Fotokonkursa “Es = Latvija” nolikums
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Fotokonkursa “Es = Latvija” (turpmāk – Konkurss) rīkotāji: Saeimas
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija sadarbībā ar
Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un Jaunsardzes un informācijas centru.
Konkursa organizators ir Latvijas Republikas Saeima (turpmāk – Organizators).
1.2. Konkursa mērķis: atzīmējot Latvijas valsts simtgadi un Lāčplēša dienu, veicināt
jauniešu piederību Latvijai, patriotismu un nacionālo apziņu.
1.3. Konkursa darba uzdevums: fotogrāfijā attēlot savu piederību Latvijai, cildinot
mūsu valsts dabas skaistumu, kultūras daudzveidību, patriotisma tradīcijas un
valsts simbolus.
1.4. Konkursa dalībnieki: jaunieši, kuri Konkursa rezultātu paziņošanas dienā –
2018. gada 15. oktobrī – ir vecumā no 15 līdz 25 gadiem.
1.5. Iesniedzot darbu, Konkursa dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies ar Konkursa
nolikumu un piekrīt tā nosacījumiem.
1.6. Konkursa dalībniekam, kas ir jaunāks par 18 gadiem, ir pienākums vienu no
vecākiem vai aizbildni informēt par savu dalību Konkursā, kā arī iepazīstināt ar
Konkursa nolikumu. Attiecīgajam vecākam vai aizbildnim ir pienākums
iesniegt Organizatoram parakstītu apliecinājumu par piekrišanu jaunieša dalībai
Konkursā (sk. pielikumu). Apliecinājumu vecāks vai aizbildnis var iesniegt:
1.6.1. elektroniski, izmantojot platformu www.latvija.lv;
1.6.2. elektroniski, parakstot apliecinājumu ar drošu elektronisko parakstu un
nosūtot to uz e-pasta adresi konkurss@saeima.lv;
1.6.3. personīgi
Saeimas
Apmeklētāju
un
informācijas
centrā
(adrese: Jēkaba iela 16, Rīga, ieeja no Trokšņu ielas);
1.6.4. nosūtot pa pastu (adrese: Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1811).
2. Fotogrāfiju iesniegšanas un noformēšanas kārtība
2.1. Tehniskās prasības: Konkursa dalībnieka paša uzņemta/-as digitāla/-as
fotogrāfija/-as jpg formātā ar izšķirtspēju ne mazāku kā 300 dpi (garākā mala
ne mazāka kā 3000 pix).
2.2. Darba iesniegšana: viens Konkursa dalībnieks var iesniegt ne vairāk kā trīs
fotogrāfijas. Katram iesniegtajam darbam jānorāda tā nosaukums. Ja Konkursa
dalībnieks vēlas, var pievienot darba aprakstu, kas nepārsniedz 300 rakstu
zīmes.
2.3. Iesniedzot darbu/-us, Konkursa dalībniekam obligāti jānorāda savs vārds,
uzvārds, vecums, kontakttālruņa numurs un e-pasta adrese. Ja Konkursa
dalībnieks mācās vai studē, jānorāda arī mācību iestādes nosaukums.
2.4. Konkursa dalībnieks var norādīt arī skolotāju vai pasniedzēju, kurš mudinājis
piedalīties Konkursā. Ja Konkursa dalībnieks sniedz šādu norādi, viņš ir
atbildīgs par to, lai skolotājs vai pasniedzējs būtu devis atļauju attiecīgās
informācijas sniegšanai Organizatoram.
2.5. Darbu iesūtīšana: līdz 2018. gada 1. oktobrim Organizatoram uz e-pasta adresi
konkurss@saeima.lv ar norādi “Fotokonkursam “Es = Latvija””.

2.6. Konkursa dalībnieks, iesniedzot darbu/-us, ir atbildīgs par to, lai iesniegtajās
fotogrāfijās redzamie cilvēki būtu devuši atļauju fotogrāfiju publiskošanai.
2.7. Organizatoram ir tiesības nepieņemt darbu/-us, kas:
2.7.1. neatbilst Konkursa nolikumam un Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
2.7.2. ir pretrunā ar vispārpieņemtajām morāles un ētikas normām;
2.7.3. satur jebkāda veida reklāmu.
3. Konkursam iesniegto darbu vērtēšana un Konkursa rezultātu paziņošana
3.1. Darbu vērtēšana: tiks ņemta vērā Konkursa dalībnieka kā darba/-u autora radošā
ideja, ieguldītā darba apjoms, darba oriģinalitāte un iesūtītā materiāla
mākslinieciskā kvalitāte.
