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Ķekavas novada pārgājienu cikla “Dabas apļi”
NOLIKUMS
Organizatori – Ķekavas novada pašvaldības iestādes “Ķekavas novada centrālā administrācija”
struktūrvienība “Izglītības, kultūras un sporta pārvalde”.
1. Mērķis
1.1. Sniegt iespēju dalībniekiem aizraujošā veidā apskatīt dabas, aktīvās atpūtas, kultūrvēstures
un citus tūrisma un dabas objektus Ķekavas novadā.
1.2. Veicināt dalībnieku aktīvu, veselīgu, saturīgu un epidemioloģiski drošu brīvā laika
pavadīšanu.
1.3. Veicināt dabas, aktīvo un izziņas tūrismu Ķekavas novadā.
1.4. Veicināt vietējā līmeņa tūrismu Pierīgā.
2. Dalībnieki un reģistrācija
2.1. Lai piedalītos pārgājienu ciklā “Dabas apļi” (turpmāk – pārgājiens) vai izmantotu SIA
“PostNos Latvija” pakalpojumus, lietotājam jāizveido savs profils mājas lapā
www.mypostnos.com, reģistrējot savu unikālo lietotāja vārdu un e-pastu un pēc tam jālejuplādē
lietotne “PostNos”. Lietotne pieejama Google play, AppStore vai citās mobilo lietotņu ieguves
vietās.
2.2. Par lietotāju drīkst reģistrēties personas, kuras sasniegušas vismaz 18 gadu vecumu.
Personas, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu, drīkst reģistrēties tikai ar vecāka vai aizbildņa
atļauju. Organizatori neuzņemas atbildību par nepilngadīgajām lietotajiem, kas neievēro šī punkta
nosacījumus.
2.3. Piedalīties var gan individuāli, gan komandā.
2.4. Aplikācijas lietotājam (turpmāk – lietotājs) ir tiesības pārgājienā doties kopā ar personām,
kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu, šādos gadījumos lietotājs uzņemas par tām pilnu atbildību.
Par pasākuma dalībnieku uzskatāms ikviens, kurš dodas ceļā kopā ar aplikācijas lietotāju
(turpmāk– dalībnieks).
2.5. Lietotājs, uzsākot maršrutu, apliecina, ka ir iepazinies ar šo nolikumu. Lietotājs ir atbildīgs
par pārējo dalībnieku iepazīstināšanu ar šo nolikumu.
3. Pārgājienu norise
3.1. Dalība Ķekavas novada pārgājienu ciklā “Dabas apļi” ir bez maksas.
3.2. Pārgājienu aptuvenais garums ir no 8 līdz 16 kilometriem. Kopā pārgājienu ciklam ir pieejami
7 pārgājienu maršruti visā Ķekavas novadā. Katrs pārgājiens ir apļveida.
3.3. Pēc reģistrēšanās www.mypostnos.com lietotājs atrod pārgājiena cikla “Dabas apļi”
maršrutus. Lietotājs iepazīstas ar izvēlētā maršruta aprakstu un ar to iepazīstina arī dalībniekus.
Spiežot “saņemt”, maršruts automātiski nonāk lietotāja aplikācijā.
3.4. Dalībnieks lejupielādē aplikāciju un ierakstās izmantojot to pašu e-pastu un paroli, ko
izmanto vietnē www.mypostnos.com.
3.5. Sadaļā “Mani maršruti” parādās mape “Dabas apļi”. Šeit glabājas no www.mypostnos.com
saņemtie maršruti. Atver izvēlēto maršrutu.
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3.6. Lai dotos uz maršruta sākumu un atrastu stāvlaukumu lietotājs izvēlas navigācijas ikonu, to
nospiežot parādās Google maps karte. Jāspiež “norādes”, lai noskaidrotu kā nokļūt līdz
autostāvvietai. Pirms pārgājiena sākuma navigācijā redzama būs tikai autostāvvietas lokācija nevis
maršruts.
