Radošo darbu konkursa “Paldies, nē! Es labāk izvēlos...” nolikums
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Konkursa organizētājs ir SIA „P.R.A.E. Sabiedriskās attiecības”, reģistrācijas
Nr. 40003453747, adrese Lāčplēša iela 75A-16, Rīga, LV-1011,
kontaktpersona Signe Sēne, e-pasts: signe.sene@prae.lv
1.2. Konkurss tiek organizēts Latvijas Republikas Veselības ministrijas
sabiedrības informēšanas kampaņas “Atkarību izraisošo vielu lietošanas
izplatības mazināšana” ietvaros.
2. Konkursa dalībnieki un darbu iesniegšana
2.1. Konkursā var piedalīties ikviens bērns un jaunietis vecumā no 11 līdz 20
gadiem (turpmāk – dalībnieks).
2.2. Lai piedalītos konkursā, dalībnieks brīvi izvēlētā izpausmes veidā –
piemēram, kā komiksu, dzejoli, video, foto, zīmējumu – sagatavo frāzes
„Paldies, nē! Es labāk izvēlos...” turpinājumu kā savu atbildi vienaudzim,
kurš piedāvā uzsmēķēt.
2.3. Sagatavoto darbu dalībnieks iesniedz organizētājam no 2019. gada 19. marta
līdz 2019. gada 12. aprīlim, kādā no šādiem veidiem:
2.3.1. kā e-pasta sūtījumu uz organizētāja e-pastu konkurss@prae.lv
2.3.2. kā personīgo ziņu kādā no kampaņas sociālo tīklu profiliem:
2.3.2.1.
https://www.facebook.com/Speks-pateikt-Ne
2.3.2.2.
https://www.instagram.com/Speks-pateikt-Ne
2.3.2.3.
https://www.draugiem.lv/Speks-pateikt-Ne
2.4. Iesniedzot darbu, dalībnieks e-pasta vai personīgās ziņas tekstā norāda savu
vārdu, uzvārdu, vecumu, dzīvesvietu (pilsēta). Ja dalībnieks ir nepilngadīga
persona, tad papildus ir jāiesniedz viena no viņa vecākiem vai aizgādību
īstenojošās personas vārds, uzvārds un tālruņa numurs.
2.5. Ja darbam ir vairāki autori, tad tā iesniedzējs norāda 2.4. punktā minēto
informāciju par visiem autoriem. Šādā gadījumā kā uzvarētāji tiek norādīti
visi autori, taču balva tiek izsniegta tikai dalībniekam, kurš iesniedzis
attiecīgo pieteikumu.
2.6. Dalībniekam nav pienākuma sniegt nekādu informāciju par sevi vai par citām
personām tajā darbā, kuru dalībnieks iesniedz konkursā. Tas ir, darbs nav
jāparaksta, un tā saturā nav jāiekļauj nekāda informācija par dalībnieku, viņa
ģimenes locekļiem, klasesbiedriem, skolotājiem vai citiem.
2.7. Dalībnieks nodrošina, lai viņa darbs būtu oriģināls, lai tajā netiktu izmantoti
citu autoru darbi un lai tas neaizskartu nevienas citas personas autortiesības
vai blakustiesības. Ja darbā tiek attēlotas citas personas, tad dalībnieks
nodrošina, lai tās būtu piekritušas darba izmantošanai šajā nolikumā
noteiktajā veidā.
3. Darbu vērtēšana iesniegšana
3.1. Katra vērtēšanas perioda laikā saņemtos darbus vērtē organizētāja izveidota
žūrija, kurā ietilpst Latvijas Republikas Veselības ministrijas Projektu vadības
nodaļas vecākā eksperte Astra Kalniņa, gleznotāja Gita Šmite un kampaņas
“Spēks pateikt Nē!” vēstnesis Kaspars Blūms-Blūmanis. Žūrijas darbu
koordinē konkursa organizētājs.
3.2. Organizētājs nodod darbus žūrijas locekļiem vērtēšanai anonīmi, t.i.,
nepievienojot informāciju par dalībnieku, kas nav ietverta darbā. Darbi tiek

identificēti ar organizētāja piešķirtu kārtas numuru. Vērtēšanas rezultātā tiek
noteikts viens darbs, kura autors saņem attiecīgā vērtēšanas perioda galveno
balvu, un trīs citi darbi, kuru autori saņem attiecīgā vērtēšanas perioda
veicināšanas balvas.
3.3. Katrs žūrijas loceklis novērtē katru attiecīgajā vērtēšanas perioda laikā
iesniegto darbu šādos kritērijos:
3.3.1. Atbilstība konkursa nolikumam;
3.3.2. Oriģinalitāte;
3.3.3. Demonstrēta izpratne par tēmu;
3.3.4. Saturiskā kvalitāte;
3.3.5. Tehniskā izpildījuma kvalitāte.
3.4. Katrs žūrijas loceklis katrā kritērijā novērtē katru darbu, piešķirot tam no 0
līdz 5 punktiem, kur 0 ir kritērijam pilnīgi neatbilstošs darbs un 5 ir kritērijam
pilnīgi atbilstošs, vai attiecīgajā kritērijā izcils darbs. Katrs žūrijas loceklis
iesniedz savu vērtējumu organizētājam.
