
 

 

 RĪGAS LOKS – LAIVU PIEDZĪVOJUMS RĪGĀ 

RĪGA, ANDREJSALA 

Izbrauciens ar laivām ir lielisks veids, kā labāk iepazīt kolēģus, veicināt 

savstarpēju komunikāciju, kā arī spēju sadarboties un uzticēties. 

Pat, ja dalībnieki ne reizi nav turējuši rokās airus, uztraukumam nav pamata, jo 

par grupu rūpēsies „Lūzumpunkts” instruktori, kas brauciena laikā palīdzēs 

raitāk tikt uz priekšu. Papildus tam būsim sagatavojuši laivās veicamus nelielus, 

interesantus sadarbības uzdevumus.  

Īpaši skaists ir saulrieta brauciens, kad atpakaļceļā saule jau norietējusi un ir 

iespēja izbraukt zem kanāla izgaismotajiem tiltiem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MARŠRUTS. Pulcēšanās startam Andrejostā, Eksporta ielā 1A. “Rīgas loks” dalībniekus ved no 

Andrejostas jahtkluba caur Pilsētas kanālu apkārt Vecrīgai, pa Daugavu atpakaļ uz Andrejostu, ļauj 

izbaudīt Rīgas mūsdienīgo un senatnīgo arhitektūru, tiltu burvību un pabūt pavisam nesteidzīgā vidē.  

Andrejosta – Bastejkalns – Brīvības piemineklis – Opera – Stockmann – Tirgus – Autoosta – Daugava (var pagarināt maršrutu 

un piestāt Zaķusalas galā, kur ir skaista Rīgas panorāma, vai Ķīpsalas pludmalē pie Vanšu tilta) – Andrejosta. 

INSRUKTORI. Uz katriem 10-12 cilvēkiem līdzi dodas 1  pieredzējis 

laivu instruktors, kurš pamācīs, ierādīs, uzmundrinās, uzņems 

kādu foto. LAIVAS. Drošas divvietīgas atpūtas smaiītes,  

piemērotas kā iesācējiem, tā sportiskākiem cilvēkiem ar pieredzi. 

LAIKS. Brauciens ar drošības 

instruktāžu un sagatavošanos 

aizņem ap 3h.  

EKIPĒJUMS. Mēs nodrošinām laivu, airi, glābšanas vesti, ūdensdrošu maisu 

mantām, lukturīti nakts braucieniem. Lai brauciens būtu patīkams, mugurā 

iesakām vilkt: 

 Vieglus brīvā laika vai sporta apavus 

 Ūdensdrošu vējjaku 

 Viegli žūstošas bikses 

 Džemperi vai jaku 

 Cepuri, saules brilles 

 NB! Telefonus, atslēgas iesakām likt somā jau pirms ierašanās! 

IZMAKSAS. 25 Eur / pers. (PVN iekļauts). 

Minimālais cilvēku skaits – 8. 

 



 

 

 

LAIKA RĀMIS* 

25 min SĀKUMDAĻA UN INSTRUKTĀŽA. Tikšanās Rīgas laivu bāzē - Andrejostas jahtklubā, sasveicināšanās un 

„iekustēšanās” uzdevumi, kas ļaus atraisīties un noskaņoties kopīgam aktīvam braucienam ar laivām. 

Iepazīstināšana ar laivu maršrutu un pasākuma plānu, dalīšanās pa pāriem, inventāra izsniegšana, drošības 

instruktāža un sasēdināšana laivās. 

~1,5-2h LAIVU BRAUCIENS. Brauciens ar laivām, veicot instruktoru dotos uzdevumus. 

20 min. NOSLĒGUMS. Brauciena noslēgums ar atskatu uz paveikto. Brauciena noslēgšanas rituāls. 

*Programmas garumu un laiku iespējams koriģēt pēc jūsu vēlmēm un vajadzībām.  

 

BILDES NO LĪDZĪGIEM PASĀKUMIEM 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   


