
Līdzdalības akcijas “Viņi rada Pārdaugavu” nolikums 
Līdzdalības akcija notiek Pārdaugavas svētku ietvaros, iesaistot Pārdaugavas iedzīvotājus un 
organizācijas. 
 
Akcija “Viņi rada Pārdaugavu” ir aicinājums dalīties stāstos par līdzcilvēkiem Pārdaugavas apkaimēs, 
kas ar savu darbošanos un iniciatīvu palīdz Pārdaugavai, tās kopienai un videi tapt labākai, skaistākai, 
interesantākai, drošākai, draudzīgākai, sakoptākai utt. Stāsti būs pieejami Pārdaugavas svētku interneta 
vietnē platformā Facebook, kā arī tie tiks izmantoti izstādes “Viņi rada Pārdaugavu” veidošanai  - 
iesūtītie stāsti un fotogrāfijas, kurus atlasīs un apstrādās izstādes veidotāji. Izstāde notiks 2018. gada 
19. maijā Arkādijas parkā. 
 
1. Akcijas mērķis 
 
1.1. Līdzdalības akcijas mērķis ir: 
1.1.1. apzināties un novērtēt savu līdzcilvēku paveiktos darbus, kas veidojuši Pārdaugavas tagadni un 
veido nākotni, izcelt personības, kuras ar savu neatlaidīgo un/vai radošo darbu, talantiem un 
uzņēmīgumu veido šo pilsētas daļu un tās apkaimes; 
1.1.2. atbalstīt un izcelt pašiniciatīvu, iepazīt un izzināt Pārdaugavas bijušos un esošos iedzīvotājus – 
dažādus līdzcilvēkus, radošas un/vai vēsturiskas personības, uzņēmējus u.c. un lepoties ar viņiem; 
1.1.3. svētku mājaslapā un/vai citos komunikācijas kanālos apkopot stāstus – aprakstus un ilustrējošus 
foto – par labu darbu darītajiem Pārdaugavā, un izveidot izstādi Pārdaugavas svētku 2018 ietvaros. 
  
2. Akcijas dalībnieki 
 
2.1.Akcijā var piedalīties ikviena fiziska vai juridiska persona. 
2.2. Viens dalībnieks var iesniegt ne vairāk kā 5 stāstus. 
  
3. Stāsta iesniegšana, saturs un noformējums 
 
3.1. Stāsta pieteikumu jāiesniedz elektroniski, aizpildot pieteikuma formu un augušupielādējot 
fotogrāfijas interneta adresē pardaugavassvetki.lv/akcija. 
3.2. Stāsta pieteikumā jābūt iekļautam: 
3.2.1. iesniedzēja vārdam, uzvārdam (fiziskām personām) vai nosaukumam, norādot kontaktpersonas 
vārdu un uzvārdu (juridiskām personām), un e-pastam, telefonam; papildus vēlams norādīt stāsta 
varoņa - darītāja kontakttālruni un darba vietu (ja attiecināms); 
3.2.2. stāsta nosaukumam; 
3.2.3. aprakstam (stāstam), kurā skaidri norādīts darītājs (vārds vai pseidonīms) un viņa darbības 
(paveiktais), kas pozitīvi ietekmējis Pārdaugavas vai kādas konkrētas apkaimes vai apkārtnes 
iedzīvotājus un/vai vidi u.tml.(ne vairāk kā 1000 zīmes); 
3.2.4. vienai vai vairākām fotogrāfijām (ne vairāk kā 3 (trīs)), kas ilustrē stāstu, piem., stāsta varoņa - 
darītāja portrets, paveiktā dokumentējums vai tml. 
3.3. Stāstā iespējams atspoguļot draugu, kaimiņu, pārdevēju, skolēnu, skolotāju, uzņēmēju, sētnieku, 
frizieru vai jebkura cita cilvēka pašiniciatīvu un rīcību. 
3.4. Akcijai var iesniegt stāstus, kas veidoti nepārkāpjot autortiesības, cilvēktiesības un citus normatīvos 
aktus. Stāsta iesniedzējam jāsaņem stāsta varoņa - darītāja atļauja dalībai akcijā. Likuma pārkāpuma 
gadījumā visu atbildību nes stāsta iesniedzējs. 
  
4. Akcijas dalībnieku tiesības un pienākumi 
  
4.1. Iesniedzot stāstu akcijas dalībnieks piekrīt visiem šajā nolikumā minētājiem noteikumiem, kā arī 
atļauj izmantot stāstu jebkādā veidā un formātā, t.sk. publiski pieejamās interneta vietnēs, kā arī nodot 
trešajām personām izmantošanai nekomercialos nolūkos, saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem. 
  
5. Noslēguma jautājumi 



  
5.1. Acijas rīkotāji patur tiesības nepubliskot stāstus, kas neatbilst Nolikuma prasībām, ir neatbilstoši, 
aizvainojoši vai satur informāciju, kas neatbilst akcijas mērķim, neinformējot par to stāsta iesniedzēju un 
nepaskaidrojot iemeslu. 
5.2. Akcijas rīkotāji patur tiesības izvēlēties stāstus, kurus izmantot izstādes veidošanā Arkādijas parkā 
Pārdaugavas svētku 2018 ietvaros. 
5.3. Akcijas rīkotāji var lūgt akcijas dalībniekiem iesniegt papildus informāciju par stāstu 
  

“Pārdaugavas svētku” vadītāja Inese Meiere 20.04.2017. 
 


