NOLIKUMS
1.
Vispārīgie noteikumi
1.1. Eseju konkursu “Veltījums Latgales atbrīvošanas simtgadei” (turpmāk – Konkurss)
organizē Latvijas Republikas Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales
apakškomisija (turpmāk – Organizators) sadarbībā ar Polijas vēstniecību Latvijā.
1.2. Konkursa mērķis: atzīmējot Latgales atbrīvošanas 100. gadadienu, kad ar Latgales
atbrīvošanas cīņām noslēdzās Latvijas Neatkarības karš, mudināt skolu jauniešus izzināt
mūsu valsts vēsturi, veidot dziļāku izpratni par notikumiem un to, ka, solidarizējoties un
apvienojot spēkus Latvijas un Polijas valstu armijām, tika sekmēta Latgales pilnīga
atbrīvošana no Padomju Krievijas Sarkanās armijas.
1.3. Konkursa darba uzdevums: uzrakstīt eseju par tematu “Veltījums Latgales atbrīvošanas
simtgadei”. Esejā skolēniem ir iespēja rakstīt par to, kā viņi izprot patriotismu, savas
dzimtenes mīlestību, biedriskumu, nesavtīgu palīdzību un ko viņiem tas nozīmē, un to, kā,
apvienojot spēkus un solidarizējoties, var sasniegt kopīgus mērķus.
1.4. Konkursa dalībnieki tiks iedalīti šādās grupās:
1.4.1. vispārizglītojošo skolu 6. un 7. klašu skolēni;
1.4.2. vispārizglītojošo skolu 8. un 9. klašu skolēni;
1.4.3. vispārizglītojošo skolu 10.–12. klašu skolēni, kā arī profesionālās vidējās izglītības
programmā studējošie audzēkņi.
1.5. Iesniedzot eseju, Konkursa dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies ar Konkursa nolikumu un
piekrīt tā nosacījumiem.
1.6. Konkursa dalībniekam, kurš nav sasniedzis 18 gadu vecumu, ir pienākums informēt vienu
no vecākiem vai aizbildni par savu dalību Konkursā un iepazīstināt ar tā nolikumu.
Attiecīgajam vecākam vai aizbildnim ir pienākums iesniegt Organizatoram parakstītu
apliecinājumu par piekrišanu jaunieša dalībai Konkursā (1. pielikums). Apliecinājumu
vecāks vai aizbildnis var iesniegt:
1.6.1. nosūtot pa pastu (adrese: Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1811);
1.6.2. personīgi Saeimas Apmeklētāju un informācijas centrā (adrese: Jēkaba iela 16,
Rīga, ieeja no Trokšņu ielas);
1.6.1. elektroniski, izmantojot platformu www.latvija.lv;
1.6.2. elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi
eseja@saeima.lv.
2.
Esejas iesniegšanas un noformēšanas kārtība
2.1. Tehniskās prasības:
2.1.1. esejas garums – ne mazāk kā 500 un ne vairāk kā 1000 vārdu;
2.1.2. esejai jābūt latviešu valodā (var būt arī latgaliešu rakstu valodā);
2.1.3. katrs Konkursa dalībnieks var iesūtīt vienu eseju;
2.1.4. esejas titullapā (2. pielikums) jābūt šādai informācijai: esejas nosaukums, autora vārds
un uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, mācību iestādes nosaukums, klase
un skolotājs vai pasniedzējs, kurš mudinājis piedalīties Konkursā. Konkursa
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dalībnieks, norādot sava skolotāja vai pasniedzēja vārdu un uzvārdu, ir atbildīgs par
to, lai skolotājs vai pasniedzējs būtu devis atļauju attiecīgās informācijas sniegšanai
Organizatoram.
2.2. Esejas iesūtāmas līdz 2020. gada 8. martam Organizatoram uz e-pasta adresi
eseja@saeima.lv ar norādi “Eseju konkursam “Veltījums Latgales atbrīvošanas simtgadei””
