
 

 

 

Lai Tavs laivošanas pasākums noritētu veiksmīgi un droši, esam apkopojuši prasības un ieteikumus, ar 

kuriem lūdzam iepazīties un ievērot! 
 

Tālruņa numuri, uz kuriem zvanīt nepieciešamības gadījumā: 

Vienotais ārkārtas palīdzības izsaukumu numurs 112 

Neatliekamās medicīnas palīdzības dienesta ārkārtas tālrunis 113 

Valsts vides dienesta tālrunis par vides pārkāpumiem un avārijām 26338800 

Kempinga un laivu nomas “Adamova” administrācija 24844400 
 

Laivu brauciena plānošana un norise Drošība laivu braucienā 

➢ Laivojot grupā, kādam jāuzņemas koordinatora loma, kurš 

pirms pasākuma ar visiem dalībniekiem vienojas par 

maršrutu, naktsmītnēm, rīcību ārkārtas gadījumos utt. 

➢ Koordinators rūpējas, lai grupa turētos vienkopus –, lai 

kāda laiva neaizpeld tālāk par maršruta beigu punktu un 

kādu, kas atpaliek, nav ilgi jāgaida, jāmeklē u.tml. 

➢ Jāpieturas pie izvēlētā maršruta! Atkāpes gadījumā 

operators vispirms apkalpos klientus, kuri pieturas pie 

paredzētā maršruta, tāpēc var nākties ilgi gaidīt. 

➢ Cienot operatora darbu, maršruta sākuma punktā 

jāierodas norunātajā laikā! 

➢ Jāizvērtē līdzi ņemamo priekšmetu nepieciešamība, mantu 

daudzums, kas vēlāk jātransportē laivā un jāpārnēsā! 

➢ Jāizvēlas laikapstākļiem atbilstošs apģērbs un apavi, 

jānodrošinās ar rezerves apģērbu un apaviem! 

➢ Vairāku dienu laivu braucienā starp mantām var noderēt 

arī: nazis, powerbank tālrunim, paliktnis sēdēšanai slapjā 

laikā, sērkociņi vai šķiltavas, lukturis, tualetes piederumi 

u.c. 

➢ Izturies saudzīgi pret nomas inventāru! Inventārs jālieto 

pēc nozīmes un pareizi - nesēdi uz laivas pie ugunskura, 

nesēdi uz drošības vestēm, airi ir tikai airēšanai u.tml. 

➢ Izturies saudzīgi pret vidi! Izkāp krastā tikai tur, kur tas ir 

piemērots (neerodē krastu)! 

➢ Savāc aiz sevis radītos atkritumus! Nemet brīvdabā 

izsmēķus! 

➢ Aizsargājamās dabas teritorijās (Natura 2000) apmetni 

ierīko tikai tam paredzētās vietās! 

➢ Uzmanīgi rīkojies ar uguni, īpaši ugunsbīstamajā periodā! 

➢ Respektē upmalā dzīvojošos cilvēkus un makšķerniekus! 

➢ Objektu apskates laikā neatstāj inventāru un personīgās 

mantas nepieskatītas! 

➢ Netraucē savvaļas dzīvniekus, neplūc aizsargājamos 

augus! 

➢ Ievēro spēkā esošos makšķerēšanas noteikumus! 

➢ Aktīvā atpūta uz ūdens ir grūti savienojama ar atrašanos 

reibumā. 

➢ Pirms laivošanas jāpārliecinās par atbilstošu laivas stāvokli! 

➢ Uz ūdens jālieto atbilstoša drošības veste! 

➢ Jāpārliecinās, vai nepilngadīgs bērns pareizi uzvilcis 

drošības vesti! 

➢ Nepilngadīgam bērnam ieteicama aizsargķiveres 

izmantošana. 

➢ Vēlams nodrošināties ar aptieciņu. 

➢ Cilvēkiem vienā laivā jārīkojas saskaņoti, lai neapgāztu 

laivu! 

➢ Atpūtai dabā vēlams vakcinēties pret ērču encefalītu un 

lietot pretinsektu līdzekļus. 

➢ Karstā, saulainā laikā vēlams lietot saules aizsarglīdzekļus 

un dzert daudz šķidruma (vislabāk ūdeni). 

➢ Nostiprinot laivā mantas, nepārblīvē laivu ar virvēm! 

Apgāžoties laivai, tās var apgrūtināt izkļūšanu. 

➢ Nav vēlams laivā vilkt garus gumijas zābakus un 

“zābakbikses”. Apgāžoties laivai, tie ļoti apgrūtinās 

peldēšanu. 

➢ Rūpīgi izvērtē situāciju un savus spēkus, glābjot kādu, kas 

iekļuvis nelaimē! Ārkārtas situācijās zvani 112! 

➢ Redzot upē šķērsli, apbrauc to pa iespējami drošāko 

trajektoriju! Ja savlaicīgi neredzi drošu ceļu šķēršļa 

apbraukšanai, lēmuma pieņemšanai apturi laivu krastā vai 

pat apnes šķērsli! 

➢ Pirms laivu brauciena pārliecinies, vai ūdens līmenis upē ir 

atbilstošs drošai laivošanai: https://upju.info/#Daugava 

➢ Pirms laivu brauciena pārliecinies, vai ir prognozēti drošai 

laivošanai atbilstoši laikapstākļi: 

https://videscentrs.lvgmc.lv/ 

 

Vēlam veiksmīgu un drošu laivu braucienu! adamova.lv 

Facebook.com/kempingsadamova 

Instagram.com/kempingsadamova 

https://upju.info/#Daugava
https://videscentrs.lvgmc.lv/
http://www.adamova.lv/

