Latvijas - Lietuvas apceļošanas akcijas “Iepazīsti kaimiņus Zemgalē!” 2018
NOLIKUMS

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Latvijas - Lietuvas apceļošanas akcijas reģionā esošās pašvaldības (Bauskas, Iecavas, Rundāles,
Vecumnieku novads, Biržu, Pasvales, Pakrojas un Jonišķu rajons) organizē akciju „Iepazīsti
kaimiņus Zemgalē!”

1.2. Akcijas norises laiks: 2018. gada 1.maijs līdz 25.septembris.
1.3. Akcijas norises laikā akcijas dalībniekiem jāapmeklē vismaz 8 līdz 16 no24 objektiem, kas iekļauti
apceļošanas akcijā.

1.4. Akcija tiek izsludināta,iesaistīto pašvaldību un tūrisma informācijas centru mājaslapās, sociālo
tīklu
portālos
un
novada
https://www.facebook.com/kaiminizemgale.

drukātajos

izdevumos

(avīzēs)

un

2. Akcijas mērķis
2.1. Veicināt tūrisma attīstību Latvijas - Lietuvas pierobežas reģionā.
2.2. Popularizēt Latvijas - Lietuvas pierobežas reģiona teritorijā esošos tūrisma apskates objektus.
3.

Akcijas dalībnieki

3.1. Akcijā var piedalīties jebkurš Latvijas un Lietuvas iedzīvotājs, kurš sasniedzis 12 gadu vecumu.
3.2. Akcijas dalībniekiem vecumā no 12 līdz 17 gadiem anketā jānorāda vecāku tālruņa numuru vai
e-pasts, lai,veiksmes gadījumā, akcijas organizators varētu sazināties par balvu.

3.3. Akcijā nedrīkst piedalīties iesaistīto pašvaldību vadība (priekšsēdētāji, izpilddirektori un to
vietnieki), Tūrisma informācijas centra darbinieki un akcijas objektu (skat. punkts 4.1.) darbinieki.

4. Apmeklējamie objekti
4.1.

Akcijas objekti:
1. Skaistkalnes katoļu baznīca

10. Retro auto „Mežmaļi”

2. Muzejs / muziejus „Sendienas“

11. Rundāles pils parks

3. Liliju svētki Vecumniekos

12. Rundāles novada svētki

4. Mini zoo „Dobuļi“

13. Jonišķu Sinagogu komplekss

5. Iecavas katoļu baznīca

14. Žagares muiža

6. Iecavas mazie dziesmu un deju svētki

15. Žagares Ķiršu festivāls

7. Bauskas muzejs

16. Pakrojas muižas saimniecība

8. Bauskas Sv. Gara luterāņu baznīca

17. Akmeneļu muiža

9. Bauskas vecpilsētas pagalmu svētki

18. Pakrojas pilsētas svētki

19. Pasvales novadpētniecības muzejs

22. Biržu tējkannu galerija

20. Kriteņu parks

23. Eko baskāju parks

21. Pasvales pilsētas svētki

24. Biržu pilsētas svētki

5.
5.1.

Akcijas noteikumi:
8 (astoņi) dalībnieki, kuri būs apmeklējuši vismaz 8 (astoņus) akcijas pasākumus vai objektus
(katrā pašvaldībā pa vienam), varēs iegūt atbalstītāju veicināšanas balvas.
5.2.
4 (četri) Latvijas apceļotāji, kuri būs apmeklējuši vismaz 16 (sešpadsmit) akcijas pasākumus
vai objektus (katrā pašvaldībā divus), varēs iegūt velosipēdu no Biržu, Pasvales, Pakrojas un Jonišķu
rajona pašvaldībām.
5.3.
4 (četri) Lietuvas apceļotāji, kuri būs apmeklējuši vismaz 16 (sešpadsmit) akcijas pasākumus
vai objektus (katrā pašvaldībā divus), varēs iegūt velosipēdu no Bauskas, Iecavas, Rundāles un
Vecumnieku novada pašvaldībām.