vai nosūtot pa pastu (adrese: Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1811).
2.3. Organizatoram ir tiesības atstāt bez izskatīšanas eseju, kas:
2.3.1. atzīstama par plaģiātu;
2.3.2. neatbilst Konkursa nolikumam un Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem
aktiem;
2.3.3. ir pretrunā vispārpieņemtām morāles un ētikas normām;
2.3.4. satur jebkāda veida reklāmu.
3.
Konkursam iesniegto eseju vērtēšana un Konkursa rezultātu paziņošana
3.1. Eseju vērtēšanā tiks ņemta vērā esejas atbilstība tematam un Konkursa nolikumā
izvirzītajām prasībām, valodas stilam, satura atbilstība vēstures faktiem un oriģinalitāte.
3.2. Eseju vērtēšanas komisija: Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales
apakškomisijas priekšsēdētājs Edmunds Teirumnieks un apakškomisijas sekretāre Janīna
Kursīte, deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Polijas parlamentu vadītāja Linda Ozola,
Polijas vēstniecības Latvijā pārstāvis, Valsts prezidenta kancelejas pārstāvis, Latvijas
Republikas Zemessardzes pārstāvis, Aizsardzības ministrijas pārstāvis, Izglītības un
zinātnes ministrijas pārstāvis, Latviešu valodas aģentūras pārstāvis, Daugavpils
Universitātes pārstāvis, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pārstāvis, kā arī rakstniece Liāna
Bokša un vēsturnieks Ēriks Jēkabsons.
3.3. Konkursa rezultāti (informācija par Konkursa uzvarētājiem (vārds, uzvārds, mācību iestāde
un klase) – ne vairāk kā pieciem labāko darbu autoriem katrā klašu grupā) tiks paziņoti 2020.
gada 6. aprīlī Saeimas mājaslapā www.saeima.lv un Saeimas sociālo tīklu kontā
www.facebook.com/Jekaba11/.
4.
Konkursa balvas
4.1. Latgales kongresa dienā, 2020. gada 27. aprīlī, tiks apbalvoti Konkursa uzvarētāji.
4.2. Konkursa uzvarētāji un viņu skolotāji, kuri mudinājuši savus audzēkņus piedalīties
Konkursā, tiks aicināti apmeklēt Saeimas namu, kā arī Konkursa uzvarētāji saņems
pārsteiguma balvas no Saeimas, Polijas vēstniecības Latvijā, Aizsardzības ministrijas un
citām institūcijām.
5.
Eseju izmantošana
5.1. Konkursa uzvarētāji pēc Konkursa rezultātu paziņošanas iesniedz Organizatoram
apliecinājumu par eseju nekomerciālas izmantošanas tiesību (vienkārša licence bez
atlīdzības) piešķiršanu Organizatoram, kuram ir tiesības šos darbus neierobežoti izmantot
nekomerciāliem nolūkiem bez termiņa ierobežojuma. Organizators ir tiesīgs minēto tiesību
īstenošanai darbus reproducēt.
5.2. Izmantojot Konkursam iesniegtās esejas, Organizators norāda tā dalībnieka – esejas autora
– vārdu, uzvārdu, mācību iestādi un klasi.
5.3. Visi Konkursam iesniegtie materiāli t. sk. eseju faili, paliek Organizatora īpašumā.
6.
Konkursa dalībnieku personas datu apstrāde
6.1. Komisija savā darbā ievēro Latvijas Republikā spēkā esošo fizisko personu datu aizsardzību
regulējošo normatīvo aktu prasības.
6.2. Personas datu apstrādes pārzinis ir Organizators.
6.3. Iegūto Konkursa dalībnieku datu apstrādes mērķis ir nodrošināt dalību Konkursā un risināt
ar to saistītos organizatoriskos jautājumus. Šim nolūkam Organizatoram nepieciešama šāda
informācija:
6.3.1. vārds un uzvārds – lai identificētu konkrētu personu kā esejas autoru;
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6.4.