3.2. Darbu vērtēšanas komisija: Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas
novēršanas komisijas priekšsēdētājs Ainars Latkovskis un komisijas deputāti,
Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš,
Jaunsardzes un informācijas centra direktors pulkvežleitnants Aivis Mirbahs,
Zemessardzes komandieris brigādes ģenerālis Ainārs Ozoliņš, bijušais
Nacionālo bruņoto spēku komandieris viceadmirālis Gaidis Andrejs Zeibots,
bijušais Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Raimonds
Graube, kā arī Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja pārstāvis, parlamenta
fotogrāfs un Aizsardzības ministrijas fotogrāfs.
3.3. Komisija savā darbā ievēro Latvijas Republikā spēkā esošo fizisko personu datu
aizsardzību regulējošu normatīvo aktu prasības. Konkursa dalībnieku personu
dati un papildu informācija netiek izpausta trešajām personām, izņemot
Konkursa dalībnieka vārdu, uzvārdu, vecumu un mācību iestādi, ja tāda
norādīta.
3.4. Konkursa rezultāti (informācija par Konkursa uzvarētājiem – 10 labāko darbu
autoriem) tiks paziņoti 2018. gada 15. oktobrī Saeimas mājaslapā
www.saeima.lv, Nacionālo bruņoto spēku mājaslapā www.mil.lv un
Jaunsardzes un informācijas centra mājaslapā www.jic.gov.lv, kā arī
uzvarētājiem personīgi.
4. Konkursa balvas
4.1. Atzīmējot Lāčplēša dienu, Konkursa uzvarētāji tiks ielūgti 2018. gada
1. novembrī piedalīties šādā Konkursa rīkotāju izstrādātā pasākumu
programmā:
4.1.1. Konkursa uzvarētāju darbu ceļojošās izstādes atklāšanas pasākumā
Saeimas namā;
4.1.2. Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas
apmeklējumā un ekskursijā pa Saeimas namu;
4.1.3. Ādažu militārās bāzes apmeklējumā.
4.2. Konkursa uzvarētāji tiks ielūgti 2018. gada 18. novembrī apmeklēt Latvijas
valsts simtgadei veltīto Saeimas svinīgo sēdi Latvijas Nacionālajā teātrī, kur
tiks izrādīti 10 labākie ceļojošās izstādes darbi.
4.3. Konkursa uzvarētāji, kā arī viņu skolotāji un pasniedzēji, kuri mudinājuši savus
audzēkņus piedalīties Konkursā, saņems pārsteiguma balvas.
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5. Fotogrāfiju izmantošana
5.1. Visi Konkursam iesniegtie darbi, kas atbilst Konkursa nolikumam, tiks izrādīti
Saeimas namā ceļojošās izstādes atklāšanas pasākumā 2018. gada 1. novembrī.
Konkursa dalībnieks – darba autors –, iesniedzot darbu Konkursam, piekrīt
darba izrādīšanai atbilstoši šajā punktā norādītajam.
5.2. Desmit labākie darbi tiks izrādīti ceļojošās izstādes ietvaros, tostarp izstādes
atklāšanas pasākumā Saeimas namā 2018. gada 1. novembrī un Latvijas valsts
simtgadei veltītajā Saeimas svinīgajā sēdē Latvijas Nacionālajā teātrī
2018. gada 18. novembrī.
5.3. Tāpat 10 labākie darbi tiks publicēti:
5.3.1. Saeimas mājaslapā www.saeima.lv,
https://www.flickr.com/photos/saeima,
https://www.facebook.com/jekaba11/;
5.3.2. Nacionālo bruņoto spēku mājaslapā http://www.mil.lv/,
https://www.flickr.com/photos/latvijas_armija,
https://www.facebook.com/Latvijasarmija,
http://www.draugiem.lv/latvijas-armija/;
5.3.3. Jaunsardzes un informācijas centra mājaslapā www.jic.gov.lv,
https://www.facebook.com/Jaunsardze,
http://www.draugiem.lv/jaunsardze/.
5.4. Konkursa dalībnieki – darbu autori –, iesniedzot darbus Konkursam, piekrīt to
izmantošanai atbilstoši šā nolikuma 5.1., 5.2. un 5.3. apakšpunktā norādītajam.
5.5. Konkursa uzvarētāji – 10 labāko darbu autori – pēc Konkursa rezultātu
paziņošanas iesniedz Organizatoram apliecinājumu par darbu 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 veikt darbu reproducēšanu.
5.6. Izmantojot Konkursam iesniegtos darbus, Organizators norāda Konkursa
dalībnieka – darba autora – vārdu, uzvārdu, vecumu un mācību iestādi, ja tāda
norādīta.