6. Akcijas norise
6.1. Laika posmā no 2018. gada 1. maija līdz 25.septembrim ikviens ir aicināts apceļot reģionu,
apmeklējot akcijas pasākumus vai objektus, ko apliecina ar akcijas kartē saņemto zīmogu.

6.2. Aizpildītās akcijas kartes jāiesniedz kādā no pieciem tūrisma informācijas centriem (Bauskā,
Biržos, Pasvalē, Pakrojā, Jonišķos ) punkts 7.1.

6.3. Akcijas noslēgumā no visiem dalībniekiem, kuri iesnieguši derīgas akcijas kartes, atbilstoši
punktam 5. tiks izlozēti 8 (astoņi) velosipēdi un papildus 8 (astoņi) veiksminieki, kuri savā
īpašumā iegūs kādu no akcijas atbalstītāju balvām.
6.4. Apceļošanas akcijas noslēgums ar dāvanu pasniegšanu to ieguvējiem tiks organizēts 13.oktobrī
Bauskā.

7. Akcijas pieteikumu iesniegšanas kārtība un noformēšana
Akcijas kartes var iegūt:
7.1. kādā no pieciem tūrisma informācijas centriem







Bauskas TIC, Rātslaukums 1, Bauska, LV-3901, Latvija, T.+37163923797
Biržų TIC, J.Janonio g. 2, Biržai, LT – 41148, Lietuva, T. +370 68673742
Pasvalio TIC, P. Avižonio g. 6, Pasvalys,LT-39149, Lietuva, T. +370 45134096
Pakruojo TVIC, Pergalės g. 1, LT-83159 Pakruojis, Lietuva, T.+370 61610765
Joniskys TVIC, Žemaičių g. 9,Joniškis LT-84147,Lietuva, T. +370 42652388

7.2. kādā no akcijas objektiem un pasākumiem (skat. 4.1. punktu).
7.3. elektroniski lejupielādējothttps://www.facebook.com/kaiminizemgale
7.4. Lai piedalītos balvu izlozē, nepieciešams apmeklēt punktā 4.1. minētos akcijas objektus vai
pasākumus. Apmeklējot 8 (astoņus) akcijas pasākumus vai objektus (katrā pašvaldībā pa
vienam), varēs pretendēt uz kādu no atbalstītāju veicināšanas balvām. Apmeklējot 16
(sešpadsmit) akcijas pasākumus vai objektus (katrā pašvaldībā divus), varēs pretendēt uz
kādu no velosipēdiem.

7.5. Aizpildīta akcijas karte jāiesniedz pa pastu vai klātienē līdz 28.septembrim kādā no pieciem
tūrisma informācijas centriem (skat. 7.1. punktu).
7.6. Katrs dalībnieks akcijā var piedalīties tikai vienu reizi.
8. Par nederīgām tiek atzītas šādas akcijas kartes:
8.1. Akcijas kartes, kurās ir mazāk nekā 8zīmogi un / vai mazāk kā viens akcijas objekts katrā
pašvaldībā - t.i. neatbilst punktam 5.1.
8.2. Akcijas kartes, kurās nav norādīta pilna akcijas dalībnieka kontaktinformācija(vārds, uzvārds,
vecums, tālrunis vai e-pasts).
8.3. Akcijas kartes, kas ir bojātas un ir grūti izlasīt aizpildīto informāciju.
9. Balvu fonds
9.1. Akcijas balvas – 8 (astoņi) velosipēdi.
9.2.
Papildus 8 balvām, tiks izlozētas 8 (astoņas) veicināšanas balvas no akcijas
atbalstītājiem:











