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APSTIPRINĀTS
Raunas novada domes
2020.gada 29.janvāra sēdē
(prot. Nr.2, ____.§)

AKCIJAS ,,BŪT RAUNAS NOVADĀ” NOLIKUMS
Raunas pagasta Raunas novadā
Vispārīgie noteikumi
1. Akciju „Būt Raunas novadā!’’ (turpmāk – akcija) organizē Raunas novada dome.
2. Akcijas mērķis ir veicināt Raunas un citu Latvijas novadu iedzīvotāju iesaisti Raunas novada
rīkotajos kultūras pasākumos.
3. Akcijas norises vieta: Raunas un Drustu pagasts.
4. Akcijas norises laiks: no 2020. gada 1. februāra līdz 2021. gada 22. augustam.
5. Par akcijas dalībnieku var kļūt ikviens Raunas novada iedzīvotājs vai viesis, kurš apņemas
ievērot akcijas noteikumus:
5.1.
No 2020. gada 1. februāra līdz 2020. gada 22. augustam, Raunas novada
iedzīvotājiem un viesiem ir jāapmeklē 5 (pieci) no 6 (sešiem) akcijā iekļautiem novada
kultūras pasākumiem:
• 01.02. - Sveču diena,
• 04.05. - Velobrauciens ,,Brauc Brīvi!”,
• 16.05. - Viduslaiku diena Ronennburgā,
• 16.05. - Muzeju nakts Raunā,
• 03.07 - ,,Rodam Raunas novadā” Klusais koncerts Raunā vai 04.07- ,,Rodam
Raunas novadā” Skaļā diena Drustos,
• 22.08 - Rauna svin vārda dienu!
5.2.
Pirmajā akcijas pasākumā 01.02.2020 Sveču dienā Raunā un otrajā akcijas
pasākumā 04.05.2020 Velobrauciens ,,Brauc Brīvi” Raunā pasākuma norises vietā tūrisma
informācijas teltī ikvienam būs iespēja saņemt akcijas karti. Turpmāk pasākuma norises vietās
jāgriežas Tūrisma informācijas centra punktā, kurā būs iespējams saņemt zīmogu par konkrētā
pasākuma apmeklējumu. Lai piedalītos akcijā, kartei jābūt līdzi uz visiem norādītajiem akcijas
pasākumiem Raunas novadā. Akcijas noslēguma pasākumā 22.08.2020. akcijas karte, uz kuras
ir vismaz pieci zīmogi, jāievieto akcijas urnā, pasākuma norises vietā.
6. 2020. gada 22. augustā pasākuma ,,Rauna svin vārda dienu” izskaņā tiks rīkota izloze, kuras
rezultātā noskaidroti trīs uzvarētāji.

7. Pirmajam izlozētajam dalībniekam- balva 100,00 EUR vērtībā, otrajam izlozētajam
dalībniekam– balva 65,00 EUR vērtībā, trešajam izlozētajam dalībniekam– balva 35,00 EUR
vērtībā.
8. Akcijā nedrīkst piedalīties pasākuma organizētāji.
9. Informācija pieejama Raunas novada Facebook.com (www.facebook.com/raunasnovads) un
Raunas novada mājas lapā (www.rauna.lv )

