
 

 

BK KOLKA – DUBULTI [136KM 55H] 
2017 

PĀRGĀJIENA NOLIKUMS 

 

Saturs 
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 1 
PĀRGĀJIENA NORISE 3 
  NORISES LAIKA TABULA 3 
PIETEIKŠANĀS UN DALĪBAS MAKSAS 3 
PĀRGĀJIENA ORGANIZATORI APŅEMAS 4 
TRANSPORTS UZ PĀRGĀJIENA SĀKUMA VIETU 4 

 

Pārgājienu organizē biedrība – Baltā Kalna komanda (Baltais Kalns), 
reģistrācijas numurs 40008210102. 
Pārgājiena sākums - Kolkas raga Balto priežu kapsēta (26. maijā plkst. 
16:00). 
Pārgājiena beigas - Dubultu pludmales glābēju stacija (līdz 28. maijam, 
plkst. 23:00). 

Vispārīgie noteikumi 

1. Dalībnieka virzībai pārgājiena maršrutā jābūt maksimāli tuvu jūras        
krastam, izvairoties no iešanas pa asfaltētiem ceļiem un šosejām,         
izņēmums ir ostu apiešana un lielāko upju šķērsošana. 
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2. Pārgājienā var piedalīties, sākot no 18 gadu vecuma, vai ar vecāku           
parakstītu atļauju, sākot no 16 gadu vecuma. 

3. Katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par savu veselības stāvokli.         
Dalībnieks pats izvērtē savas spējas turpināt dalību pārgājienā un         
atbild par personisko drošību un veselības stāvokli. Dalībnieks        
apņemas necelt pretenzijas pret pasākuma organizatoriem par       
gūtajām traumām, kas radušās savu spēju pārvērtēšanas, apstākļu        
neizvērtēšanas, savas nevērības vai pieredzes trūkuma dēļ.  

4. Dalībnieks apņemas pasākuma laikā izpildīt organizatoru vai tehniskā        
personāla dotos norādījumus un drošības instrukcijas. 

5. Dalībniekam ir tiesības jebkurā brīdī pārtraukt savu dalību pārgājienā         
jebkādu iemeslu dēļ, kā arī dalībniekam pašam ir jānodrošina         
transports prom no pasākuma vietas.  

6. Ja dalībnieks pārtrauc savu dalību pasākumā, dalībnieka pienākums ir         
par to nekavējoties informēt pasākuma organizatorus. Pārtraucot savu        
dalību pasākumā, dalības maksa dalībniekam netiek atmaksāta.  

7. Pārgājiena dalībnieks apņemas ievērot Ceļu satiksmes noteikumus, kā        
arī Latvijas Republikas vispārējos noteikumus, kā arī Aizsargjoslu        
likumā noteiktos aprobežojumus Baltijas jūras un Rīgas jūras līča         
krasta kāpu aizsargjoslā. 

8. Pārgājiena dalībnieks apņemas palīdzēt jebkuram citam grūtībās       
nonākušam pārgājiena dalībniekam, kā arī nekavējoties ziņot       
pasākuma organizatoriem, ja tiek novērots, ka kādam no pārgājiena         
dalībniekiem radušās akūtas veselības problēmas. 

9. Ja pārgājiena dalībnieks novēro, ka kāds no pārgājiena dalībniekiem         
virzībai izmanto motorizētos, mehāniskos vai ūdens transporta       
līdzekļus, viņa pienākums ir par to nekavējoties ziņot organizatoriem.         
Citu dalībnieku nešana ir atļauta. 

10. Organizatori nav atbildīgi par to, ka dalībnieki nav iepazinušies ar          
nolikuma saturu. 

11. Organizatoriem ir tiesības veikt izmaiņas nolikumā. 
12. Dalībniekiem ar cieņu jāizturas pret apkārtējo vidi. Atkritumi jāizmet         

tam paredzētajās vietās. 
13. Organizatoriem ir tiesības izmantot mārketinga un reklāmas mērķiem        

pārgājiena laikā uzņemtās fotogrāfijas un videomateriālus bez       
saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem. 

14. Aizpildot reģistrācijas anketu, cilvēks piekrīt, ka viņa iesniegtā        
informācija tiks izmantota pārgājiena reģistrācijas sistēmā, SMS       
izsūtīšanā pārgājiena laikā un nākamajos pārgājienos, kā arī        
dalībnieka profila izveidei BK sociālā tīkla lapā. 

15. Veicot pārskaitījumu par dalību pārgājienā, dalībnieks apstiprina, ka ir         
iepazinies ar pasākuma nolikumu un apņemas to ievērot. 
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16. Dalībnieka obligātais ekipējums:  
● uzlādēts mobilais telefons; 
● atstarojošā veste/atstarotājs; 
● krūze. 

17. Ja pirms pārgājiena vai pārgājiena laikā nozaudēta RFID čipkarte,         
kartes atjaunošana – 5EUR.  

 

Pārgājiena norise 

1. Reģistrācija pārgājienam notiek 26. maijā no plkst. 13:00 – 15.40          
Kolkas raga autostāvvietā, starta uzruna no plkst. 15:40 – 15:55. 