Rixwell Bauska Hotel *** Slimnīcas iela 7, Bauska, T.+371 63920295,
www.rixwell.com/lv/rixwell-bauska-hotel . Dāvanu karte nakšņošanai viesnīcā divvietīgā
numuriņā 40,00 EUR vērtībā.
Joniškio Zap‘o bar. Žemaičių g. 7A, Joniškis; T.+370 61686719;
https://www.zapobaras.lt/, jebkurš izvēlētais ēdiens no ēdienkartes
Kafejnīca “Upene”. Upes iela 9, Iecava, T. +371 26130453, FB@UpeneCafe/. Dāvanu
karte ēdienu baudīšanai 25,00 EUR vērtībā (pusdienas, vakariņas).
”Sēdnīca”. Rīgas iela 24 a, Vecumnieki, +37126456639. Dāvanu karte ēdienu baudīšanai
20,00 EUR vērtībā.
Kafejnīca/Restorāns „Grāfs”.Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāles nov., LV-3921, T.
+37127 308 050, FB@restorans.grafs. Dāvanu karte ēdienu baudīšanai 25,00 EUR vērtībā.
„Zoo cafe”, T. +370 61554477, FB@Zoo-Cafe-1289235214465057/, Dāvanu karte.
Viesu nams"Kruoja", Vytauto Didžiojo g.32, Pakruojis, T.+37042151294,
buhalterija@pakruojoparketas.lt. Dāvanu karte diviem nakšņošanai un vakariņām viesu
namā „Kruoja“.
Restorāns / Restoranas „Pilies skliautai“. J. Radvilos g. 3, Biržai, T. +370616 44 078
https://www.piliesskliautai.lt/ . Dāvanu karte 30,00 EUR vērtībā (pusdienas, vakariņas).

10. Izloze un uzvarētāju apbalvošana
10.1.

Visi dalībnieki, kuri būs iesnieguši nolikumam atbilstošas akcijas kartes, piedalīsies izlozē.

10.2.

Balvas noteiks Vecumniekos, 2018. gada 28. septembrī plkst. 11:00. Balvu ieguvēji tiks
paziņoti 1.oktobrīhttps://www.facebook.com/kaiminizemgaleun iesaistīto pašvaldību mājas
lapās un sociālajos medijos.

10.3.

Izlozi veiks iesaistīto pašvaldību pārstāvji.

10.3.1. Katrai balvai tiks izlozēts viens ieguvējs un viens rezerves ieguvējs. Gadījumā, ja primārie
izlozētie balvu ieguvēji neierodas saņemt to līdz 2018. gada 13.novembrim, tiesības to iegūt
pāriet izlozētajam rezerves balvas ieguvējam. Rezerves balvu ieguvēji tiek ierakstīti
protokolā, bet netiek izziņoti.
10.3.2. Ja arī rezerves balvu ieguvējs mēneša laikā neierodas saņemt savu balvu, akcijas organizētāji

patur tiesības izmantot to citai akcijai, konkursam vai aktivitātei.
Ar izlozes uzvarētājiem akcijas organizatori sazināsies personīgi un vienosies par balvas
saņemšanu.
Ja balvas ieguvējs kādu apstākļu dēļ nevar personīgi ierasties 13.oktobrī Bauskā (Latvijā)
saņemt balvu - velosipēdu, viņam rakstiski jādeleģē pārstāvis.
Ja balvas ieguvējs kādu apstākļu dēļ nevar personīgi ierasties 13.oktobrī Bauskā (Latvijā)
saņemt balvu – kādu no Dāvanu kartēm, tad tā var tikt izsūtīta tās īpašniekam pa pastu
ierakstītas vēstules veidā.

10.4.
10.5.
10.6.

