Akcijas “Darīt digitāli – Tavs jaunais dzīvesveids!”
Foto/video konkursa “Digitālais plecs”
NOLIKUMS
1. Konkursa organizētājs:
1.1. foto/video konkursu “Digitālais plecs” (turpmāk – Konkurss) rīko Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija (turpmāk – Konkursa organizētājs) programmas “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” akcijas “Darīt digitāli –
Tavs jaunais dzīvesveids!” ietvaros;
1.2. dalībnieku personas dati šīs Konkursa ietvaros tiek apstrādi saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas
(turpmāk – VDAR) prasībām un nav paredzēti izmantošanai citiem mērķiem.
2. Konkursa mērķi:
2.1. veicināt lielāku dalībnieku iesaisti akcijā “Darīt digitāli – Tavs jaunais dzīvesveids!”;
2.2. mudināt sabiedrību iedvesmot un palīdzēt tuviem cilvēkiem apgūt dažādus e-rīkus (e-parakstu, e-adresi) un
izmantot valsts un pašvaldību elektroniskos pakalpojumus (turpmāk – e-risinājumi);
2.3. celt sabiedrības vispārējo zināšanu līmeni par e-rīku un e-risinājumu lietošanu.
3. Konkursa norises laiks:
Konkursa norise ir no 2020. gada 19. oktobra līdz 23. oktobrim (plkst. 24.00).
4. Konkursa dalībnieki:
Konkursā var piedalīties ikviena fiziska persona, neatkarīgi no fotografēšanas un filmēšanas iemaņām un
pieredzes, iesniedzot pieteikumu dalībai konkursā, atbilstoši konkursa nolikuma prasībām (turpmāk – Dalībnieks).
5. Dalībnieku datu apstrāde:
5.1. Konkursa organizētājs dalībnieku personas datus (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese un
dzīvesvietas adrese) apstrādā balstoties uz datu subjekta piekrišanu;
5.2. Konkursa organizētājs dalībnieku personas datus apstrādā vienīgi tādā nolūkā, kas izklāstīts šajā Nolikumā.
Konkursa dalībnieku personas dati netiks nodoti trešajām pusēm, izņemot izmantošanu saderīgam mērķim –
VARAM publicitātei, saziņai ar dalībniekiem, balvu piešķiršanai u.tml., personas dati tiks glabāti Konkursa
administrēšanas nolūkā un tiks dzēsti līdz 2020. gada 2. novembrim;
5.3. Konkursa organizētājs nodrošina, ka dalībnieki tiek informēti saskaņā ar VDAR 7., 8. un 13.panta prasībām.
6. Foto/video konkursa iesniegto un atspoguļoto materiālu tematika:
6.1. fotogrāfiju vai video saturam jāatspoguļo skaidrs un tiešs vēstījums, kas pauž skaidrojumu, kā Dalībnieks palīdz
ikdienā apgūt kādam sev tuvam cilvēkam valsts vai pašvaldību iestāžu izstrādātos e-rīkus vai/un e-risinājumus;
6.2. dalībniekam īsi (2-3 teikumos) jāapraksta video/foto redzamais;
6.3. iesniegto materiālu saturs nedrīkst būt rupjš, tas nevar pārkāpt cilvēktiesību normas, nedrīkst kurināt rasu naidu
un saturēt aizskarošu vai saturam neatbilstošu informāciju;
6.4. nedrīkst atkārtoti iesniegt fotogrāfijas/video, kas jau iepriekš iesniegti citos Konkursos;
6.5. foto un video materiāls nevar saturēt autortiesību pārkāpumus. Ja darbā iekļauta cita autora mūzika vai
vizuālais materiāls, jābūt atsaucei uz to.
7. Konkursa pieteikuma noformēšana un iesniegšana:
7.1. dalībnieks no 2020. gada 19. oktobra līdz 23. oktobrim plkst. 24:00 konkursa materiālus nosūta uz e-pastu:
manalatvija@strategies.lv;
7.2. iesniedzot Konkursa materiālus, Dalībnieks norāda savu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pastu;
7.3. foto/video materiāla izmēram jābūt tādam, lai to bez pārveidošanas vai samazināšanas varētu publicēt
Programmas kontos sociālajos tīklos Facebook un Instagram - maksimālais faila lielums 3MB;
7.4. viens Dalībnieks var iesniegt vairākus foto vai video materiālus;
7.5. pieteikumi, kas neatbildīs nolikuma prasībām, netiks izskatīti;
7.6. kontakti jautājumiem par Konkursa norisi – e-pasts: manalatvija@strategies.lv.