3.7. Aplikācijā “PostNos” pirms pārgājiena uzsākšanas un reģistrēšanās startā, zem kartes ikonas
būs iepriekš redzama attiecīgā maršruta autostāvvieta, starts un maršruta līnija.
3.8. Maršruta apskates objekti un kontrolpunkti kļūs pieejami tikai pēc reģistrācijas startā.
3.9. Lai pārgājiens tiktu ieskaitīts, katrā maršrutā ir nepieciešams reģistrēties startā, finišā un
kontrolpunktos (nospiest “check-in”). Kontrolpunktu skaits, kuros jāatzīmējas ir norādīts maršruta
aprakstā.
3.10. Pārgājiena dalībniekam jāievēro maršruta veikšanas rekomendācijas, kas atrodamas
maršrutu aprakstos un attēlotas lietotnes kartē. Veicot noteiktus pārgājienu maršrutus, dalībnieks
saņem iespēju doties uz nākamajiem pārgājienu maršrutiem.
3.11. Dalībnieks var doties pārgājienā trīs posmos:
No 2021. gada 15. decembra līdz 2022. gada 15. maijam visiem dalībniekiem būs pieejams 1.
posms šādos maršrutos:
 Riekstukalns. Kalnu aplis;
 Baldone. Pilsētas mežu aplis;
 Katlakalns. Daugavas aplis.
No 2022. gada 1. februāra līdz 2022. gada 15. maijam dalībniekiem, kuri būs izgājuši vismaz divus
1. posma pārgājienu maršrutus, būs pieejami 2. posma maršruti:
 Baldone. Ezeru aplis.
 Baloži. Ostvalda aplis
 Baloži. Pilsētas mežu aplis.
Noslēdzošais maršruts “Baldone - Daugmale. Muižas un ezeru aplis” kā 3. posms būs pieejams no
2022. gada 1. februāra līdz 2022. gada 15. maijam visiem, kuri būs veikuši 4 pārgājienu maršrutus
pēc izvēles no 1. un 2.posma.
4. Tehniskais nodrošinājums
4.1. Pārgājienu laikā lietotāja rīcībā jābūt viedierīcei.
4.2. Lai varētu piedalīties pārgājienā, katram lietotājam pirms pārgājiena jālejupielādē “PostNos”
lietotne un jāpārliecinās par viedtālruņa pilnu uzlādi.
4.3. Lietotājs pats ir atbildīgs par telefona uzlādes līmeni un darbības ilgumu, kā arī tehnisko
stāvokli. Nepieciešams nodrošināties ar iespēju papildināt baterijas uzlādes ilgumu, īpaši aukstuma
periodā. Ierīcei jābūt līdzi papildu uzlādes avotam vai iespējai atjaunot baterijas darbību.
4.4. Pārgājiena dalībniekam pirms došanās uz konkrēto maršrutu ir izvēlētais maršruts jāatver
lietotnē, tādējādi lejupielādējot pārgājiena maršrutu.
4.5. Ķekavas novada pašvaldība un SIA “PostNos Latvija” neuzņemas atbildību par mobilā sakaru
operatora zonas pārklājumu, globālās pozicionēšanas sistēmas (turpmāk – GPS) traucējumiem un
ierīču tehnisko piemērotību pārgājiena laikā.
4.6. Lai veiktu pārgājienu un izpildītu prasības, lietotājam visu pārgājiena maršrutu jābūt ieslēgtai
GPS sekošanai. GPS sekošana nepieciešama, lai lietotnē varētu iereģistrēt veikto maršrutu. Ja
lietotnē nav ieslēgta GPS izsekošana, maršruta kontrolpunkti netiks reģistrēti un nebūs iespēja
atvērt nākamos maršrutus.
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5. Balvu fonds un apbalvošana
5.1. Lai piedalītos balvu izlozē, pārgājienu posmu maršrutus dalībnieki var veikt sev ērtā laikā, bet
iekļaujoties pārgājienu cikla norises periodā: no 2021. gada 15. decembra līdz 2022. gada 15.
maijam.
