Daugavas lejteces tūrisma reģiona akcija
"Apceļo Daugavas lejteci!"
NOLIKUMS
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Daugavas lejteces tūrisma reģionā esošās pašvaldības (Stopiņu, Salaspils, Ķekavas,
Baldones, Ikšķiles un Ogres novadi) organizē akciju „Apceļo Daugavas lejteci!”.
1.2. Akcijas norises laiks: no 2017. gada 3. februāra līdz 2. oktobrim.
1.3. Akcijas norises laikā akcijas dalībniekiem obligāti jāapmeklē 15 no 19 objektiem, kas
iekļauti apceļošanas akcijā.
1.4. Akcija tiek izsludināta www.daugava.travel, visu pašvaldību mājaslapās, 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 reģiona teritorijā esošos tūrisma apskates objektus.
3.Akcijas dalībnieki
3.1. Akcijā var piedalīties jebkurš Latvijas iedzīvotājs vai viesis.
4. Obligāti apmeklējamie apskates objekti
4.1. Lai piedalītos akcijā, obligāti jāapmeklē 15 no 19 akcijas objektiem:
4.1.1. Salaspils novadā - Salaspils pludmale, Daugavas muzejs, Rīgavas mūzikas un mākslas
dārzs;
4.1.2. Ikšķiles novadā - Turbu dižozols, kultūras mantojuma centrs “Tīnūžu muiža”, Ikšķiles
Sv.Gara pareizticīgo baznīca;
4.1.3. Baldones novadā - Baldones observatorija, “Aušu parks”, Ceriņu parks;
4.1.4. Ķekavas novadā - ražotne “Konfelāde”, Katlakalna ev. lut. baznīca, saimniecība
„Daugmales Jāņa bišu medus”;
4.1.5. Stopiņu novadā - “Krīvu” klēts, privātkolekcija “Vardītes”, Ulbrokas ezermala;
4.1.6. Ogres novadā - piedzīvojumu parks „Milžu taka”, seno spēkratu kolekcija „Tehnika no
pagātnes”, šūpoļu parks Ķeipenē;
4.1.7. Daugavas Lejteces stends tūrisma izstādē “Balttour 2017”, kas norisināsies no 3. līdz 5.
februārim izstāžu kompleksā “Ķīpsala”.
4.2. Dažos apskates objektos var tikt piemērota ieejas maksa.

4.3. Apmeklējot Baldones observatoriju, “Aušu parku”, ražotni “Konfelāde”, seno spēkratu
kolekciju „Tehnika no pagātnes”, “Krīvu” klēti, privātkolekciju “Vardītes” un kultūras
mantojuma centru “Tīnūžu muiža” nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās.
5. Akcijas norise
5.1. Laika posmā no 2017. gada 3. februāra līdz 2. oktobrim ikviens ir aicināts apceļot
Daugavas lejteces tūrisma reģionu, obligāti apmeklējot 15 no 19 akcijas objektiem (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 tūrisma apskates objektu.
Vienu papildus atbildi var uzzināt, apmeklējot Daugavas Lejteces stendu tūrisma izstādē
“Balttour 2017”, kas norisināsies izstāžu kompleksā “Ķīpsala”, Rīgā no 3.-5. februārim.
5.3. Aizpildītās akcijas kartes jāiesniedz kādā no četriem tūrisma informācijas centriem
(Ķekavā, Salaspilī, Ogrē, Ikšķilē).
5.4. Akcijas noslēgumā no visiem dalībniekiem, kas iesnieguši derīgas akcijas kartes, tiks
izlozēts viens laimīgais, kurš savā īpašumā iegūs dāvanu karti - enerģētisko pirts rituālu
četrām personām Baldones novada “Lejasmārtiņos” un papildus veiksminieki, kuri savā
īpašumā iegūs kādu no akcijas atbalstītāju balvām.
6. Akcijas pieteikumu iesniegšanas kārtība un noformēšana
6.1. Akcijas kartes var iegūt:
6.1.1. Kādā no četriem tūrisma informācijas centriem:
 Ķekavas novada pašvaldības Tūrisma koordinācijas centrs, Rīgas iela 26, Ķekava;
 Salaspils novada Tūrisma informācijas centrs, Miera iela 1, Salaspils;
 Ogres novada tūrisma informācijas centrs – Brīvības iela 12, Ogre;
 Ikšķiles novada Tūrisma informācijas centrs, Birzes iela 33A, Ikšķile;
6.1.2. Kādā no akcijas objektiem (ražotnē “Konfelāde”, “Krīvu” klētī, piedzīvojumu parkā
„Milžu taka”, seno spēkratu kolekcijā „Tehnika no pagātnes”, Kultūras mantojuma
centrā “Tīnūžu muiža”, privātkolekcijā “Vardītes”, Baldones observatorijā, Daugavas
muzejā, saimniecībā „Daugmales Jāņa bišu medus”);
6.1.3. www.daugava.travel, elektroniski lejupielādējot.
6.2. Lai piedalītos balvu izlozē, nepieciešams apmeklēt 15 no 19 punktā 4.1. minētajiem
akcijas objektiem un aizpildīt akcijas kartē esošo krustvārdu mīklu. Aizpildīta akcijas
karte jāiesniedz pa pastu, e-pastu vai klātienē kādā no četriem tūrisma informācijas
centriem (skat. 6.1.1. punktu).
6.3. Katrs dalībnieks akcijā var piedalīties tikai vienu reizi.
7. Netiek pieņemtas šādas akcijas kartes:
7.1. Akcijas kartes, kurās ir atbildēti mazāk nekā 15 krustvārdu mīklas jautājumu.
7.2. Akcijas 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 galvenā balva – dāvanu karte “Enerģētiskais pirts rituāls četrām personām” no
Baldones novada “Lejasmārtiņiem” EUR 240,00 vērtībā.
8.2. Papildus galvenajai balvai, tiks izlozētas veicināšanas balvas:
8.2.1. SIA “Charlotte” dāvanu karte zirgu izjādei ar fotosesiju 2 personām Ķekavas novada
zirgu sētā "Dārziņi" 60.00 EUR vērtībā;
8.2.2. Daugavas muzeja dāvanu karte (pasākumu nojumes izmantošanai) EUR 40,00 vērtībā;
8.2.3. Trīs bišu vaska lukturi no “Emīlijas bišu vasks” EUR 36,00 vērtībā;
8.2.4. Dāvanu karte 2 personām loka šaušanas apmācībai sporta klubā "Amazones" EUR
40,00 vērtībā;
8.2.5. Paraplanierisma skolas dāvanu karte lidojumam vienai personai ar skatu uz Daugavas
Lejteci 40,00 EUR vērtībā.
8.2.6. Dāvana no IK “Ķeipenieši” EUR 15,00 vērtībā.
8.3. Akcijas kopējais balvu fonds ir EUR 471,00.
9. Izloze un uzvarētāju apbalvošana
9.1. Visi dalībnieki, kas būs iesnieguši nolikumam atbilstošas akcijas kartes, piedalīsies
izlozē.
9.2. Izloze notiks Nacionālā botāniskā dārza oranžērijā, Salaspilī, 2017. gada 5. oktobrī plkst.
13:00. Pēc izlozes uzvarētāji tiks paziņoti Daugavas lejteces mājaslapā
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
2017. 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 akcijas organizatori sazināsies personīgi un vienosies par balvas
saņemšanu.