6.5.
6.6.

6.7.
6.8.

6.9.

6.10.

6.3.2. mācību iestādes nosaukums un klase – lai pārliecinātos par konkrētās personas
atbilstību Konkursa nolikuma prasībām;
6.3.3. tālruņa numurs un e-pasta adrese – lai vajadzības gadījumā sazinātos ar Konkursa
dalībnieku;
6.3.4. Konkursa uzvarētāju personas kodi vai identifikācijas numuri – lai identificētu
personas un izsniegtu caurlaides tām personām, kuras 2020. gada 27. aprīlī apmeklēs
Saeimas namu. Pirms minētajiem pasākumiem Konkursa uzvarētāji tiks aicināti
elektroniski iesniegt savu personas kodu vai identifikācijas numuru, nosūtot to uz epasta adresi eseja@saeima.lv.
Personas datu apstrādes ilgums:
6.4.1. Organizators saziņas nolūkos līdz 2020. gada 28. aprīlim glabās Konkursā
neuzvarējušo dalībnieku personas datus (vārds, uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta
adrese);
6.4.2. Konkursa uzvarētāju personas dati (vārds un uzvārds) un tam iesniegtā eseja tiks
glabāti pastāvīgi, lai nodrošinātu Konkursa norises atspoguļojumu un veidotu
Organizatora rīkoto pasākumu vēsturi;
6.4.3. Konkursa uzvarētāju kontaktinformācija (tālruņa numurs un e-pasta adrese) tiks
glabāta, kamēr būs spēkā attiecīgā dalībnieka piekrišana personas datu apstrādei, lai
nodrošinātu iespēju sazināties ar Konkursa dalībnieku par darbu izmantošanu;
6.4.4. Konkursa uzvarētāju personas kodi vai identifikācijas numuri tiks glabāti atbilstoši
aktuālajai Organizatora lietu nomenklatūrai attiecībā uz caurlaižu uzskaites sistēmu.
Konkursa uzvarētāju apbalvošana Saeimas namā 2020. gada 27. aprīlī ir publisks pasākums,
kura norise tiks fotografēta un filmēta.
Šā nolikuma 6.5. apakšpunktā minētajā pasākumā uzņemtajos fotoattēlos un
videomateriālos esošo personas datu apstrādes mērķis ir atspoguļot pasākuma norisi,
informējot sabiedrību. Fotoattēli un videomateriāli var tikt publiskoti plašsaziņas līdzekļos,
kā arī tie tiks publiskoti Saeimas mājaslapā www.saeima.lv un Saeimas sociālo tīklu kontos
www.flickr.com/saeima, www.instagram.com/jekaba11, www.facebook.com/Jekaba11/,
https://twitter.com/Jekaba11 un www.youtube.com/SaeimaSAB.
Konkursa dalībnieku personu dati un papildu informācija netiek izpausta trešām personām,
izņemot šā nolikuma 3.3., 5.2. un 6.6. apakšpunktā minētajos gadījumos un apjomā.
Konkursa dalībniekam ir tiesības pieprasīt, lai Organizators dzēš viņa iesūtītos personas
datus. Līdz ar Konkursa dalībnieka iesūtīto personas datu dzēšanas pieprasījumu attiecīgais
dalībnieks tiek izslēgts no turpmākas dalības Konkursā.
Ja Konkursa dalībnieks līdz Konkursa rezultātu paziņošanas dienai atsauc savu dalību
Konkursā, Organizators nekavējoties dzēš tā rīcībā esošos attiecīgā dalībnieka personas
datus.
Informācija par Organizatora veikto personas datu apstrādi pieejama https://saeima.lv/datuapstrade/.
Sagatavoja Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija
E-pasts: eseja@saeima.lv
Tālrunis: 6708 7271
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