildību par savas veselības stāvokli brauciena distances veikšanai;
2. ievēros ceļu satiksmes noteikumus un brauciena nolikumu;
3. piekrīt / nepiekrīt brauciena laikā uzņemto foto un videomateriālu izmantošanai
brauciena organizatora vajadzībām, tai skaitā, bet ne tikai publicēšanai mājaslapās
www.kokneser un www.visitkoknese.lv, Latvijas medijos un sociālajos portālos.
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