
 
 

Dabas aizsardzības 100 gadu jubilejai veltīto pārgājienu cikls Lejaskurzemē 

 
NOLIKUMS 

1. Mērķis. 

Iepazīties ar Īpaši aizsargājamām dabas teritorijām Lejaskurzemē. Sniegt informāciju 

 par dabas vērtībām un dabas procesiem tajās. 

 

2. Vieta un laiks. 

Tiek rīkoti četri pārgājieni    

Slēpotāju pārgājiens 18. februāris  DP Bernāti        

  Pulcēšanās no 9.30 stāvlaukumā aiz atpūtas bāzes         

  "Draudzība". 

Maršruta garums 12 km 

Velo pārgājiens 19. maijs  DL Ruņupes ieleja 
Pulcēšanās no 9.30 stāvlaukumā pie Priekules sporta  halles. 

Maršruta garums  35 km 

Kājnieku pārgājiens 9. jūnijs  DP Embūte   

Pulcēšanās no 9.30 Embūtē, stāvlaukumā pie informācijas centra. 

Maršruta garums  15 km 

Ūdens maršruts 7. jūlijs  DP Pape   

Pulcēšanās no 9.30 Kalnišķos stāvlaukumā pie savvaļas zirgu ganībām 

Maršruta garums  13 km 

Pārgājienu sākums pl. 10.00 

 

3. Pasākumu organizatori. 

Pārgājienus organizē Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģiona Liepājas nodaļa 

 sadarbībā ar Nīcas, Rucavas, Priekules un Vaiņodes novada domi. 

Papildus informācija par pasākumiem pa tālruni 220279800. 

 

4. Dalībnieki. 

  Pārgājienos var piedalīties jebkurš interesents vai ģimene.  

Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli pārgājiena laikā un to 

apliecina ar parakstu reģistrācijas lapā.  

Pārgājienu organizatori neatbild par dalībnieku iespējamām traumām un iespējamiem 

 kaitējumiem pārgājienu laikā.  

 

5. Pieteikšanās pārgājienam. 

   Dalībnieki savu dalību konkrētajā pasākumā piesaka aizpildot pieteikuma anketu   

  (atrodama pielikumā) un nosūtut to uz e-pasta adresi andris.maisins@daba.gov.lv .  

  Pieteikumu pieņemšana tiek pārtraukta divas dienas pirms katra posma.   

6. Veicinošie pasākumi. 

Par piedalīšanos pārgājienā katrs tā dalībnieks saņem attiecīgā posma uzlīmi.  

Tie, kuri būs piedalījušies vismaz trīs pārgājienos, saņemts organizatoru sarūpētas balvas. 

Tie, kuri būs piedalījušies visos pārgājienos, saņems ielūgumu uz Slīteres dabas takas 
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atklāšanas svētkiem Slīteres nacionālajā parkā. 

Novadu domes nodrošina pārgājiena dalībniekus ar siltu tēju un uzkodām. 

Atbalstītāji var ierobežotā daudzumā nodrošināt pārgājiena dalībniekus ar  

 speciālo inventāru - velosipēdiem un laivām.  

Velosipēdus piedāvā biedrība "Pārcēlājs" - velosipēda noma 3 Ls. Tie jāpiesaka līdz 

 14.maijam pa e-pastu inars.jaunzems@inbox.lv . Samaksa pārgājiena rītā.  

Laivas piedāvā SIA "Sofijas laivas". Nomas maksa par laivu 10 Ls, vieta laivā 5 Ls. 

 Laivas ir divvietīgas ar papildus vietu  bērnam, nokomplektētas ar glābšanas vestēm. 

 Inventārs jāpiesaka divas nedēļas pirms attiecīgā posma sākuma pa e-pastu 

 info@sofijaslaivas.lv . Par inventāra nomu dalībniekiem jāiemaksā garantijas nauda 50% 

 apmērā. Rēķins tiks nosūtīts uz e-pastā norādīto adresi. 

 

 7. Atbalstītāji.                                              
 

                                                
    NĪCAS NOVADA DOME               PRIEKULES NOVADA DOME 

Rucavas novada dome   Vaiņodes novada dome 

                                                  

       SIA  Priekules Zviedru vā rti 

 

                    
 

                   
                       Liepājas Universitātes  

       Studentu padome 
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