Vizuālās mākslas darbu konkursa “Es Autorskolā”
NOLIKUMS
Kultūras ministrija sadarbībā ar Latvijas Izpildītāju un producentu apvienību (turpmāk - LaIPA) un
Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūru/Latvijas Autoru apvienību (turpmāk AKKA/LAA), piesaistot Eiropas Savienības intelektuālā īpašumu biroja finansiālu atbalstu, īsteno
projektu “Izglītojoša kampaņa autortiesību un blakustiesību izpratnes veicināšanai jauniešu vidū”.
Projekta ietvaros ir tapusi autortiesību un blakustiesību mācību platforma – www.autorskola.lv, kuras
mērķis ir pilnveidot ikviena interesenta izpratni par autortiesību un blakustiesību jautājumiem, bet jo
īpaši – veicināt jauniešu gatavību ikdienā pieņemt un īstenot sociāli atbildīgus lēmumus autortiesību
un blakustiesību jomā.
Projekta īstenotāji vēlas:
• pilnveidot jauniešu zināšanas par autortiesībām un veicināt to ievērošanu;
• sekmēt legāla satura izmantošanu jauniešu vidū;
• attīstīt jauniešos radošumu un veicināt jaunu autordarbu radīšanu.
I. Vispārīgie noteikumi
1. Nolikums nosaka konkursa “Autorskola” (turpmāk – Konkurss) pieteikšanās noteikumus,
Konkursa norisi, kritērijus uzvarētāju noteikšanai un apbalvošanu (turpmāk – Nolikums).
2. Konkursa dalībnieki ir bērni un jaunieši, kas mācās vispārizglītojošās un profesionālās ievirzes
skolu 1.-12.klasē.
3. Konkursa mērķi ir:
3.1. pilnveidot jauniešu izpratni par jautājumiem, kas ir saistīti ar autoru, izpildītāju un producentu
darbu un tiesībām (autortiesībām un blakustiesībām), un veicināt jauniešu gatavību ikdienā pieņemt
un īstenot sociāli atbildīgus lēmumus;
3.2. izmantojot dažādus vizuālās komunikācijas risinājumus, t.sk. datortehnikā, un jaunradi,
pilnveidot jauniešu zināšanas un prasmes mūsdienu tehnoloģiju izmantošanā un dažādu darbu
izpildes tehniku apvienošanā.
4. Konkursa uzdevums ir izveidot oriģinālu vizuālas mākslas darbu jebkurā tehnikā, kurā atspoguļotas
autortiesību un blakustiesību tēmas kampaņas “Autorskola” ietvaros. Darba tematika atbilst kādam
no šādiem radošajiem atslēgvārdiem: dziesma, dzejolis, fotogrāfija, skulptūra, stāsts, kino. Konkursa
darba formāts nedrīkst būt lielāks par A3. Konkursa darbā obligāti jāietver norāde uz platformas
domena vārdu www.autorskola.lv vai Autorskolas logo (tā, lai būtu redzams vārds “Autorskola”).
II. Konkursa organizatori un darbības laiks
5. Konkursu organizē Kultūras ministrija, LaIPA un AKKA/LAA projekta “Izglītojoša kampaņa
autortiesību un blakustiesību izpratnes veicināšanai jauniešu vidū”, ko finansē Eiropas Savienības
Intelektuālā īpašuma birojs (Finansēšanas līgums Nr.1320210011), ietvaros.
6. Par Konkursa norisi atbildīga: Autorskola, info@autorskola.lv, tālruņa nr. 67605023, adrese: LaIPA
birojs, Misas iela 3, Rīga, LV-1058.
7. Konkursa norises laiks:
7.1. pieteikumu iesniegšana – no 2022.gada 17.maija līdz 2022. gada 31.jūlijam plkst. 17:00;
7.2. iesniegto darbu vērtēšana – no 2022.gada 1.augusta līdz 2022. gada 20.augustam;

7.3. laureātu paziņošana – 2022.gada 5.– 9.septembrī svinīgā pasākumā Rīgā vai tiešsaistē (datums
tiks precizēts).
III. Konkursa dalībnieku pieteikšanās
8. Konkurss tiek īstenots vienā kārtā.
9. Dalība Konkursā notiek individuāli vai komandā, kuras sastāvā ir 1–3 dalībnieki, no kuriem viens
ir komandas kapteinis.
10. Konkursā nedrīkst piedalīties žūrijas locekļi un viņu radinieki.
11. Iesniedzot darbu, e-pastā vai nosūtot Autorskolai pa pastu, pievieno pieteikuma anketu
ej.uz/AutorskolaKonkurss, norādot katra dalībnieka vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta
adresi, darba nosaukumu un īsu komentāru par darbu līdz 100 rakstu zīmēm, darba izpildes tehniku
un pedagogu un izglītības iestādi (ja attiecināms). Pieteikuma anketa ir obligāta un neatņemama
dalībnieku reģistrācijas sastāvdaļa.
12. Komanda darbu var nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi info@autorskola.lv vai pa pastu uz
adresi: LaIPA birojs, Misas iela 3, Rīga, LV-1058 (atkarībā no darba izpildījuma formas) līdz
Nolikuma 7.1. apakšpunktā norādītajam termiņam. Ja iesniegto darbu apjoms pārsniedz e-pasta
iestatījumos noteikto lielumu, tiks pieņemta arī saite Darba lejupielādei vai apskatei.