Sīkāka informācija par akciju atrodama https://www.facebook.com/kaiminizemgale
Maršruta un akcijas karte lejuplādei

Bauskas Tūrisma informācijas centra vadītāja
Inese Turkupole-Zilpure
63923797, tic@bauska.lv
2018.gada 6.aprīlī, Biržos

Lietuvos - Latvijos turizmo akcija „Pažinkime kaimynus Žiemgaloje! 2018
REGLAMENTAS
1. Bendrosios nuostatos
1.1. Lietuvos - Latvijos turizmo akcijos regione esančios savivaldybės (Bauskės, Iecavos,
Rundalės, Vecumnieku, Biržų, Pasvalio, Pakruojo ir Joniškio rajonai) organizuoja akciją
„Pažinkime kaimynus Žiemgaloje!“.
1.2. Akcijos laikotarpis: nuo 2018 m. gegužės 1 d. iki rugsėjo 25 d.
1.3. Akcijos metu dalyviams reikia aplankyti nuo 8 iki 16 iš 24 objektų, kurie įtraukti į turizmo
akciją.
1.4. Apie akciją pranešama ir skelbiama dalyvaujančių savivaldybių bei turizmo informacijos
centrų internetinėse svetainėse, socialiniuose tinkluose ir savivaldybių spausdintuose
leidiniuose (laikraščiuose) taip pat https://www.facebook.com/kaiminizemgale.
2. Akcijos tikslas
2.1. Skatinti turizmą Latvijos - Lietuvos pasienio regionuose.
2.2. Populiarinti Latvijos - Lietuvos pasienio regionuose esančius turistinius lankytinus objektus.
3. Akcijos dalyviai
3.1. Akcijoje gali dalyvauti bet kuris Latvijos ir Lietuvos gyventojas, kuriam yra 12 metų.

3.2. Akcijos dalyviai nuo 12 iki 17 metų, dalyvio anketoje turi nurodyti tėvų (globėjų, rūpintojų)
telefono numerį arba elektroninį paštą tam, kad laimėjus prizą akcijos organizatoriai galėtų
susisiekti ir pranešti apie laimėjimą.
3.3. Akcijoje draudžiama dalyvauti akciją organizuojančių savivaldybių vadovybei (merai, merų
pavaduotojai, administracijos direktoriai, administracijos direktorių pavaduotojai), turizmo
informacijos centrų darbuotojai bei akcijos objektų (žiūrėti 4.1. punktą) darbuotojai.
4. Lankytini objektai
4.1. Akcijos objektai:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Skaistkalnės katalikų bažnyčia
Muziejus „Sendienas“
Lelijų šventė Vecumniekuose
Mini zoologijos sodas „Dobuļi“
Iecavos katalikų bažnyčia
Iecavos mažoji dainų ir šokių šventė
Bauskės muziejus
Bauskės Šv. Dvasios liuteronų bažnyčia
Bauskės senamiesčio kiemų šventė
Retro automobilių kolekcija „Mežmaļi“
Rundalės pilies parkas
Rundalės miesto šventė

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Joniškio Sinagogų kompleksas
Žagarės dvaras
Žagarės vyšnių festivalis
Pakruojo dvaras

Akmenėlių dvaras
Pakruojo miesto šventė
Pasvalio krašto muziejus
Smegduobių parkas (Pasvalyje)
Pasvalio miesto šventė
Biržų arbatinukų muziejus
Eko basų kojų parkas
Biržų miesto šventė

