Akcija „Pavasara vaibsti Kocēnu novadā - ņem un atmaigsti!’’
2019
NOLIKUMS
1. Ceļošanas akciju „Pavasara vaibsti Kocēnu novadā - ņem un atmaigsti!’’ (turpmāk –
akcija) organizē Kocēnu novada pašvaldība sadarbībā ar Kocēnu novada tūrisma
uzņēmējiem.
2. Akcijas mērķis ir veicināt Kocēnu novada teritorijas atpazīstamību, tūrisma attīstību un
Latvijas un ārzemju ceļotāju interesi izmantot tūrisma uzņēmēju un pašvaldības sniegtos
pakalpojumus.
3. Akcijas norises vieta: Kocēnu novada, Dikļu, Kocēnu, Vaidavas un Zilākalna pagasti.
4. Akcijas norises laiks: no 2019. gada 4. maija līdz 2019. gada 31. maijam.
5. Par akcijas dalībnieku var kļūt ikviens Latvijas iedzīvotājs vai ārzemju viesis, kurš saņēmis
ceļotāja pasi “Pavasara vaibsti Kocēnu novadā” (turpmāk pase) un apņemas ievērot akcijas
noteikumus:
5.1. Akcijas pasi no 2019. gada 3. maija līdz 2019. gada 30. maijam var saņemt
sekojošās vietās:
- Kocēnu novada dome, Alejas iela 8, Kocēni (darba laiks P. 8:00 - 18:00,
O.-C. 8:00 - 17:00, Pk. 8:00 - 16:00);
- Valmieras tūrisma un informācijas centrs, Rīgas iela 10, Valmiera
(Pirmdiena līdz piektdiena 9:00 - 18:00 un sestdiena 10:00 - 15:00)
- Veikals “Lats”, Alejas iela 7, Kocēni (darba laiks 8:00 - 22:00, katru dienu);
- Veikals “Top”, Valmieras iela 7, Rubene (darba laiks 8:00 - 22:00, katru
dienu);
- Veikals “Top” “Skaras”, Dikļi (darba laiks 8:00 - 22:00, katru dienu).
5.2. No 2019. gada 3. maija līdz 2019. gada 30. maijam jāapmeklē pēc iespējas
vairāk akcijas objektu un pasākumu Kocēnu novadā. Akcijas objektu un pasākumu saraksts
pieejams
Kocēnu
novada
pašvaldības
mājaslapā,
tūrisma
sadaļā
https://ej.uz/pavasaravaibsti

5.2. Pirms tiek apmeklēts akcijas objekts vai pasākums, pārliecināties par tā
pieejamību izvēlētajā apmeklējuma laikā, kā arī par ieejas maksu.
5.3. Lai piedalītos akcijā un pretendētu uz balvām, akcijas dalībniekam:
- Jāapmeklē vismaz 6 akcijas tūrisma objekti un pasākumi,
- Jāsaņem zīmogs ceļotāja pasē
- Jāaizpilda vajadzīgā informācija pases pēdējā lapā
- Jāiesniedz pase līdz 2019. gada 30. maijam kādā no sekojošām vietām:
- Kocēnu novada dome, Alejas iela 8, Kocēni (darba laiks P. 8:00 18:00, O.-C. 8:00 - 17:00, Pk. 8:00 - 16:00);
- Valmieras tūrisma un informācijas centrs, Rīgas iela 10, Valmiera
(Pirmdiena līdz piektdiena 9:00 - 18:00 un sestdiena 10:00 - 15:00)
- Veikals “Lats”, Alejas iela 7, Kocēni (darba laiks 8:00 - 22:00, katru
dienu);
- Veikals “Top”, Valmieras iela 7, Rubene (darba laiks 8:00 - 22:00,
katru dienu);
- Veikals “Top” “Skaras”, Dikļi (darba laiks 8:00 - 22:00, katru dienu).
- Pa pastu, sūtot uz adresi: Kocēnu novada dome, Alejas iela 8,
Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV - 4220
5.7. Piedaloties akcijā, tās dalībnieks piekrīt personīgo datu apstrādei un tam, ka
akcijas pasākumos var tikt fotografēts un filmēts.
5.8. Akcijas dalībnieks apzinās un piekrīt, ka reģistrējoties Kocēnu novada
pašvaldības akcijai “Pavasara vaibsti”, tas piekrīt visiem akcijas noteikumiem.
6. Akcijas norises vietas:
6.1. Akcijas sākuma un noslēguma norises vietas:
-

