
AKCIJAS – IZAICINĀJUMA 

"MANA MĪĻVIETA DEMENES PAGASTĀ" 

NOLIKUMS 
1. Akcijas – izaicinājuma mērķis: iesaistīt Demenes pagastā dzīvojošas, strādājošas, brīvo laiku 

pavadošas personas, ģimenes, radošo kolektīvu kopas, draugu, interešu, darba un domubiedru 

grupas Demenes pagasta skaistāko vietu atrašanā un popularizēšanā. 
 

2. Akcijas – izaicinājuma norises laiks: 2020. gada 23. jūlijs – 2020. gada 15. septembris. 
 

3. Dalībnieki 

Akcijā – izaicinājumā var piedalīties jebkura Demenes pagastā dzīvojoša, strādājoša, brīvo laiku 

pavadoša persona, ģimene, draugu, darba, domubiedru, interešu kopa, katra cilvēku kopa vai 

persona turpmāk tekstā tiek saukta – Dalībnieks. 
 

4. Noteikumi  
4.1. Akcija - izaicinājums tiek uzsākta Demenē 2020. gada 23. jūlijā, nododot akcijas simbolu –– 

pirmajiem trim Dalībniekiem Demenes pagastā. 
 

4.2. Dalībnieks akcijā – izaicinājumā drīkst piedalīties tikai vienu reizi. Atsevišķi cilvēki var 

piedalīties maksimāli 5 grupās.  
 

4.3. Par mīļvietu var tikt uzskatīti gan vēsturiski, gan dabas objekti, gan celtnes, gan jebkura cita 

vieta, kas ir nozīmīga pagastam, konkrētam Dalībniekam, vai tāda, ar ko ir vērts iepazīstināt citus.  
 

4.4. Dalībnieks, kurš saņēmis simbolu, atrod kādu sev īpašu vietu Demenes pagastā, nofotografējas 

pie tās ar akcijas simbolu, fotogrāfiju un informāciju par Dalībnieku (norādot Dalībnieka vārds, 

uzvārds (vai nosaukums), telefona numurs, kāda saistība ar Demenes pagastu - ar ko šeit 

nodarbojaties) un nofotografēto vietu (norādot kur, atradās šī vieta un kāpēc jums īpaša tieši šī 

vieta) nosūta uz e-pastu: olga.zaikovska@demene.lv ar norādi AKCIJAI – IZAICINĀJUMAM 
 

4.5. Pēc tam akcijas Dalībnieks izaicina kādu citu Dalībnieku, nododot tam akcijas simbolu.  
 

Lai panāktu akcijas nepārtrauktību, jāpaziņo organizatoriem uz e-pastu: olga.zaikovska@demene.lv 

vai sūtot sms uz numuru 29843436, kam tiek nodota stafete. (Piemēram: akcijas simbolu Ozolu 

ģimene nodod vokālajam ansamblim, konkrēti – Annai Kļaviņai, kontakttālrunis: 23212220)  
 

Vēlams izaicināt Dalībnieku no kāda cita ciemata (Kumbuļi, Jāņuciems, Jaunciems, Zemgale u.c.), 

lai aptvertu visu Demenes pagasta teritoriju. 
 

4.6. Fotografēšanās jāveic ne vēlāk kā 5 dienu laikā, kopš Dalībnieks ir saņēmis īpašo akcijas 

simbolu. Ja tas kādu iemeslu dēļ netiek izdarīts, tad simbols nododams atpakaļ iepriekšējam 

Dalībniekam vai jāatrod cits iespējamais dalībnieks, vai jānogādā Demenes kultūras namā direktorei 

Olgai Zaikovskai. 
 

4.7. Fotogrāfijai jābūt digitālai. Fotogrāfijas var tikt uzņemtas ar fotoaparātu vai ar mobilo telefonu. 

Fotogrāfijā nedrīkst būt izmantota fotomontāža.  
 

4.8. Dalībnieki, piedaloties akcijā, piekrīt, ka fotogrāfijas tiks ievietotas Demenes pagasta mājas 

lapā www.demene.lv, var tikt izmantotas informatīvajos izdevumos, prezentācijas materiālos, 

sociālajos tīklos, u.c. 
 

4.9. Ja ir Dalībnieks, kurš vēlas piedalīties akcijā – izaicinājumā, bet nav saņēmis uzaicinājumu no 

cita Dalībnieka, iespējams pieteikties, rakstot: olga.zaikovska@demene.lv un norādot savu 

kontaktinformāciju. Dalībnieks tiks uzaicināts, kad kāds cits Dalībnieks atteiksies no dalības vai 

nezinās, kam nodot stafeti. 
 

5. Akcijas – izaicinājuma noslēgums: 2020. gada 19.septembrī tiks izveidota īpaša akcijas – 

izaicinājuma „MANA MĪĻVIETA DEMENES PAGASTĀ” fotogrāfiju izstāde. 

 

Neskaidrību gadījumā lūgums rakstīt olga.zaikovska@demene.lv vai zvanīt: 29843436 (Olga). 
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