5. Akcijos nuostatai:
5.1. 8 (aštuoni) dalyviai, kurie bus aplankę bent 8 (aštuonis) akcijos renginius arba objektus
(kiekvienoje savivaldybėje po vieną), galės laimėti rėmėjų įsteigtą prizą.
5.2. 4 (keturi) keliautojai iš Latvijos, kurie bus aplankę bent 16 (šešiolika) akcijos renginių arba
objektų (kiekvienoje savivaldybėje po du) turės galimybę laimėti dviratį iš Biržų, Pasvalio,
Pakruojo ir Joniškio savivaldybių.
5.3. 4 (keturi) keliautojai iš Lietuvos kurie bus aplankę bent 16 (šešiolika) akcijos renginių arba
objektų (kiekvienoje savivaldybėje po du) turės galimybę laimėti dviratį iš Bauskės, Iecavos,
Rundalės ir Vecumniekų savivaldybių.
6. Akcijos laikotarpis
6.1. Nuo 2018 m., gegužės 1 d. iki rugsėjo 25 d. visi yra kviečiami keliauti regione, aplankant
akcijos renginius arba objektus, keliavimą patvirtina akcijos žemėlapyje-anketoje uždėtas
aplankyto renginio ar objekto antspaudas.
6.2. Užpildytus akcijos žemėlapius-anketas reikia pateikti vienam iš turizmo informacijos centrų
(Bauskėje, Biržuose, Pasvalyje, Pakruojyje, Joniškyje) 7.1 punktas.
6.3. Akcijos uždaryme iš visų dalyvių, kurie pateikė galiojančias ir tinkamas akcijos
žemėlapius-anketas, pagal 5 punktą, bus įteikti 8 (aštuoni) dviračiai ir 8 (aštuonios)
papildomos rėmėjų dovanos.
6.4. Turizmo akcijos uždarymas su dovanų įteikimu laimėtojams bus organizuojamas spalio 13 d.,
Bauskėje.

7. Dalyvavimo akcijoje tvarka ir įforminimas

Akcijos žemėlapius-anketas galima pasiimti:
7.1. Viename iš penkių turizmo informacijos centrų







Bauskas TIC, Rātslaukums 1, Bauska, LV-3901, Latvija, T.+37163923797
Biržų TIC, J.Janonio g. 2, Biržai, LT – 41148, Lietuva, T. +370 68673742
Pasvalio TIC, P. Avižonio g. 6, Pasvalys,LT-39149, Lietuva, T. +37045134096
Pakruojo TVIC, Pergalės g. 1, LT-83159 Pakruojis, Lietuva, T.+37061610765
Joniškio TVIC, Žemaičių g. 9,Joniškis LT-84147,Lietuva, T.
+37042652388
7.2.Viename iš akcijos objektų ar renginių vietos ( žiūrėti 4.1. punktą).
7.3.Atsisiunčiant iš internetinės erdvės https://www.facebook.com/kaiminizemgale.
7.4. Norint dalyvauti prizų loterijoje būtina aplankyti 4.1 punkte nurodytus akcijos
objektus arba renginius. Aplankius 8 (aštuonis) akcijos renginius ar objektus
(kiekvienoje savivaldybėje po vieną), pretenduos į vieną dovaną iš rėmėjų. Aplankius
16 (šešiolika) akcijos renginių ar objektų (kiekvienoje savivaldybėje po du)
pretenduos į vieną iš dviračių.
7.5.Užpildytą akcijos žemėlapį – anketą reikia išsiųsti paštu arba atnešti į vieną iš penkių turizmo
informacijos centrų iki rugsėjo 28 d. (žr. 7.1. ).

7.6.Vienas dalyvis gali pateikti tik vieną užpildytą akcijos žemėlapį-anketą.
8. Netinkamais laikomi akcijos žemėlapiai-anketos:
8.1. Akcijos žemėlapiai-anketos, kuriuose yra mažiau nei 8 antspaudai ir mažiau nei po
vieną objektą iš kiekvienos savivaldybės t.y. neatitinka 5.1 punkto.
8.2. Akcijos žemėlapiai-anketos, kuriuose nėra nurodyta pilna dalyvio kontaktinė
informacija (vardas, pavardė, amžius, telefono numeris ar el. paštas).
8.3. Akcijos žemėlapiai-anketos, kurie yra sugadinti ir yra sunku arba neįmanoma atkurti
užpildytos informacijos.
9. Prizų fondas
9.1.Akcijos prizai – 8 (aštuoni) dviračiai.
9.2. Papildomi 8 prizai: bus lošiami 8 (aštuoni) įsteigti rėmėjų prizai:
 Rixwell Bauska Hotel *** Slimnīcas iela 7, Bauska, T.+37163920295,
www.rixwell.com/lv/rixwell-bauska-hotel. Dovanų kortėlė nakvynei viešbutyje
dviviečiame numeryje 40,00 EUR vertės.
 Joniškio Zap‘o bar. Žemaičių g. 7A, Joniškis; T.+37061686719;
https://www.zapobaras.lt/, bet kuris pasirinktas patiekalas iš valgiaraščio
 “Upene”. Upes iela 9, Iecava, T. +371 26130453, FB@UpeneCafe/. Dovanų
kortelė 25,00 EUR vertės (pietūs, vakarienė).
 ”Sēdnīca”. Rīgas iela 24 a, Vecumnieki, +37126456639. Dovanų kortelė 20,00
EUR vertės (pietūs, vakarienė).
 „Grāfs”. Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāles nov., LV-3921, T.
+37127308050, FB@restorans.grafs. Dovanų kortelė 25,00 EUR vertės (pietūs,
vakarienė).






