Daugavas lejteces tūrisma reģiona akcija
"Apceļo Daugavas lejteci!"
NOLIKUMS

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Daugavas lejteces tūrisma reģionā esošās pašvaldības (Stopiņi, Salaspils, Ķekava, Baldone,
Ikšķile, Ogre) organizē akciju „Apceļo Daugavas lejteci!”.
1.2. Akcijas norises laiks ir no 2016.gada 1.maija līdz 2016.gada 3.oktobrim.
1.3. Akcijas norises laikā akcijas dalībniekiem obligāti jāapmeklē 18 dažādi tūrisma objekti.
1.4. Akcija tiek izsludināta www.daugava.travel, visu pašvaldību mājas lapās, sociālo tīklu portālos
(facebook.com, draugiem.lv un twitter.com), katra novada drukātajos izdevumos (avīzēs).
2.Akcijas mērķis
2.1. Veicināt tūrisma attīstību Daugavas lejteces tūrisma reģionā.
2.2. Popularizēt Daugavas lejteces klastera teritorijā esošos tūrisma apskates objektus.
3.Akcijas dalībnieki
3.1.Akcijā var piedalīties jebkurš Latvijas iedzīvotājs vai viesis.
3.2. Dalībnieki var piedalīties komandās vai individuāli.
4. Obligāti apmeklējamie apskates objekti
4.1. Lai piedalītos akcijā, katrā no sešiem Daugavas lejteces novadiem obligāti jāapmeklē trīs tūrisma
objekti:
4.1.1. Ikšķilē - Zilo kalnu skatu tornis, Ikšķiles piemiņas akmens, Sajūtu parks "IKS parks";
4.1.2. Salaspils - Ako piemineklis, Nacionālais botāniskais dārzs, Daugavas muzejs;
4.1.3. Ogre - Ogres muzejs, Ogres Vēstures un mākslas muzejs un Suntažu muiža, Suntažu muižas pils
un muzejs;
4.1.4. Stopiņi - Līgo parks, Mini zoo "Brieži", Dzelzceļa tilts pār Mazo Juglu;
4.1.5. Ķekava - Novadpētniecības muzejs, Zanzibāra, Baložu "varde";
4.1.6. Baldone - Mercendarbes muiža, sēravots “Ķirzaciņa”, Baldones observatorija.
4.2. Dažos apskates objektos var tikt piemērota ieejas maksa.
4.3. Savu ierašanos Baldones observatorijā un Mercendarbes muižā, lūdzu, saskaņot iepriekš.
4.3.1. Apmeklējuma laiku Baldones observatorijā jāsaskaņo, zvanot pa tel.nr. 29266797.
4.3.2. Apmeklējuma laiku Mercendarbes muižā vēlams saskaņot, zvanot pa tel.nr. 29545201.

5. Akcijas norise
5.1. Laika posmā no 2016.gada 1.maijam līdz 3.oktobrim ikviens ir aicināts apceļot Daugavas lejteces
tūrisma reģionu, katrā no sešiem novadiem, obligāti apmeklējot 3, pavisam kopā 18 dažādus tūrisma
apskates objektus (skat.4.1.punktu).
5.2. Akcijas kartē jāaizpilda krustvārdu mīkla, kurā par katru no apskates objektiem ir viens jautājums.
Pareizās atbildes var uzzināt, apmeklējot attiecīgo apskates objektu.
5.3. Aizpildītās akcijas kartes jāiesniedz kādā no četriem tūrisma informācijas centriem (Ķekavā,
Salaspilī, Ogrē, Ikšķilē).
5.4. Akcijas noslēgumā no visiem dalībniekiem tiks izlozēts viens laimīgais, kurš savā īpašumā iegūs
lidojumu gaisa balonā divām personām virs Daugavas lejteces tūrisma reģiona no gaisabaloni.lv un
papildus veiksminieki, kuri savā īpašumā iegūs kādu no akcijas atbalstītāju balvām.
6. Akcijas pieteikumu iesniegšanas kārtība un noformēšana
6.1. Akcijas kartes var saņemt kādā no četriem tūrisma informācijas centriem:


