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NOLIKUMS 

 

Aizputes novada velobrauciens “Pretī Latvijas simtgadei” 

1. Mērķis un uzdevums. 

Popularizēt velobraucienu kā aktīvu atpūtas līdzekli Aizputes novada visu 

paaudžu iedzīvotājiem, stiprināt draudzīgas attiecības starp novada ļaudīm.  

Galvenā velobrauciena devīze – “Godam sagaidīsim Latvijas simtgadi!” 

 

2. Velobrauciena laiks un vieta. 

Velobrauciens notiek 2018. gada 15. septembrī, starts plkst. 10
00

 pie Aizputes SC 

“Lejaskurzeme”. Brauciena maršrutā iekļautas Aizputes pilsētas ielas un tuvējo 

pagasta ceļi.  

 

3. Velobrauciena maršruts.  

Pulcēšanās, reģistrēšanās pie SC “Lejaskurzeme” notiek 2018. gada 15. septembrī 

no plkst. 9
00

- 10
00 

. Simbolisku starta signālu dod Aizputes novada domes 

priekšsēdētājs J. Grasmanis.  

Kolonna virzās: SC “Lejaskurzeme” Zvaigžņu iela – Ercenberģa šeķis – Atmodas iela 

– Pasta iela – Kalvenes iela – Kalvenes šoseja – Aizputes Kalvenes 10.kilometrs pa 

labi – Aizputes pagasta Saieta nams – Aizpute (pa veloceliņu) – Liepājas iela – Skolas 

iela – Skolēnu Jaunrades centrs. Kopējā kilometrāža 25 km. 

 

4. Velobrauciena dalībnieki. 

Velobraucienā piedalās Aizputes novada iedzīvotāji un viesi no 7. gadu vecuma 

līdz neierobežotam vecumam. Bērnu no 7 līdz 10 gadu vecumam (ieskaitot) obligāti 

pavada vecāki vai bērna aizbildnis. No 11 gadu vecumam bērni drīkst piedalīties 

patstāvīgi.  

     Velobrauciena dalībniekiem pašiem jāapzinās savas spējas un veselības stāvoklis, 

veicot maršruta attiecīgos posmus.   

     Par sava pagasta dalībnieku piedalīšanos rūpējas pagasta pārvaldnieks, sporta 

metodiķis, uzņēmuma kolektīva vadītājs. 

    Vislielāko aktivitāti gaidām no Aizputes vidusskolas, pagastu skolu kolektīviem. 

Ieteicams organizēt Sporta skolas, Mūzikas skolas, Mākslas skolas, dzīvojamo māju 

(pagalmu) u.c. organizēto grupu kolonnas.  

 

 



 

5. Velobrauciena organizētāji un vadība.   

    Velobraucienu organizē Aizputes novada dome. Sacensības vada Aizputes novada 

Skolēnu Jaunrades centrs, , SC “Lejaskurzeme”, Sporta skolas ložu šaušanas nodaļas 

kolektīvs. Galvenais velobrauciena virsvadītājs Andris Jankovskis.  

    Velobrauciena norisē iesaistās Liepājas rajona CSDD, Kurzemes reģiona Policijas 

pārvaldes ceļa policija, Aizputes reģionālā TV. Velobraucienu atbalsta SIA “Mētra”, 

SIA “ATEX”, Aizputes Informācijas centrs, SC “Lejaskurzeme”, Aizputes Kultūras 

nams, SIA “Aizputes ceļinieks”, SIA “Eglat”, SIA “Kurzemes eļļas”, “Ideju Māja”. 

 

6. Vērtēšana. 

   Velobrauciens notiek bez sacensību rakstura, bez laika kontroles, stingri ievērojot 

Ceļa satiksmes noteikumus. 

 

7. Materiālais nodrošinājums. 

    Dalībnieki velobraucienā piedalās ar savu inventāru – velosipēdu, apģērbu, 

ieteicams aizsargķiveres, kuras ir obligātas līdz 12 gadu (ieskaitot) vecumam. 

Velosipēdam jābūt tehniskā kārtībā, piemērotam dalībnieka augumam. Velosipēdam 

jābūt aprīkotam ar labām bremzēm, skaņas signālu, atstarotājiem. Ieteicams ņemt līdzi 

mugursomu ar nepieciešamo saturu ( ūdens, medikamenti, viegla uzkoda). 

   Braucienu pavadīs autobuss, kurš uzņems pagurušos dalībniekus, vai tos, kuriem 

radusies kāda “ķibele”.  

   Iespēju robežās vēlama interesanta kolektīvu, kā arī individuālo dalībnieku 

noformējumu atbilstoši laika posmam no 1918. gada līdz 2018. gadam. 

    Visus novadu pagasta velobrauciena dalībniekus uz starta vietu atved pagasta 

autobusi un pēc finiša aizved atpakaļ uz dzīves vietu. 

 

8. Velobrauciena noslēgums. 

    Velobrauciena noslēgums apmēram pēc 3-4 stundām pie Skolēnu Jaunrades centra. 

Būs smuks koncerts ar vietējo mākslinieku piedalīšanos. 

 

 

 

 

 

 

 

J.O. Šalms, velobrauciena iedvesmotājs 

 

 