3.5. Organizētājs saskaita katram darbam piešķirto kopējo punktu skaitu.
3.6. Galveno balvu iegūst autors, kura darbs, kurš attiecīgajā vērtēšanas periodā
saņēmis vislielāko punktu skaitu. Ja šādi darbi ir vairāki, tad to starpā par
uzvarētāju tiek atzīts darbs, kurš saņēmis visvairāk punktus, saskaitot punktus
vērtējumā “Oriģinalitāte” un “Demonstrēta izpratne par tēmu”. Ja arī šādā
veidā šo darbu starpā nav iespējams noteikt vienu darbu, tad žūrija apspriežas
un balso par vienu no darbiem, kuram piešķirams visaugstākais vērtējums
starp tiem, kuri saņēmuši vienādu novērtējumu minētajos kritērijos. Žūrijas
lēmums ir pieņemts ar balsu vairākumu.
3.7. Veicināšanas balvas iegūst trīs autori, kuru darbi saņēmuši attiecīgi otro, trešo
un ceturto lielāko punktu skaitu. Ja šādi darbi ir vairāki, tad to starpā par
uzvarētāju tiek atzīts darbs, kurš šo darbu starpā saņēmis visvairāk punktus,
saskaitot punktus vērtējumā “Oriģinalitāte” un “Demonstrēta izpratne par
tēmu”. Ja arī šādā veidā šo darbu starpā nav iespējams noteikt trīs darbus, tad
žūrija apspriežas un balso par trim darbiem, kuru autoriem piešķiramas
veicināšanas balvas. Žūrijas lēmums ir pieņemts ar balsu vairākumu.
3.8. Ja autors vienā vērtēšanas posmā par vienu tā darbu saņem galveno balvu, tad
viņš šajā posmā nesaņem veicināšanas balvu par citiem viņa iesniegtajiem
darbiem. Ja viens autora darbs izvēlēts galvenās balvas saņemšanai, tad
pārējie šī autora darbi izslēdzami no vērtēšanas attiecīgajā vērtēšanas periodā.
3.9. Vērtēšanas periodi un par tiem piešķiramās balvas ir šādas:
Vērtēšanas periods
Galvenā balva
Veicināšanas balva
No 2019. gada 19. dāvanu karte „Wolftrike dāvanu karte uz 2 filmu
marta līdz 2019. Drifta hallē” 100 euro seansiem SCAPE auditorijā
gada 22. martam
vērtībā.
kinoteātrī Forum Cinemas
20,40 euro vērtībā.
No 2019. gada 23. dāvanu karte biļešu iegādei dāvanu
karte
preses
marta līdz 2019. „Biļešu
serviss” izdevumu
abonēšanai
gada 29. martam
tirdzniecības vietnē 100 euro Latvijas pastā 20,00 euro
vērtībā.
vērtībā.
No 2019. gada 30. dāvanu karte „The Spot” divas
biļetes
Rīgas
marta līdz 2019. sporta centra pakalpojumu Motormuzeja
gada 5. aprīlim
izmantošanai
100
euro apmeklējumam, kopā 20,00
vērtībā.
euro vērtībā.
No 2019. gada 6. dāvanu karte izmantošanai vienu biļeti Latvijas Dabas
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aprīļa līdz 2019. tūrisma inventāra veikalā
gada 12. aprīlim
„Gandrs” 100 euro vērtībā.
Dāvanu karte derīga arī
veikala „Gandrs” darbnīcā,
nomā,
kāpšanas
tornī,
pārgājienu un ceļojumu
apmaksai, velosipēdu ziemas
mājas
pakalpojumu
apmaksai.

muzejā pamatekspozīciju un
muzeja darbinieku veidoto
tematisko
izstāžu
apmeklējumam no 2019.
gada 15.aprīļa līdz 2020.
gada 15.aprīlim 20,00 euro
vērtībā.

3.10.
Pēc uzvarētāju noskaidrošanas organizētājs sazinās ar dalībnieka
vecāku vai aizgādību īstenojošo personu pa dalībnieka norādīto tālruņa
numuru un noskaidro, vai dalībnieks ir pilngadīgs un vai kāds no
nepilngadīga dalībnieka vecākiem piekrīt dalībnieka vārda un uzvārda
izziņošanai informācijā par konkursa uzvarētājiem, balvas saņemšanai. kā arī
darba un tā autora vārda vai pseidonīma izmantošanai saskaņā ar šī nolikuma
noteikumiem. Ja nepilngadīga dalībnieka vecāks tam nepiekrīt, tad
organizētājs izslēdz attiecīgo dalībnieku no dalības konkursā un nosaka
nākamo attiecīgās balvas saņēmēju.
