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XIX BALTAIS  PIENA PAKU LAIVU REGATE  
Jelgava, Driksas upe  

2021. gada 28. augusts 
 

N O L I K U M S 
 
 
1. Pieteikšanās dalībai piena paku laivu regatē  

1.1. Pieteikuma anketa pieejama JPPI „Kultūra” interneta mājaslapā www.festivali.jelgava.lv  
sadaļā “Nolikumi”. 
1.2. Pieteikšanās – līdz 16. augustam. Pieteikuma anketa jāaizpilda elektroniski mājaslapā  
www.festivali.jelgava.lv. 
1.3. Komandu kapteiņiem jāierodas uz sapulci par regates norisi, kas Jelgavas kultūras namā  
notiks 23. augustā pulksten 18. 
 

2. Piena pakas un to saņemšana 
2.1. Komandai organizatori nodrošina 2000 tukšas 1L BALTAIS piena pakas (iespēju robežās 
papildus iespējams saņemt līdz 500 pakām). Lūgums dalībai regatē pieteikties savlaicīgi, 
aizpildot elektronisko pieteikšanās anketu, jo piena paku skaits ir ierobežots. Piena pakas 
komandām tiks rezervētas pieteikumu saņemšanas kārtībā. 
2.2. Piena pakas komandas varēs saņemt augustā, iepriekš vienojoties ar organizatoriem par  
saņemšanas dienu un laiku, vai komandas kapteiņu sapulces dienā.  
 

3. Laivu būve 
3.1. Viena tukša, stingri aizlīmēta 1 l piena paka uz ūdens notur apmērām 700 – 900 gramus. 
Tas jāņem vērā, aprēķinot laivai nepieciešamo paku skaitu. Laivas būvēšanā drīkst izmantot arī 
savus tukšo piena paku krājumus. 
3.2. Sacensībās piedalās tikai tie peldošie transportlīdzekļi (laivas, plosti, kuģi), kuru peldspēju 
nodrošina tikai kartona piena produktu pakas. Par laivas klāju drīkst izmatot jebkuru 
materiālu, piemēram, finieris, preskartons. Paku stiprināšanai, noslēgšanai atļauts izmantot 
citus materiālus (piemēram, līme, silikons, būvniecības līme, līmlente u.c.). 
3.3. Laivu noformējumam jābūt cieši nostiprinātam. 
3.4. Laivu klāja būvē, virsbūvē un noformējumā atļauts izmantot citus materiālus, taču 
ieteicams izmantot piena pakas. Laivu virsbūvi drīkst krāsot, aplicēt u.c. 
Laivas atļauts darbināt tikai ar cilvēka spēka palīdzību (piemēram, ar airiem, pleznām,   
irkļiem, plaukstām, pedāļiem). Laivas nedrīkst darbināt ar elektrības vai degvielas palīdzību. 
3.5. Katras laivas abos sānos jābūt stingri nostiprinātai plāksnītei, pie kuras iespējams       
piestiprināt A3 lieluma uzrakstu ar laivas numuru (numuru nodrošina organizatori un to 
izsniedz komandas kapteiņu sapulcē). 
3.6. Dalībniekiem jānodrošina laivas nogādāšana sacensību vietā. Uzreiz pēc sacensībām  
laivas jātransportē prom, vai jāizjauc un jāatstāj atkritumu konteineros, kas tiks novietoti 
krastā. 
 

4. Aizliegumi laivu uzbūvē un laivu braucienu laikā 
4.1. Nav atļauta putuplasta un putu izmantošana laivu peldspējas nodrošināšanā. 
4.2. Laiva nedrīkst būt tikai peldoša platforma/plosts. 
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4.3. Braucienu laikā neviena laivas sastāvdaļa nedrīkst tikt atstāta ūdenī. Ja tas notiek,  
komandai ir jāsavāc ūdenī nonākušie laivas fragmenti. 
4.4. Uz laivas aizliegts lietot viegli uzliesmojošas vielas. 
4.5. Dzīvniekus uz laivām turēt nav atļauts. 
4.6. Komandas, kuru locekļi būs alkohola vai narkotisko vielu reibumā, tiks diskvalificētas. 
4.7. Peldlīdzekļa vizuālajā noformējumā aizliegts izmantot politisko reklāmu: 

4.7.1. Laivas/ komandas nosaukums nedrīkst nest politisko partiju nosaukumus; 
4.7.2. Informācija par laivu/ komandu nedrīkst saturēt politisko reklāmu. 

 
5. Laivu braucieni 

5.1. Parāde – prezentācija, kuru vērtē žūrija. Sekojot līdzi epidemioloģiskajai situācija Latvijā, 
komandu prezentāciju norise tiks precizēta. Tā notiks Driksas upes krastā, ūdenī vai parādes 
gājiena formātā pa Lielo ielu posmā no Dambja ielas līdz Pasta salai. 
5.2. Sacensību ātrumbrauciens. 
5.3. Sacensības notiek Jelgavā, Driksas upē. 
5.4. Sacensību braucieni sākas no starta līnijas pēc starta signāla. Dalībnieki, kuri neievēro    
noteikumus, var tikt diskvalificēti. 
5.5. Laivas drīkst braukt tikai pa sacensībās noteikto maršrutu. 
5.6. Komandas, kas ar nodomu kavē citas laivas, pēc žūrijas lēmuma var tikt diskvalificētas. 
5.7. Dalībniekiem jābūt klāt laureātu apbalvošanā, kas notiks brīvdabas koncertzālē “Mītava”. 
5.8. Regates dalībnieku prezentāciju un brauciena norises laiks vēl tiks precizēts. 
 

