
Tautas velobrauciens „ZĀBERA PĒDAS MINOT” 

NOLIKUMS 

 

1. Mērķis un uzdevumi 

1.1. Veicināt aktīvu brīvā laika pavadīšanu Lubānas iedzīvotāju un viesu vidū; 

1.2. Popularizēt Jāņa Zābera kultūrvēsturisko mantojumu un godināt viņa piemiņu; 

1.3. Popularizēt velosipēdu kā videi un cilvēkam draudzīgu transportlīdzekli; 

 

2. Starta vieta un laiks 

2.1. Tautas velobrauciens notiks 7.augustā plkst.11.00. 

2.2. Tautas velobrauciena starts un finišs stāvlaukumā pie pilsētas kluba. 

 

3. Dalībnieki 

3.1. Tautas velobraucienā var piedalīties visi Lubānas novada iedzīvotāji un viesi. 

3.2. Tautas velobraucienā atļauts piedalīties ar jebkādu tehniskā kārtībā esošu velosipēdu. Bērniem 

aizsargķiveres obligātas, pieaugušajiem - vēlamas! 

3.3. Bērni līdz 10 gadu vecumam piedalās braucienā vecāku pavadībā. 

3.4. Dalībniekiem no 10-14 gadu vecumam, kas piedalās patstāvīgi, jāuzrāda velo vadītāja apliecība. 

3.5. Dalībniekiem no 14 gadu vecuma nepieciešama velo, mopēda, moto vai auto vadītāja apliecība. 

3.6. Dalībnieki, kas būs padomājuši par interesantu vizuālo noformējumu, tiks atalgoti. 

 

4. Pasākuma programma 

4.1. 10:00-11:00 Tautas velobrauciena dalībnieku ierašanās un reģistrācija stāvlaukumā pie Lubānas 

pilsētas kluba. 

4.2. Dalībniekiem, piereģistrējoties velobraucienam, jāparakstās par ceļa drošības noteikumu ievērošanu. 

4.3. Katrs pasākuma dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli. 

4.4. 11:00 - Starts tautas velobraucienam „ZĀBERA PĒDAS MINOT”. 

4.5. 12:00 ierašanās J.Zābera muzejā „Vecais ceplis”. 

4.6. Ekskursija, viktorīna, kino un lielās zupas vārīšana. 

4.7. 15:00 Viktorīnas dalībnieku un krāšņāko velobraucēju apbalvošana.  

4.8. 15:15 Došanās uz Lubānu. 

4.9. 16:00 Atgriešanās Lubānā pie Lubānas pilsētas kluba. 

 

5. Dalībnieku ievērībai. 

5.1. Velobrauciena dalībniekiem jābrauc ievērojot ceļa satiksmes noteikumus. 

5.2. Velobrauciena dalībniekiem un skatītājiem lūdzam nepiesārņot dabu trases teritorijā un ar cieņu 

izturēties pret apkārtējo vidi. Dalībnieks var tikt sodīts par atkritumu atstāšanu trasē. 

5.3. Visi velobrauciena dalībnieki ir pilsoniski un juridiski atbildīgi par visiem nelaimes gadījumiem un 

materiāliem zaudējumiem, kas radušies piedaloties minētajā pasākumā. Visiem dalībniekiem obligāti 

jāievēro drošības noteikumi! Distances laikā jāievēro taisnvirziena kustība - nav atļauts traucēt citus 

braucējus! Kā arī jāizrāda cieņa pret pārējiem velobrauciena pasākuma dalībniekiem un gājējiem. 

5.4. Organizatori neatbild par jebkādiem tiešiem, netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem 

un materiāliem zaudējumiem šo pasākumu dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc šiem 

pasākumiem, kā arī to laikā. 

5.5. Katrs velobrauciena dalībnieks, piesakoties braucienam, uzņemas pilnu atbildību par drošību 

noteikumu un brauciena nolikuma ievērošanu. 

 

6. Organizatori un vadība 

6.1. Tautas braucienu organizē Lubānas novada kultūras nams sadarbībā ar Lubānas novada jauniešu 

centru. 