2019.gada 4. maijā, 18:00, LIVE tiešraide portāla Facebook lapā “Visit
Kocēnu novads”
2019.gada 31. maijā, akcijas noslēgums, Vaidavas ezera pludmalē, 19:00,
pēc noslēguma koncerts ar grupu “Chris Noah”

6.2. Akcijas norises vietas, kurās varēs saņemt zīmogu, lai piedalītos akcijā:
-

2019.gada 5. maijā, 10:00, Pārgājiens pa Zilākalna un apkārtnes takām. Sākuma un
noslēguma vieta: Zilākalna pagasta pārvaldes stāvlaukums, Imanta iela 7;

-

2019.gada 10. maijā, 20:00, Kocēnu novada kino punkts, festivāla “Kinopedālis
2019” ietvaros, Valmieras radio un televīzijas stacija, Rīgas ielā 95, Valmiera;

-

2019.gada 11. maijā festivāla “Kino pedālis 2019” velobrauciens “Ģimeņu pedālis” pa
Kocēnu novadu, pietura Kocēnos, promenādē pie dīķa;

-

2019.gada 18. maijā, Ekskursijas pie tūrisma uzņēmējiem

-

-

-

-

-

-

Vīna darītava Matilde - Ekskursijas no 10:00 - 18:00 Apmeklējuma cena 3EUR Vēlama pieteikšanās! Kocēnu pag., “Bilderi”, GPS 57.4838387,
25.3627676, tel. +371 26457057
Krēslu kolekcija un keramikas darbnīca “Lejas Bregži” - Ekskursijas no
11:00 - 16:00 Apmeklējuma cena par ekskursiju - 2EUR, par māla darbnīcu 2,50 EUR. Iepriekšēja pieteikšanās! Vaidavas pag., “Lejas Bregži”, GPS
57.3950730, 25.3603257, tel. +371 29481519
Vaidavas keramikas ražotne – Ekskursijas 10:00, 11:00, 12:00. Iepriekšēja
pieteikšanās. Vaidavas pag., Vaidava, Ezera iela 2 vita@vaidava.lv , +371
22334806
Caurumkrogs – Caurumkrogā izveidota unikāla brīvdabas gleznu galerija,
kurā pastāvīgi apskatāmi novadnieka, mākslinieka Jāņa Staņislava Rozes
darbi. Kocēnu nov. “Saulītes”, GPS: 57.4791995, 25.3035760,
Ekskursija Sietiņiezī - 17:00 un 18:00 Iepriekšēja pieteikšanās!
turisms@kocenunovads +371 28644530
Krodziņš "Mazais Ansis" - Izmanto ēdināšanas pakalpojumus, saki paroli
“Pavasara vaibsti” un saņem 10% atlaidi maltītei. Kocēnu novads, Rubene,
Kocēnu pagasts, +371 64230352, GPS: 57.4647110, 25.2547350