13. Konkursa pieteikuma anketu iesniedz elektroniski ej.uz/AutorskolaKonkurss.
14. Saziņā ar Autorskolas komandu pārstāv tās kapteinis. Ja komandā ir 1 dalībnieks, tas vienlaikus
ir arī komandas kapteinis.
15. Par darba un pieteikuma anketas saņemšanu Autorskolas komandai nosūta apstiprinājumu uz
pieteikumā norādīto e-pasta adresi.
16. Konkursa pieteikumi, kas tiek iesniegti pēc Nolikuma 7.1. apakšpunktā noteiktā termiņa, netiek
pieņemti.
17. Līdz Nolikuma 7.1. apakšpunktā norādītajam termiņam Konkursa dalībnieki, sazinoties ar
Autorskolu, var saņemt konsultācijas autortiesību un blakustiesību jomā un par Nolikumu.
18. Viens autors var iesniegt vairākus darbus vai piedalīties vairāku darbu izveidē.
IV. Vērtēšana
19. Iesniegtos darbus vērtē žūrija, kura sastāv no konkursa organizatoru pārstāvjiem un pieaicinātiem
nozares ekspertiem (turpmāk – Žūrija).
20. Žūrija darbus izvērtē sēdē, kurā tās locekļi individuāli vērtē katras komandas iesniegtos darbus.
21. Vērtējot pieteiktos darbus, Žūrija piešķir punktus, ņemot vērā šādus kritērijus:
21.1. atspoguļoto faktu precizitāte: maksimālais punktu skaits – 5 punkti;
21.2. idejas oriģinalitāte: maksimālais punktu skaits – 5 punkti;
21.3. mākslinieciskā kvalitāte: maksimālais punktu skaits – 5 punkti;
21.4. tehniskais izpildījums: maksimālais punktu skaits – 5 punkti.
22. Apkopojot Žūrijas locekļu individuālos vērtējumus, tiek iegūts katras komandas galējais
vērtējums.
23. Konkursa rezultāti komandām tiks paziņoti 2022. gada 5. – 9.septembrī svinīgā pasākumā Rīgā
vai tiešsaistē (datums tiks precizēts), kā arī izglītības platformā www.autorskola.lv, konkursa
organizatoru tīmekļvietnēs un sociālo tīklu kontos, kā arī izplatītas plašsaziņas līdzekļos pēc svinīgā
pasākuma norises.
25. Žūrija ir tiesīga nepiešķirt uzvaru nevienai komandai.
26. Konkursa Žūrijas pieņemtie lēmumi ir galīgi un neapstrīdami.

V. Apbalvošana
27. Konkursa dalībnieki saņem diplomus.
28. Konkursa laureāti iegūst balvu 100 eiro vērtībā četrās vecuma grupās: 1. – 4.klase, 5. – 6.klase,
7. – 9.klase un 10. – 12.klase.
29. Apbalvošana notiks Konkursa organizatoru rīkotajā pasākumā. Pasākums notiks Rīgā
(apbalvošanas pasākuma vieta un laiks tiks precizēti) un tiešsaistē. Ja epidemioloģiskās situācijas dēļ
nav iespējams pasākums klātienē, apbalvošana notiks tikai tiešsaistes režīmā.
VI. Personas datu apstrāde
30. Personas datu pārzinis ir Autorskola, adrese: LaIPA birojs, Misas iela 3, Rīga, LV-1058.
31. Personas dati tiek apstrādāti nolūkā īstenot Konkursu, informēt sabiedrību par Konkursa norisi un
veidot organizēto aktivitāšu arhīvu. Personas dati tiks apstrādāti atbilstoši spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
32. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir piekrišana saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes
Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas
datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības
regula) 6.panta pirmās daļas a) apakšpunktu.
33. Iesniedzot darbu un pieteikumu, komanda piekrīt personas datu apstrādei un apliecina, ka ir
iepazinušies ar Konkursa nolikumu, tai skaitā personas datu apstrādes noteikumiem un sniedz
piekrišanu dalībnieku personas datu apstrādei.
34. Iesniegtie darbi un apbalvošanas laikā tapušie materiāli tiks izmantoti Konkursa publicitātes
materiālu veidošanai nekomerciālos nolūkos.
35. Dalībnieku iesniegtās pieteikuma anketas un darbi, arī apbalvošanas pasākuma foto, video, balss
materiāli tiks uzglabāti piecus gadus, nodrošinot datu drošību atbilstoši normatīvajiem aktiem.
36. Autorskola kā datu pārzinis atbild par personas datu apstrādi. Lai pieprasītu piekļuvi saviem
personas datiem, to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilstu pret to apstrādi, izmantotu
datu pārnesamības tiesības, Dalībnieki un materiālos redzamās personas var iesniegt piepras ījumu,
nosūtot to uz Autorskolu. Datu pārkāpuma gadījumā lūdzam nekavējoties informēt Autorskolu kā datu
pārzini.
37. Konkursa organizatori nav atbildīgi par tiem uzņemtajiem un publicētajiem foto un
videomateriāliem, ko veikusi kāda no personām, kas apmeklē apbalvošanu, ar savām ierīcēm un no
saviem datu nesējiem.
VII. Nobeiguma noteikumi
38. Dalībnieki ir atbildīgi par iesniegto materiālu saturu, un apliecina, ka iesniegtais darbs atbilst
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, morāles un ētikas normām.
39. Iesniedzot darbu, pilngadīgs dalībnieks vai nepilngadīga dalībnieka likumiskie pārstāvji piekrīt,
ka Autorskola un 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.

