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Reģ. Nr. 90000057973, 

Vidzemes ielā – 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV – 4131. 
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APSTIPRINĀTS 
Ar Raunas novada domes  

27.03.2019. sēdes lēmumu 

(prot. Nr.3, 4.3.§) 

 
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar: 

Raunas novada domes 

2019.gada 09.aprīļa ārkārtas sēdes lēmumu “Par grozījumiem Raunas novada domes 

2019.gada 27.marta nolikumā “Kopības velobrauciens “No Brīvības pieminekļa līdz Brīvības 

piemineklim”” (Prot.Nr. 4, 1. §) 

 

NOLIKUMS 
Kopības velobrauciens “No Brīvības pieminekļa līdz Brīvības piemineklim” 

 

1. MĒRĶIS 

1.1. Popularizēt un veicināt riteņbraukšanu Latvijā. 

1.2. Iesaistīt velobraucienā Raunas novada un Latvijas iedzīvotājus. 

1.3. Radīt tautas kopības sajūtu un kopt Latvisko identitāti, ievērojot savstarpējo 

solidaritāti un sasniegt galamērķi kopā. 

1.4. Veicināt veselīgu dzīvesveidu un stiprināt fiziskās sagatavotības līmeni. 

1.5. Turpināt un attīstīt iesāktās velobrauciena “Brauc Brīvi” un Kopības 

velobrauciena “No Brīvības pieminekļa līdz Brīvības piemineklim” tradīcijas. 

 

2. ORGANIZĀCIJA 

2.1.      Sacensības organizē Raunas novada tūrisma informācijas centrs. 

2.2.  Organizatoru kontaktinformācija – Justīne Buliņa, tālr. +371 29346541, 

tic@rauna.lv , www.rauna.lv.  

2.3.     Visa dalībniekiem saistošā informācija par Kopības velobraucienu tiks 

publicēta Raunas novada tūrisma informācijas centra facebook.com lapā: 

https://www.facebook.com/raunastic/?fref=ts , kā arī Raunas novada mājas 

lapā www.rauna.lv. 

 

3. LAIKS UN VIETA 

3.1. Kopības brauciens notiek 2019. gada 4. maijā, laika periodā no plkst. 00.00 – 

10.00 (diennakts tumšajā laikā). 

3.2. Starts pie Rīgas Brīvības pieminekļa, plkst. 00.45 un finišs pie Raunas Brīvības 

pieminekļa, plkst. 10.00 (vidējais ātrums aptuveni 20 km/h). 

Detalizēta brauciena norise tiks precizēta. Informācijai sekojiet 

https://www.facebook.com/raunastic/?fref=ts  un  www.rauna.lv. 
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3.3. Ņemot vērā Valsts autoceļa A2 (no 26.km – 39.km) segas pārvūvi un pārvadu 

rekonstrukciju, brauciena maršruts tiek pārvirzīts no A2 (Vidzemes šoseja) uz P3 

(Mālpils šoseja) virzienā Plānupe - Inčukalns, šķērsojot A2 un A3 pārvadu, 

maršruts turpināsies pa remontdarbu posmu virzienā uz Rīgu līdz DUS Straujupīte 

(DUS TOTĀLS), pēc tam turpinot ceļu pa A2, izmantojot pārvadu nokļūstot uz 

P20, virzienā uz Cēsīm, un noslēdzošo posmu aizvadot pa P28 virzienā Priekuļi - 

Rauna.  Maršruts tiks veikts vienas joslas platumā, ar trīs apstāšanās punktiem: 

 apmēram plkst. 4.00 - DUS Straujupīte (DUS TOTĀLS), 

 apmēram plkst. 6.30 – kafejnīca Melturi 

 apmēram plkst. 7.45 – Lauku Radu Restto (Priekuļi). 
Grozījumi izdarīti ar Raunas novada domes 2019.gada 09.aprīļa ārkārtas sēdes lēmumu “Par 

grozījumiem Raunas novada domes 2019.gada 27.marta nolikumā “Kopības velobrauciens “No 

Brīvības pieminekļa līdz Brīvības piemineklim”” (Prot.Nr. 4, 1. §) 

 

4. NOTEIKUMI DALĪBNIEKIEM 

4.1. Dalībnieks ir sasniedzis 18 gadu vecumu, novērtējis savu fizisko izturību un 

uzņemas pilnu atbildību par sevi brauciena laikā un pēc tā. 

4.2. Ja dalībnieks ir sasniedzis 16 gadu vecumu, tad  drīkst piedalīties braucienā, 

4.2.1.  ja var uzrādīt ārsta izziņu par atbilstošu fizisko sagatavotību, 

4.2.2.  ja var uzrādīt rakstisku vecāku vai aizbildņa apliecinājumu. 

4.3. Ja dalībnieks nav sasniedzis 16 gadu vecumu, drīkst piedalīties braucienā, 

4.3.1. ja kopā maršrutā dodas arī viens no vecākiem, vai oficiāls personas aizbildnis. 