8. Fotogrāfiju un video lietošanas tiesības:
8.1. piedaloties Konkursā, Dalībnieks apliecina, ka ir iesniegto fotogrāfiju/video autors un autora mantiskās tiesības
nav atsavinātas trešajām personām;
8.2. piedaloties Konkursā, Dalībnieks bez atsevišķas saskaņošanas piekrīt tam, ka:
8.2.1. Konkursā iesniegtās fotogrāfijas/video mantiskās autortiesības pāriet Konkursa organizētāja
īpašumā;
8.2.2. mantiskajām autortiesībām attiecībā uz fotogrāfijas/video vai tā atsevišķām daļām ir izslēdzošs
raksturs, un neviena persona, ieskaitot Dalībnieku, nav tiesīga tās izlietot bez Konkursa organizētāja
iepriekšējas rakstveida piekrišanas;
8.2.3. Konkursa organizētāja fotogrāfijas/video var izmantot saviem publicitātes un e-risinājumu
popularizēšanas mērķiem;
8.3. dalībniekam ir pienākums ievērot citu personu autortiesības un blakustiesības, personas datu aizsardzības
noteikumus un nepieļaut to prettiesisku aizskārums;
8.4. dalībnieks uzņemas atbildību par atļaujas saskaņošanu ar iesniegtajās fotogrāfijās/video redzamajiem
cilvēkiem par materiālu publiskošanu, kā arī atbildību pret iespējamām trešo personu pretenzijām saistībā ar
iesniegto fotogrāfiju/video publiskošanu vai autortiesību aizskārumu;
8.5. piedaloties Konkursā, Dalībnieks piekrīt visiem nolikuma nosacījumiem.
9. Pieteikumu vērtēšana:
9.1. dalībnieku iesniegto fotogrāfiju/video izvērtēšanu veiks Konkursa organizētāja izveidota žūrija triju cilvēku
sastāvā, pieaicinot profesionālu digitālo risinājumu mākslinieku;
9.2. iesniegtās fotogrāfijas/video žūrija vērtēs pēc šādiem kritērijiem:
Nr.

Vērtēšanas kritēriji

1.
2.
3.

Fotogrāfijas/video atbilstība konkursa tematikai
Fotogrāfijas/video radošums, kreativitāte
Materiāla saturiskais vēstījums
Kopā:

Maksimālais punktu
skaits
10
10
10
30

9.3. par labākiem atzīs tos trīs darbus, kas būs ieguvuši vislielāko punktu skaitu, rēķinot to kā vidējo aritmētisko
punktu skaitu no visu žūrijas locekļu piešķirto vērtējumu kopsummas;
9.4. gadījumā, ja augstāko punktu skaitu iegūst vairāk kā trīs labākie noteiktie darbi, tie piedalīsies izlozē, kurā pēc
nejaušības principa tiks izvēlēti trīs dalībnieki,
9.5. tiks vērtēti tikai Konkursa nolikumam atbilstoši iesniegtie Konkursa darbi.
10. Konkursa uzvarētāji un balvas:
10.1. Konkursā tiks noteikti trīs labākie - visvairāk punktus ieguvušie vai izlozētie (skat. punktu 8.4.) dalībnieku
darbi;noteiktie uzvarētāji balvā iegūs viedkaršu lasītājus;
10.2. visas Konkursa ietvaros iesūtītās fotogrāfijas/video tiks publicēti programmas “Mana Latvija.lv. Dari digitāli”
kontos sociālajos tīklos Facebook un Instagram;
10.3. par balvas saņemšanu Konkursa organizētājs sazināsies ar Dalībnieku uz pieteikumā norādīto
kontaktinformāciju;
10.4. uzvarētāji tiks paziņoti ne vēlāk kā 27. oktobrī vietnē programmas vietnē mana.latvija.lv.

Pasākums ir finansēts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta Nr. Nr.2.2.1.1/17/I/015 “Pakalpojumu sniegšanas
un pārvaldības platforma”.