„Zoo cafe”, T. +37061554477, FB@Zoo-Cafe-1289235214465057/. Dovanų
kortelė.
"Kruoja", Vytauto Didžiojo g.32, Pakruojis, T.+37042151294,
buhalterija@pakruojoparketas.lt. Dovana dviem asmenims,pietūs ir nakvynė
svečių namuose ''Kruoja''.
Restoranas „Pilies skliautai“. J. Radvilos g. 3, Biržai, T. +37061644078
https://www.piliesskliautai.lt/ . Dovanų kortelė 30,00 EUR vertės (pietūs,
vakarienė).

10. Loterija ir laimėtojų apdovanojimas
10.1.
Visi
dalyviai,
kurie
pateiks
reglamentą
atitinkančius
akcijos
žemėlapius-anketas, dalyvaus loterijoje.
10.2.
Prizų laimėtojai bus išrinkti Vecumniekuose 2018 m., rugsėjo 28 d., 11 val.
Prizų laimėtojai bus paskelbti spalio 1 d. https://www.facebook.com/kaiminizemgale
ir dalyvaujančių savivaldybių ineternetinėse svetainės ir socialiniuos tinkluose.
10.3.
Loteriją vykdys dalyvaujančių savivaldybių atstovai.
10.3.1 Kiekvienam prizui loterijos būdu bus išrinktas pagrindinis laimėtojas bei
vienas laimėtojas rezervui, jeigu pagrindinis laimėtojas neatvyks atsiimti
savo prizo iki 2018 m., lapkričio 13 d., teisė į prizą atiteks rezerviniam
laimėtojui. Rezerviniai laimėtojai įrašomi į protokolą, bet neviešinami.
10.3.2 Jeigu ir rezerviniai laimėtojai per mėnesį neatvyksta atsiimti prizo, akcijos
organizatoriai pasilieka teisę prizą skirti kitai akcijai, konkursui ar renginiui.
10.4.
Su akcijos laimėtojais organizatoriai susieks asmeniškai ir susitars dėl prizo
atsiėmimo.
10.5.
Jeigu prizo laimėtojas dėl tam tikrų aplinkybių negali atvykti pats asmeniškai
spalio 13 d. Bauskėje atsiimti prizo – dviračio, jis gali raštu deleguoti kitą asmenį.
10.6.
Jeigu prizo laimėtojas dėl tam tikrų aplinkybių negali atvykti pats asmeniškai
spalio 13 d. Bauskėje atsiimti prizo – vienos iš Dovanų kortelės, tokiu atveju prizas
gali būti siunčiamas registruotu paštu.

Detalesnė informacija apie akciją: https://www.facebook.com/kaiminizemgale.
Maršruto ir akcijos žemėlapio-anketos atsisiuntimui

Bauskės turizmo informacijos centro direktorė
Inese Turkupole-Zilpure
+37163923797 tic@bauska.lv