4. Balvu ieguvēju izziņošana un balvu izsniegšana
4.1. Organizētājs izziņo uzvarētāju vārdus (ne uzvārdus), vecumu un dzīvesvietas
(pilsētas) 2019. gada 25. martā, 1. aprīlī, 8. aprīlī un 15. aprīlī. Organizētājs
publicē uzvarētāju darbus kampaņas sociālo tīklu profilos Facebook,
Draugiem.lv un Instagram vietnēs vienas nedēļas laikā pēc viņu izziņošanas.
4.2. Organizētājs paziņo uzvarētāju vārdus (ne uzvārdus), vecumu un dzīvesvietas
(pilsētas) Latvijas Republikas Veselības ministrijai, kura izziņo uzvarētāju
vārdus, vecumu un dzīvesvietas (pilsētas) digitālajā platformā
www.esparveselibu.lv.
4.3. Lai saņemtu balvu, pilngadīgam dalībniekam vai vienam no nepilngadīga
dalībnieka vecākiem vai citai personai, kura īsteno aizgādību pār
nepilngadīgo dalībnieku, līdz 2019. gada 30.maijam jāierodas konkursa
organizētā birojā Lāčplēša ielā 75A-16, Rīgā, darba dienās no plkst. 10:00
līdz plkst. 18:00, iepriekš sazinoties un saskaņojot vizītes laiku.
5. Darbu un to autoru vārdu izmantošana
5.1. Darbus, par kuriem to autoriem piešķirtas balvas, Latvijas Republikas
Veselības ministrija drīkst izmantot šādā veidā:
5.1.1. Kampaņas „Spēks pateikt NĒ!” publicitātes materiālos, kampaņas
„Spēks pateikt NĒ!” sociālo tīklu Draugiem.lv, Facebook un Instagram
lapu saturā un platformā www.ESparveselibu.lv.
5.2. Izmantojot minētos darbus, kopā ar tiem tiek norādīts arī autora vārds (ne
uzvārds), vecums un dzīvesvieta (pilsēta).
5.3. Ja Latvijas Republikas Veselības ministrija uzskata, ka tai būs nepieciešams
izmantot kādu darbu, kura autoram nav piešķirta balva, tad konkursa
organizētājs sazināsies ar šī darba autora – dalībnieka vecāku, izmantojot
dalībnieka norādīto tālruņa numuru, lai vienotos par attiecīgā dalībnieka
darba izmantošanas noteikumiem.
6. Personas datu apstrāde
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6.1. Šajā nolikumā noteiktā konkursa ietvaros sniegto personas datu apstrādes
pārzinis ir konkursa organizētājs. Datu apstrādes pamats ir pārziņa leģitīmās
intereses organizēt šajā nolikumā noteikto konkursu, kā arī sazināties ar
nepilngadīgu personu vecākiem sakarā ar tiesiskajām attiecībām, kurās
iesaistīti viņu bērni. Datu apstrādes tiesiskais pamats ir arī datu subjekta (tā
vecāku vai aizgādību īstenojošu personu) piekrišana šajā nolikumā
noteiktajos gadījumos. Sniegtā informācija tiks izmantota, lai nodrošinātu
konkursa norisi un apbalvoto autoru darbu izmantošanu saskaņā ar šī
nolikuma noteikumiem. Dalībniekam ir tiesības pieprasīt no pārziņa piekļuvi
dalībnieka iesūtītajiem datiem, to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu,
tiesības iebilst pret apstrādi, balstoties uz iemesliem saistībā ar dalībnieka
īpašo situāciju, tiesības atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu un tiesības
iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.
6.2. Ziņas, kuras dalībnieki sniedz saskaņā ar šī nolikuma 2.4. un 2.5. punktu, tiks
izmantotas vienīgi lai identificētu dalībniekus gadījumā, ja viņi iegūst tiesības
uz balvām, un lai sazinātos ar viņu vecākiem nolūkā saņemt vecāku atļauju
norādīt dalībnieku kā konkursa uzvarētāju, un lai vienotos par balvas
izsniegšanu nepilngadīgam konkursa dalībniekam.
6.3. To dalībnieku sniegtās ziņas, kuri tiks atzīti par konkursa balvu saņēmējiem,
tiks dzēstas divu darba dienu laikā pēc tam, kad šiem dalībniekiem būs
izsniegtas viņiem pienākošās balvas.
6.4. To dalībnieku sniegtās ziņas, kuru darbus Veselības ministrija vēlēsies
izmantot saskaņā ar šī nolikuma 5.3. punktu, tiks dzēstas divu darba dienu
laikā pēc tam, kad tiks noslēgta atbilstoša vienošanās par dalībnieka darba
izmantošanu, vai kad dalībnieka vecāki būs paziņojuši, ka nepiekrīt
dalībnieka darba izmantošanai.
6.5. To dalībnieku sniegtās ziņas, kuri netiks atzīti par konkursa balvu
saņēmējiem, un kuru darbus Veselības ministrija nevēlēsies izmantot saskaņā
ar šī nolikuma 5.3. punktu, tiks dzēstas divu darba dienu laikā pēc tam, kad
žūrija būs noteikusi attiecīgā posma balvu saņēmējus.
Rīgā, 2019. gada 18. martā

_____ personīgais paraksts____
Ainārs Ērglis, valdes loceklis
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