2. Pirms pārgājiena būs iespēja dalībniekiem apstiprināt reģistrāciju un        
saņemt visu nepieciešamo priekš starta. 

3. Dalībniekiem tiek dots kopīgs starts 26. maijā, plkst. 16.00 Kolkas          
raga Balto priežu kapsētā. 

4. Kopējā pārgājiena distance ir 136km un kontrollaiks 55 stundas.  
5. Pārgājiena laikā noteiktos laikos darbojas trīs nometnes, kurās        

dalībnieki var atpūsties, saņemt uzkodas, ūdeni, medicīnisko       
konsultāciju. Kontrolpunktu darbības laiki un pārgājiena norises       
informācija tiek publicēta Baltā Kalna Facebook lapā vismaz vienu         
nedēļu pirms pārgājiena sākuma. Dalībnieks saņem aproci,       
kontrollaikā apmeklējot pārgājiena sākuma vietu, nometnes un       
pārgājiena beigu vietu. 

6. Par pilntiesīgu pārgājiena finišētāju uzskatāms jebkurš dalībnieks, kas        
ieguvis visas aproces un finišējis līdz 28. maija plkst. 23:00. 

Pārgājiena norises laika tabula  

 Darba laiks 

Reģistrācija (Kolkas raga 
autostāvvieta) 

P. 13:00 – 15:40 

Sākums P. 16:00 

Roja (32. kilometrs) P. 19:00 – S. 2:00 

Mērsrags (62. kilometrs) S. 0:00 – 16:00 

“Zīvārtiņš” (100. kilometrs) S. 8:00 – Sv. 17:00 

Finišs (Dubulti, 136. kilometrs) līdz Sv. 23:00 
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Pieteikšanās un dalības maksas 

1. Pārgājienam var pieteikties internetā no 6. februāra līdz 25. maijam,          
aizpildot reģistrācijas anketu un samaksājot dalības maksu, vai        
pasākuma dienā klātienē. 

2. Par BK Kolka – Dubulti [136km 55h] pārgājiena pilntiesīgu dalībnieku          
uzskatāma persona, kas norādītajā termiņā veikusi dalības apmaksu        
pilnā apjomā, kā arī iepazinusies ar pasākuma nolikumu. 
 

Datums Dalības maksa, € 

05.02. – 28.02. 29 

01.03. – 31.03. 36 

01.04. – 30.04. 43 

01.05. - 11.05. 49 

12.05. – 26.05. 59 

 

Rekvizīti: 

Tiks nosūtīti uz anketā norādīto e-pastu pēc anketas aizpildīšanas. Anketa 
pieejama www.kolkadubulti.lv. 

*Gadījumā, ja pasākuma dalībnieks ir iemaksājis dalības naudu, taču         
personisku vai citādu iemeslu dēļ nav spējīgs pārgājienu apmeklēt, dalības          
nauda tiek atgriezta 15€ apmērā līdz 19. maijam, pēc 19. maija dalības            
maksa netiek atgriezta. 

*Maksa par somas transportu un pārgājiena T-kreklu netiek atgriezta. 

*Pieteikties pārgājienam iespējams tikai caur biedrības Baltā kalna        
komanda mājaslapu (www.kolkadubulti.lv), aizpildot anketu un      
apmaksājot dalības maksu. Trešajām personām aizliegts pārdot dalību        
pārgājienā. 
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http://www.baltaiskalns.lv/kolkadubulti/?do=anketa
http://www.kolkadubulti.lv/


Pārgājiena organizatori Baltais Kalns  apņemas: 

1. Iekārtot atpūtas nometnes dalībniekiem, kurās varēs saņemt pirmo        
medicīnisko palīdzību, uzkodas, karstu ūdeni, kā arī ieteikumus,        
demotivāciju un motivāciju no nometnes apkalpojošā personāla. 

2. Informēt par jebkāda veida izmaiņām, kas tieši vai netieši varētu          
ietekmēt jebkuru pārgājiena dalībnieku, cik vien ātri tas iespējams. 

3. Paspiest roku jebkuram dalībniekam, kurš spēs, ievērojot visus        
noteikumus, 55 stundu laikā veikt 136km garo distanci. 

4. Darboties pēc labākas sirdsapziņas un zināšanām, lai nodrošinātu        
pārgājiena dalībniekiem patīkamas emocijas finišā. 

 

Transports uz pārgājiena sākuma vietu  

1. Baltais Kalns apņemas nodrošināt maksas transportu uz Kolkas ragu         
pasākuma dienā vismaz pusei dalībnieku. Sīkāka informācija un        
pieteikšanās tiks izziņota Facebook kontā ne vēlāk kā vienu nedēļu          
pirms pārgājiena sākuma. 

2. Informācija par autobusa izbraukšanas laiku un vietu tiks nosūtīta SMS          
veidā dalībniekiem, kuri veikuši apmaksu. 

 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā rakstīt uz merce@baltaiskalns.lv vai        
zvanīt uz 29165487 (Jānis), 26184685 (Mārtiņš). 

Ir jāiet! 
Baltais Kalns – sajūtu inženieri 
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