5.2. Dalībnieks/komanda automātiski piedalās balvu izlozē par balvām:
5.2.1. dāvanu karte 100 EUR vērtībā no Decathlon, ja izieti pilnībā 3 maršruti;
5.2.2. dāvanu karte 200 EUR vērtībā no Decathlon, ja izieti pilnībā 5 maršruti;
5.2.3. dāvanu karte 300 EUR vērtībā no Decathlon, ja izieti pilnībā 7 maršruti;
5.3. Papildu balvas no Ķekavas novada pašvaldības, izlozējot pēc nejaušības principa, saņems
dalībnieki, kas lietojot Instagram un Facebook soctīklus un veidojot publiski pieejamus ierakstus,
izmantos mirkļa birku #dabasapli vai #dabasapļi.
5.4. Organizatori pārbauda visu reģistrēto dalībnieku/komandu rezultātus/datus, un attiecīgās
balvas izlozē piedalās tikai tie dalībnieki, kuri pilnībā izgājuši attiecīgo maršrutu skaitu.
5.5. Pēc izlozes principa 2022.gada 20. maijā tiks noskaidroti balvu un papildus balvu ieguvēji.
Balvu izloze noritēs elektroniski, izmantojot tiešsaistes izlozes rīku, atspoguļojot norisi Ķekavas
novada Tūrisma informācijas centra un Baldones Tūrisma informācijas punkta Facebook kontos.
Ar balvu ieguvējiem organizatori sazināsies personīgi, lai noskaidrotu balvu saņemšanas vietu un
laiku. Balvu saņemšana - mēneša laikā pēc izlozes.
6. Drošība un atbildība
6.1. Pasākuma organizatori neatbild par dalībnieku iespējamām traumām un iespējamiem
kaitējumiem pārgājienu cikla “Dabas apļi” laikā. Dalībnieki uzņemas pilnu atbildību par savu
veselību, mantu un dzīvību.
6.2. Dalībniekiem ir pienākums pilnā apmērā atlīdzināt zaudējumus, kas lietotāja rīcības rezultātā
radušies Ķekavas novada pašvaldībai, SIA “PostNos Latvija” vai trešajām personām.
6.3. Lietotājs atsakās no jebkādām prasībām un necels ne mantiskas, ne citāda rakstura pretenzijas
vai prasības pret Ķekavas novada pašvaldību, SIA “PostNos Latvija” un/vai citiempar pārgājiena
laikā gūtajiem miesas bojājumiem, kaitējumu veselībai vai mantai un jebkādiem citiem
zaudējumiem.
6.4. Pārgājiena laikā lietotājam aizliegts lietot vai būt alkohola, narkotisko, psihotropo vai citu
apreibinošo vielu ietekmē.
6.5. Dalībniekam ir pašam jānovērtē savas spējas veikt izvēlēto maršrutu un sava aprīkojuma
piemērotību (apģērbs, apavi, tālrunis un tā baterija u.c. aprīkojums).
6.6. Jāievēro drošība ūdens objektu tuvumā. Aizliegts šķērsot ezerus un dīķus, ejot pa ledu. Muižas
un ezeru aplī būs jāšķērso neliela upīte, tās dziļums var sasniegt ap 1 metru.
6.7. Dalībniekam, ejot kādu no pārgājiena cikla maršrutiem, jāievēro vispārīgas kultūras un ētikas
normas, jāciena apkārtējā vide, cilvēki un dzīvā daba.
6.8. Piedaloties pārgājienu ciklā, katrs dalībnieks ievēro ceļu satiksmes noteikumus (CSN).
Dalībnieks ir atbildīgs par sava autotransporta novietošanu organizatora ieteiktajās autostāvvietās
saskaņā ar CSN.