5.7. Visi Konkursam iesniegto darbu materiāli (fotogrāfiju faili) paliek Organizatora
īpašumā.
6. Konkursa dalībnieku personas datu apstrāde
6.1. Datu apstrādes pārziņi ir Organizators un Nacionālie bruņotie spēki.
6.2. Iegūto Konkursa dalībnieku datu apstrādes mērķis ir nodrošināt dalību
Konkursā un risināt ar Konkursu saistītos organizatoriskos jautājumus:
6.2.1. vārds un uzvārds ir nepieciešams, lai identificētu konkrētu personu kā
darba/-u autoru;
6.2.2. vecums ir nepieciešams, lai pārliecinātos par konkrētās personas
atbilstību Konkursa nolikuma prasībām;
6.2.3. mācību iestādes nosaukums ir nepieciešams statistikas veidošanas
nolūkos;
6.2.4. tālruņa numurs un e-pasta adrese ir nepieciešama, lai vajadzības
gadījumā sazinātos ar Konkursa dalībnieku;
6.2.5. Konkursa uzvarētāju personas kodi vai identifikācijas numuri ir
nepieciešami, lai identificētu personas, kuras 2018. gada 1. novembrī
apmeklēs ceļojošās izstādes atklāšanas pasākumu Saeimas namā un
Ādažu militāro bāzi, kā arī 2018. gada 18. novembrī apmeklēs Latvijas
valsts simtgadei veltīto Saeimas svinīgo sēdi Latvijas Nacionālajā teātrī.
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Pirms minētajiem pasākumiem Konkursa uzvarētāji tiks aicināti
elektroniski iesniegt savu personas kodu vai identifikācijas numuru,
nosūtot to uz e-pasta adresi konkurss@saeima.lv.
6.3. Personas datu apstrādes ilgums:
6.3.1. Organizators saziņas nolūkos līdz 2018. gada 19. novembrim glabās
Konkursā neuzvarējušo dalībnieku personas datus (vārds, uzvārds,
tālruņa numurs un e-pasta adrese);
6.3.2. Konkursa uzvarētāju personas dati (vārds, uzvārds, tālruņa numurs un
e-pasta adrese) tiks glabāti, kamēr būs spēkā Konkursa dalībnieku
piekrišana attiecīgo personas datu apstrādei, lai nodrošinātu Konkursa
dalībnieku kā darbu autoru identifikāciju un iespēju sazināties saistībā ar
darbu izmantošanu;
6.3.3. Konkursa uzvarētāju personas kodi vai identifikācijas numuri tiks glabāti
līdz 2019. gada 1. novembrim.
6.4. Konkursa darbu ceļojošās izstādes atklāšanas pasākums Saeimas namā un
Ādažu militārās bāzes apmeklējums 2018. gada 1. novembrī, kā arī Latvijas
valsts simtgadei veltītā Saeimas svinīgā sēde Latvijas Nacionālajā teātrī 2018.
gada 18. novembrī ir publiski pasākumi, kuru norise tiks fotografēta un filmēta.
6.5. Šā nolikuma 6.4. apakšpunktā minētajos pasākumos uzņemtajos foto un video
materiālos esošo personas datu apstrādes mērķis ir atspoguļot pasākumu norisi.
Fotogrāfijas un video 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, www.youtube.com/SaeimaSAB.
6.6. Konkursa uzvarētāju personas dati tiks nodoti:
6.6.1. Saeimas drošības birojam, lai noformētu caurlaidi iekļūšanai Saeimas
ēkās (vārds, uzvārds un personas kods vai identifikācijas numurs);
6.6.2. Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, lai identificētu personas, kuras
apmeklēs Ādažu militāro bāzi (vārds, uzvārds, personas kods vai
identifikācijas numurs).
6.7. Konkursa dalībniekam ir tiesības pieprasīt, lai Organizators dzēš viņa iesūtītos
personas datus. Līdz ar Konkursa dalībnieka iesūtīto personas datu dzēšanu
Konkursa dalībnieks tiek izslēgts no turpmākās dalības Konkursā.
6.8. Ja Konkursa dalībnieks līdz Konkursa rezultātu paziņošanas dienai atsauc savu
dalību Konkursā, Organizators nekavējoties dzēš savā rīcībā esošos attiecīgā
Konkursa dalībnieka personas datus.

Sagatavoja Saeimas Sabiedrisko attiecību birojs
E-pasts: konkurss@saeima.lv
Tālrunis: 67087281, 29190018
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