Ķekavas novada pašvaldības Tūrisma koordinācijas centrs, Rīgas iela 26, Ķekava;



Salaspils Tūrisma informācijas centrs, Miera iela 1, Salaspils;



Ogres novada tūrisma informācijas centrs – Brīvības iela 12, Ogre;



Ikšķiles Tūrisma informācijas centrs, Birzes iela 33A, Ikšķile vai kādā no akcijas objektiem
(Nacionālais botāniskais dārzs, Daugavas muzejs, Ogres Vēstures un mākslas muzejs un
Suntažu muiža, Suntažu muižas pils un muzejs, Ogres muzejs, Mini zoo "Brieži", Ķekavas
novadpētniecības muzejs, Zanzibāra, Mercendarbes muiža, Baldones observatorija) vai
elektroniski lejupielādēt www.daugava.travel.

6.2. Lai piedalītos balvu izlozē, nepieciešams apmeklēt visus 18 norādītos tūrisma objektus un aizpildīt
akcijas kartē esošo krustvārdu mīklu. Aizpildītu akcijas karti jāiesniedz kādā no četriem tūrisma
informācijas centriem (skat.6.1.punktu).
6.3. Katrs dalībnieks akcijā var piedalīties tikai vienu reizi.
7. Netiek pieņemtas sekojošas akcijas kartes:
7.1. Kartes, kurās ir atbildēti mazāk kā 18 krustvārdu mīklas jautājumu.
7.2. Kartes, kurās nav norādīta pilna akcijas dalībnieka kontaktinformācija.
7.3. Akcijas kartes, kuras ir bojātas un ir grūti izlasīt aizpildīto informāciju.

8. Balvu fonds
8.1. Akcijas galveno balvu – lidojumu divām personām gaisa balonā virs Daugavas lejteces tūrisma
reģiona 330eur vērtībā– nodrošina SIA Airkargo.

8.2. Papildus galvenajai balvai, tiks izlozētas sešas veicināšanas balvas:
8.2.1 “Kazas Laukos” dāvanu komplekts "Kazas piena ziepju izlase” 20EUR vērtībā;
8.2.2. Laivu nomas “Jeņču laivas” dāvanu karte 30EUR vērtībā;
8.2.3. Viesnīcas un ūdens atpūtas centra “Spadrops” dāvanu karte 50EUR vērtībā;
8.2.4. Rāmavas Depkina muižas dāvanu karte romantiskai nedēļas nogalei divām personām 100EUR
vērtībā;
8.2.5. Nacionālā botāniskā dārza dāvanu karte 50EUR vērtībā;
8.2.6. Grozs ar Ogres novada mājražotāju produkciju 50EUR vērtībā.
8.3. Akcijas kopējais balvu fonds ir 630EUR.
9. Izloze un uzvarētāju apbalvošana
9.1. Visi dalībnieki, kuri būs iesnieguši nolikumam atbilstošas akcijas kartes, piedalīsies izlozē.
9.2. Izloze notiks Mercendarbes muižā 2016.gada 5.oktobrī plkst.14:00 un uzreiz pēc tās uzvarētāji tiks
paziņoti Daugavas lejteces mājas lapā www.daugava.travel un sociālo portālu (facebook.com,
draugiem.lv, twitter.com) lapās.
9.3. Izlozi veiks Daugavas lejteces tūrisma reģiona pārstāvji.
9.3.1. Katrai balvai tiks izlozēts viens balvas ieguvējs un viens rezerves balvas ieguvējs. Gadījumā, ja
primārie izlozētie balvu ieguvēji neierodas saņemt savu balvu līdz 2016.gada 31.oktobrim, tiesības
iegūt balvu pāriet izlozētajam rezerves balvas ieguvējam. Rezerves balvu ieguvēji tiek ierakstīti
protokolā, bet netiek izziņoti.
9.3.2. Ja arī rezerves balvu ieguvējs mēneša laikā neierodas saņemt savu balvu, akcijas organizētāji
patur tiesības izmantot balvu citai akcijai, konkursam vai aktivitātei.
9.4. Ar izlozes uzvarētājiem sazināsies personīgi un vienosies par balvas saņemšanu.

Pielikums Nr.1
Akcijas dalībnieka karte