6.9. Dalībniekam ir aizliegt atstāt atkritumus pārgājiena maršrutā. Ko atnesi, to aiznes!
6.10. Pārvietojoties ņemiet vērā privātīpašumu norādes! Nedrīkst trokšņot vai kā citādi traucēt
privātīpašniekus.
6.11. Pārgājiena laikā lietotājam jāievēro pārvietošanās a/s “Latvijas Valsts meži”, “SIA Rīgas
meži” teritorijās noteikumi saskaņā ar Dabas Aizsardzības pārvaldes rekomendācijām un citām
normatīvo aktu prasībām.
6.12. Ir jāievēro drošība mežā. Dodoties ceļā, ir jāizvērtē meteoroloģiskie riski – vētras, koku
vējlauzes un snieglauzes. Doties mežā ir ieteicams spilgtās drēbēs. Jāņem vērā riski saistībā ar
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meža dzīvniekiem, īpaši pavasarī. Nedrīkst traucēt putnu ligzdošanu un dzīvniekus ar mazuļiem.
Nedrīkst traucēt medībām visa gada garumā.
6.13. Lietotājs apņemas ievērot valstī noteiktos likumus, Ministru kabineta noteikumus, t.sk.
ierobežojumus saistībā̄ ar vīrusinfekcijas Covid – 19 ierobežošanai noteiktajiem ierobežojumiem.
6.14. Lietotājam ir aizliegts nodot trešajām personām savu izveidoto kontu lietotnē
www.mypostnos.com.
7. Personas datu aizsardzība
7.1. Piedaloties pārgājienu ciklā, dalībnieki piekrīt Personas datu apstrādei saskaņā ar EIROPAS
PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK
(Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta pirmās daļas a) apakšpunktu ar mērķi datu subjekta
reģistrēšanai dalībai balvu izlozē un identifikācijai balvu pasniegšanai un atspoguļošanai,
pārgājienu cikla organizatoriskās un operatīvās informācijas apmaiņas nodrošināšanai.
7.2. Personas datus uzglabā un apstrādā tikai tajā apjomā un termiņā, cik tas nepieciešams
pārgājiena cikla “Dabas apļi” norises nodrošināšanai.
7.3. Plašāk par SIA “PostNos Latvija” datu aizsardzības politiku lasiet:
https://www.postnos.com/privatuma-politika.
7.4. Plašāk par Ķekavas novada pašvaldības datu aizsardzības politiku lasiet:
https://ej.uz/kekava_privatuma_politika.
8. Strīdu izskatīšanas kārtība
8.1. Visi strīdi starp organizatoru, lietotāju un dalībniekiem tiek risināti pārrunu ceļā. SIA
“PostNos Latvija” aicina lietotāju vispirms sazināties ar Ķekavas novada pašvaldības Tūrisma
informācijas centru, rakstot uz turisms@kekava.lv. Sūdzības tiks izskatītas un sniegtas atbildes
ne vēlāk kā 30 darba dienu laikā.
8.2. Ja pārrunu ceļā strīdus neizdodas atrisināt, tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā
ar šiem noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Piekritība tiek noteikta pēc
SIA “PostNos Latvija” juridiskās adreses prasības celšanas brīdī, ja vien normatīvie akti neparedz
citādi
9. Citi jautājumi
9.1. Par tehniskajiem jautājumiem vai neskaidrībām sazinieties pa tālr. 28692654 vai rakstot uz
e-pastu: turisms@kekava.lv. Saziņa darba dienās plkst. 9-17.
9.2. Organizatoriem ir tiesības veikt izmaiņas pārgājienu norisē, laikā, kontrolpunktos un apskates
objektos. Par izmaiņām dalībniekus informē pārgājienam reģistrētos lietotājus.
9.3. Organizatoriem ir tiesības grozīt un papildināt šo nolikumu. Visas nolikuma izmaiņas stājas
spēkā pēc to publiskošanas www.mypostnos.com un www.dabasapli.kekava.lv. Būtisku izmaiņu
gadījumā organizatori par izmaiņām informē lietotāju iepriekš.
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