4.4. Katram dalībniekam ir jābūt savam aprīkojumam, kura tehniskais stāvoklis atbilst 

ceļu satiksmes un velobrauciena organizatoru noteiktajiem noteikumiem, kā arī 

atbilstoši diennakts tumšajam laikam:  

4.4.1. velosipēda vadītājam jābūt klāt velosipēda, mopēda vai jebkura mehāniskā 

transportlīdzekļa vadītāja apliecībai, 

4.4.2. velosipēdam jābūt tehniskā kārtībā, 

4.4.3. velosipēdam jābūt aprīkotam ar labām bremzēm, 

4.4.4. velosipēdu piekabēm aizmugurē jābūt sarkanam gaismas atstarotājam, 

4.4.5. velobrauciens norisināsies diennakts tumšajā laikā, tāpēc velosipēdam abos tā 

sānos, riteņu abās pusēs, jābūt aprīkotam ar gaismas atstarotājiem, priekšpusē 

jābūt aprīkotam ar baltu atstarotāju, bet aizmugurē ar sarkanu atstarotāju, kā 

arī priekšpusē jādeg baltas gaismas lukturim, bet aizmugurē – sarkanas 

gaismas lukturim.  

4.4.6. Velosipēda vadītājam jābūt tērptam atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi 

redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem, 

4.4.7. velosipēda vadītājām ir jābūt aizsargķiverei un ērtam, laikapstākļiem 

atbilstošam apģērbam, 

4.4.8. dalībniekiem ieteicams velobraucienā ņemt līdzi – pumpi, rezerves kameru, 

pudeli ar dzeramo, mobilo telefonu, labu priekšējo gaismas lukturi un citas 

lietas saskaņā ar dalībnieka vajadzībām (drēbes, medikamenti utt.), 

4.4.9. drošības nolūkā, organizatori rekomendē brauciena laikā neizmantot austiņas 

mūzikas atskaņošanai. 

4.5. Dalībnieks nes atbildību par nolikuma ievērošanu un atsaukšanās uz tā 

nezināšanu neatbrīvo no atbildības. 

4.6. Organizatori nenes nekādu atbildību par dalībnieku inventāra vai personīgo 

mantu bojājumiem brauciena laikā. 

4.7. Brauciena organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām 

brauciena laikā, pirms un pēc tām. 



4.8. Katrs brauciena dalībnieks, uzsākot braucienu, ar savu parakstu apliecina, ka 

uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību izvēlētā velobrauciena 

garuma veikšanai, apņemas ievērot ceļu satiksmes noteikumus un brauciena 

nolikumu. 

4.9. Brauciena laikā tiks uzņemti video un foto materiāli, kuri tiks izmantoti 

publicitātei un turpmākām Raunas novada mārketinga aktivitātēm. 

4.10. Ikviens velobrauciena dalībnieks ir atbildīgs par savu drošību. 

4.11. Ja jūs trasē redzat kādu, kam vajadzīga medicīniskā palīdzība, mēģiniet 

palīdzēt un informējiet sacensību organizatorus zvanot uz tālr.nr.29346541 vai 

neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam 113. 

4.12. Katrs dalībnieks apzinās, ka velobrauciena formāts nav sacensības un apņemas 

ievērot organizatoru noteiktos atpūtas punktus, citu dalībnieku sagaidīšanai, kā arī 

apņemas velobraucienu noslēgt kopā ar visu velobraucēju grupu, organizatoru 

plānotajā laikā. 

 

5. ORGANIZATORI NODROŠINA 

5.1. Apstāšanās punktos būs pieejams dzeramais ūdens, kā arī organizatoru pārstāvis, 

kurš vajadzības gadījumā sniegs nepieciešamo tehnisko palīdzību. 

5.2. Pavadošais transports, kurā varēs pārvadāt liekās mantas. 

5.3. Pavadošajā transportā būs pieejams medicīnas darbinieks ar pirmās palīdzības 

nepieciešamajiem medikamentiem. 

5.4. Spēcinošas brokastis, maršruta noslēgumā, Raunā. 

 

6. REĢISTRĒŠANĀS KĀRTĪBA 

6.1.Katrs dalībnieks, līdz 18. aprīlim, aizpilda google dokumenta pieteikuma 

veidlapu, kura atrodas šajā adresē: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhByDcgR1kuAjTre_sZOX6XtCKoxDZxmKsx
AgKM_NiwR6Esw/viewform?vc=0&c=0&w=1 

6.2. Pēc pieteikuma formas aizpildīšanas, organizatori sazināsies ar katru dalībnieku 

uz norādīto kontaktinformāciju nedēļas laikā, lai dalībnieks varētu veikt galīgo 

apstiprinājumu par savu dalību braucienā. Ja dalībnieks neatbild uz e-pasta 

ziņojumiem un organizatoriem neizdodas sazināties ar dalībnieku, viņa dalība 

netiek apstiprināta. 

6.3. Katrs dalībnieks nodrošina savu nokļūšanu starta punktā, pie Rīgas Brīvības 

pieminekļa, naktī uz 4.maiju, plkst. 00.00, kā arī nodrošina sev mājupceļu.  

6.4. Pirms starta, katrs dalībnieks, ar parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar brauciena 

nolikumu, izvērtējis savu fizisko formu, apstiprina, ka nes pilnu atbildību par sevi 

brauciena laikā un pēc tā. 

 

Raunas novada domes priekšsēdētāja vietnieks   A.Damroze 
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