6. Komandu un laivu vērtēšana un balvas 
6.1. Uzvarētājus nosaka un balvas piešķir žūrija. Žūrijas un organizatoru lēmums ir galīgs un    
nav pārsūdzams. 
6.2. Vienu stundu pirms brauciena laivas tiks pārbaudītas. Noteikumiem neatbilstošās laivas  
tiks diskvalificētas!!!  
Šajā laikā komandai ir iespēja sniegt vienu minūti garu priekšnesumu – savas komandas/ 
laivas pieteikšanai/prezentēšanai. Priekšnesuma laiks atkarīgs no pieteikto komandu 
daudzuma. 
6.3. Regates balvu fonds EUR (pēc nodokļu nomaksas), kas tiek sadalītas kategorijās sekojoši: 

6.3.1. “Unikālākā laiva” (regates GRAND PRIX balva) – EUR 500; 
6.3.2. “Inovatīvākā laiva” (laivas būvniecībā izmantotie tehniskie risinājumi ir inovatīvi, 
neordināri, izstrādāti, respektējot regates nolikumu) – EUR 360; 
6.3.3. “Treknākais piena plosts” (regates lielākā laiva) – EUR 310; 
6.3.4. “Kvalitatīvākais dizains” (laiva ar kvalitatīvi izstrādātu vizuālo noformējumu un 
augstu māksliniecisko vērtību) – EUR 250; 
6.3.5. “Pilnīgs sviests”– EUR 200; 
6.3.6. “Komanda ar spēcīgāko vēstījumu” (komanda un laiva, kas ar izvēlēto vizuālo 
noformējumu un sevis pasniegšanas veidu visefektīvāk nodot kādu sev un sabiedrībai 
kopumā svarīgu vēstījumu, uzrunā apkārtējos ) – EUR 150; 
6.3.7. “Ātrākā laiva” (apbalvo tikai to laivu, kas pirmā šķērso finiša līniju) – EUR 100; 
6.3.8. Žūrija var piešķirt papildus vienu vai vairākas balvas, nepārsniedzot summu EUR 
250; 
6.3.9. Organizatori patur tiesības mainīt nomināciju nosaukumus vai piešķiramo naudas  
summu, nepārsniedzot nolikumā minētās summas. 

      6.4. Naudas balvu izmaksāšana notiks ar pārskaitījumu uz komandas kapteiņa bankas 
      kontu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pasākuma norises. 
      6.5. Piena paku laivu regates sponsoriem ir tiesības pasniegt savu Sponsora simpātiju  
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      balvu viņaprāt labākajai komandai/ laivai. 
      6.6. Uzvarētāju komandām ir tiesības pēc saviem ieskatiem balvas atdāvināt citai komandai. 
 
7. Komandas 

7.1. Piedalīties regatē drīkst tikai tās komandas, kas ir reģistrējušās. 
7.2. Komandas dalībnieku skaits uz laivas nav ierobežots. 
7.3. Komandu kostīmi nedrīkst traucēt peldēšanai – kostīmos nedrīkst būt nekā tāda, kas var 
iepīties rokās, kājās, vai traucēt redzamību.  
7.4. Komandas dalībniekiem, kuri brauciena laikā atrodas uz laivas, jāvelk glābšanas vestes.  
Vestes atļauts vilkt zem tērpiem! Organizatori vestes nenodrošina. 
7.5. Komandas kapteinim jābūt vismaz 18 gadus vecam. 
7.6. Dalībniekiem, kuri sacensību dienā vēl nav sasnieguši 18 gadu vecumu, nepieciešama 
vecāku rakstiska atļauja piedalīties braucienā. 
7.7. Pirms brauciena dalībniekiem jāiepazīstas ar drošības instruktāžu un jāparakstās. Katrs 
dalībnieks pilnībā atbild par savu rīcību pasākuma laikā un uzņemas pilnīgu atbildību par savu 
veselības stāvokli. 
7.8. Organizatori regates laikā uz Driksas nodrošina operatīvo dienestu klātbūtni. 
7.9. Katra komanda pie piena paku saņemšanas parakstās par to, ka gadījumā, ja komanda  
kādu iemeslu dēļ atceļ savu dalību pasākumā, tā atmaksā vienošanās protokolā noteikto 
summu par piena pakām. 
7.10. Regates dalībnieki apņemas ievērot 2020. gada 9. jūnijā izdotos Ministru kabineta  
izdotos noteikumus Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas 
izplatības ierobežošanai”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktpersona 
Jana Bahmane 
t. 28398897 
e-pasts: jana.bahmane@kultura.jelgava.lv 