2019.gada 19. maijā, Ekskursijas pie tūrisma uzņēmējiem:
-

-

-

-

-

Vīna darītava Matilde - Ekskursijas no 10:00 - 18:00 Apmeklējuma cena 3EUR Vēlama iepriekšēja pieteikšanās! Kocēnu pag., “Bilderi”, GPS
57.4838387, 25.3627676, tel. +371 26457057,
Šķirnes trušu saimniecība "Mežiņi" - Ekskursijas no 10:00 īdz 18:00
Apmeklējuma cena - 2EUR Vēlama iepriekšēja pieteikšanās! Dikļu pag.,
“Mežiņi”, GPS 57.547611, 25.117638, tel. +371 29198221
Krēslu kolekcija un keramikas darbnīca “Lejas Bregži” - Ekskursijas no
11:00 - 16:00 Apmeklējuma cena par ekskursiju - 2EUR, par māla darbnīcu 2,50 EUR. Iepriekšēja pieteikšanās! Vaidavas pag., “Lejas Bregži”, GPS
57.3950730, 25.3603257, tel. +371 29481519
Caurumkrogs – Caurumkrogā izveidota unikāla brīvdabas gleznu galerija,
kurā pastāvīgi apskatāmi novadnieka, mākslinieka Jāņa Staņislava Rozes
darbi. Kocēnu nov. “Saulītes”, GPS: 57.4791995, 25.3035760, bez maksas
Ekskursija Zilākalnā
- 17:00 un 18:00 Iepriekšēja pieteikšanās!
turisms@kocenunovads, +371 28644530, bez maksas
Krodziņš "Mazais Ansis" - Izmanto ēdināšanas pakalpojumus, saki paroli
“Pavasara vaibsti” un saņem 10% atlaidi maltītei. Kocēnu novads, Rubene,
Kocēnu pagasts, +371 64230352, GPS: 57.4647110, 25.2547350

-

2019.gada 25. maijā, Kocēnu novada rogainings, 10:00, starts Vaidavas ciemā;

-

2019.gada 26. maijā Saullēkta brauciens ar velosipēdiem pa Zaļo dzelzceļu,10:00,
Sākuma un noslēguma vieta Grebu pilskalnā

7. Akcijas dalībnieki, kas laika periodā no No 2019. gada 3. maija līdz 2019. gada 30.
maijam būs apmeklējuši vismaz 6 akcijas objektus un iesnieguši aizpildītu pases pēdējo lapu
kādā no iepriekš minētajām vietām, pretendēs uz sekojošām balvām.
7.1. Galvenā balva (1 balva) - 100 EUR dāvanu karte ceļojumam tūrisma aģentūrā
‘’Jauni rakursi’’.
7.1.1. Galveno balvu iegūst tas akcijas dalībnieks, kurš akcijas noslēgumā,
nejaušā izlozē tiks izlozēts. Akcijas dalībniekam nebūs obligāti jāatrodas akcijas
noslēguma pasākumā. Akcijas organizatori gadījumā, ja dalībnieks neatradīsies uz
vietas, sazināsies ar dalībnieku.
7.2. Papildu balvas (15 balvas) - 10-15 EUR vērtībā no Kocēnu novada pašvaldības
un Kocēnu novada tūrisma uzņēmējiem
7.2.1. Papildu balvas iegūs tie akcijas dalībnieki, kuri akcijas noslēgumā,
nejaušā izlozē tiks izlozēti. Akcijas dalībniekam nebūs obligāti jāatrodas akcijas
noslēguma pasākumā. Akcijas organizatori, gadījumā, ja dalībnieks neatradīsies uz
vietas, sazināsies ar dalībnieku.
7.3. Īpaši tiks nominēti dalībnieki, kuri būs apmeklējuši visus akcijā iesaistītos
objektus un pasākumus.
8. Ar balvu ieguvējiem Kocēnu novada pārstāvji sazināsies personīgi, izmantojot
tālruņa un epasta saziņas iespējas, lai vienotos par balvu saņemšanu. Balvas iespējams
saņemt līdz 2019.gada 31.jūlijam. Sākot no 2019.gada 1.augusta, akcijas organizētāji ir
tiesīgi izmantot balvu citai akcijai, konkursam vai aktivitātei.

