
 

 

Zīmējumu konkursa “Ziemassvētku brīnums” 

NOLIKUMS 

1. Konkursa rīkotājs 

Latgales plānošanas reģions. 

 

2. Konkursa mērķis un uzdevumi 

Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir piepildīts ar gaišām domām, cerībām un brīnumiem. Ikdienas steigā 

mēs nespējam novērtēt un saskatīt to, kas ir mums apkārt. Tāpēc Latgales plānošanas reģiona (LPR) 

projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” (Nr.9.2.2.1./15/I/005) 

kolektīvs aicina bērnus, kuri apmeklē Dienas aprūpes centru Latgales reģionā, radoši līdzdarboties un 

uzzīmēt, kāds tad īsti ir Ziemassvētku brīnums. Konkursa mērķis ir atbalstīt un veicināt bērnu radošo 

domāšanu, iztēli un pašizpausmi. 

 

3. Konkursa mērķauditorija 

Konkursā aicināti piedalīties bērni vecumā no 4 līdz 18 gadiem, kuri saņem Dienas aprūpes centra 

pakalpojumus Latgales plānošanas reģionā . 

 

4. Konkursa norises laiks 

Zīmējumu iesniegšanas termiņš: līdz 2022. gada 18. decembrim. 

 

5. Konkursa noteikumi 

5.1. Konkursa darbs par tēmu “Ziemassvētku brīnums” veicams brīvi izvēlētā zīmēšanas tehnikā. 

Dalībnieka uzdevums ir pēc saviem ieskatiem izveidot ilustrāciju, kas atbilst konkursa tematikai 

“Ziemassvētku brīnums”; 

5.2. Darbs jāzīmē uz A4 formāta lapas vienas puses (nelocīt kā apsveikumu); 

5.3. Konkursa darbs ir jāieskenē vai jānofotografē augstā izšķirtspējā un jāiesniedz elektroniski uz 

6. punktā norādīto e-pasta adresi; 

5.4. Kopā ar darbu ir jāiesniedz arī dalībnieka anketa, kurā jānorāda zīmējuma autora vārds, uzvārds, 

pārstāvētā iestāde, likumiskā pārstāvja vai pārstāvētās iestādes darbinieka tālruņa numurs, kā arī 

likumiskā pārstāvja piekrišana bērna dalībai konkursā. Anketu var lejupielādēt – ŠEIT; 

5.5. Katrs dalībnieks var iesniegt tikai 1 (vienu) zīmējumu. 

 

6. Konkursa darbu iesniegšana 

Konkursa darbi un dalībnieka anketa ir jāiesniedz elektroniski, nosūtot tos uz e-pastu 

davis.grelevskis@lpr.gov.lv ar norādi Zīmējumu konkursam. 

 

7. Konkursa darbu vērtēšana un apbalvošana 

7.1. Konkursā iesniegtos darbus izvērtēs vērtēšanas komisija, kuru veido Latgales plānošanas 

reģiona projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” darbinieki. 

Darbi tiks vērtēti pēc šādiem kritērijiem: 

https://lpr.gov.lv/wp-content/uploads/2022/DILatgale_zimejumu_konkursa_anketa.pdf
mailto:davis.grelevskis@lpr.gov.lv


7.1.1. idejas oriģinalitātē; 

7.1.2. atbilstība konkursa noteikumiem; 

7.1.3. tehniskais izpildījums. 

7.2. Uzvarētāju apbalvošana:  

7.2.1. konkursa uzvarētājs saņems pārsteiguma balvu; 

7.2.2. vērtēšanas komisija var piešķirt konkursa dalībniekiem veicināšanas balvas; 

7.2.3. konkursa organizētāji par balvu nodošanu vienosies ar uzvarētāju individuāli. 

Konkursa dalībnieku likumiskie pārstāvji piekrīt, aizpildot dalībnieka anketu, ka saņemot balvu, bērns 

var tikt filmēts un fotografēts un iegūtie materiāli var tikt publicēti Latgales plānošanas reģiona 

mājaslapā, sociālajos tīklos un citos plašsaziņas līdzekļos konkursa popularizēšanai. 

8. Konkursa darbu izmantošana 

Konkursa dalībnieki ir atbildīgi par iesniegto materiālu saturu, un apliecina, ka iesniegtais darbs atbilst 

morāles un ētikas normām. Iesniedzot darbu likumiskie pārstāvji piekrīt, ka konkursa organizatori var 

izmantot konkursa darbus jebkuros plašsaziņas līdzekļos, arī savās interneta vietnēs un sociālo tīklu 

profilos, pilnā apjomā vai atsevišķas darba daļas bez īpašas saskaņošanas, tāpat arī darbu daļas izmantot 

ar konkursu un organizatoru darbību saistītos drukas darbos. Tāpat, ja dalībnieks kļūs par konkursa 

laureātu viņa zīmētais darbs tiks izmantots LPR projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana 

Latgales reģionā” (Nr.9.2.2.1./15/I/005) Ziemassvētku apsveikuma dizainā (iepriekš nesaskaņojot ar 

autoru un neizmaksājot autoratlīdzību). 

 

9. Kontaktpersona 

Latgales plānošanas reģiona projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” 

sabiedrisko attiecību speciālists Dāvis Greļevskis, e-pasts davis.grelevskis@lpr.gov.lv. 

 

10. Personas datu apstrāde 

10.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir Latgales plānošanas reģions, reģistrācijas Nr. 90002181025, 

juridiskā adrese Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601, tālrunis +371 654 28111, e-pasts: 

pasts@lpr.gov.lv. 

10.2. Iesniedzot darbu konkursā, dalībnieka likumiskie pārstāvji ar anketu apliecina, ka ir nodrošināts 

atbilstošs tiesiskais pamats par dalībnieka piedalīšanos konkursā. 

10.3. Iesniedzot darbu, dalībnieka likumiskie pārstāvji piekrīt, un ir informēti, ka darbi tiks izvietoti 

LPR mājaslapā, sociālā tīkla Facebook lapā “DI Latgalē” un citos plašsaziņas līdzekļos, norādot 

autora vārdu, vecumu un pārstāvēto iestādi konkursa nolikumā noteikto mērķu sasniegšanai un 

konkursa publicitātes nodrošināšanai. 

10.4. Konkursa dalībnieku personas dati (vārds, uzvārds, vecums, kontakttālrunis un e-pasta adrese) 

tiek ievākti un apstrādāti ar mērķi nodrošināt konkursa norisi atbilstoši konkursa nolikuma 

noteikumiem, un lai sazinātos ar konkursa dalībniekiem konkursa ietvaros. 

10.5. Gadījumā, ja konkursa dalībnieka likumiskie pārstāvji uzskata, ka ir noticis personas datu 

aizsardzības pārkāpums, konkursa dalībnieka vecāki vai likumiskie pārstāvji ir tiesīgi vērsties 

ar pretenziju Latgales plānošanas reģionā, rakstot uz e-pastu pasts@lpr.gov.lv vai datu 

aizsardzības speciālistam uz e-pastu: datuaizsardziba@lpr.gov.lv. Gadījumā, ja vienošanās nav 

panākta, dalībnieks ir tiesīgs iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā. 
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