Konkursa “Neatkarības ceļš” nolikums
1. Konkursa tēma: Par godu un Latvijas armijas simtgadei Aizsardzības
ministrija ir izveidojusi tīmekļa vietni www.neatkaribaskars.lv. Tajā apkopotas
galvenās Latvijas Neatkarības kara cīņu vietas un Latvijas armijas simtgades
pasākumi. Konkursa “Neatkarības ceļš” balva tiek piešķirta tiem trim
dalībniekiem, kuri apmeklējuši visvairāk Latvijas Neatkarības kara cīņu vietas,
kuras izziņojusi Aizsardzības ministrija.
2. Konkursa mērķis: veicināt sabiedrības informētību un izpratni par Latvijas
Neatkarības kara nozīmi un gaitu, veicināt sabiedrībā valstisku pašapziņu.
3. Konkursa rīkotājs: Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija.
4. Konkursa dalībnieki: Latvijas Republikas iedzīvotāji.
5. Darba uzdevums: apmeklēt pēc iespējas vairāk Aizsardzības ministrijas
izziņotās Latvijas Neatkarības kara cīņu vietas, kas atrodamas tīmekļa vietnē
www.neatkaribaskars.lv, un dokumentēt šo apmeklējumu sociālajā tīklā
Facebook.
6. Darba uzdevuma izpildes nosacījumi:
6.1. Aizsardzības ministrija sociālā tīkla Facebook profilos “Latvijas armija” un
“Aizsardzības ministrija” 10 nedēļas pēc kārtas, reizi nedēļā, publicē
informāciju par vienu cīņu vietu, kas norādīta vietnē www.neatkaribaskars.lv,
un kura jāapmeklē konkursa dalībniekiem, un apmeklējums jādokumentē
fotogrāfijā;
6.2. Publicētajā fotogrāfijā redzams, konkursa dalībnieks un cīņu vietas
identificējošs elements, piemēram, piemineklis. Vienā fotogrāfijā var būt
redzami vairāki cilvēki, bet konkursā piedalās tie, kas šo fotogrāfiju ir
publicējušu savā Facebook kontā;
6.3. Ja fotogrāfijā ir redzami vairāki cilvēki, tad katram, kas tajā redzams un vēlas
piedalīties konkursā, ir sevi jāatzīmē fotogrāfijā, un ierakstam ir jābūt
redzamam konkrētā cilvēka Facebook profila laika joslā.
6.4. Fotogrāfijai ir jābūt publicētai konkursa dalībnieka Facebook kontā kā
atsevišķam ierakstam, kurā:
A) atzīmēts tēmturis #neatkaribascels;
B) cīņu vietas tēmturis, kuru izziņo konkursa rīkotājs;
C) viens fakts par cīņu vietu, kas atrodams tīmekļa vietnē
www.neatkaribaskars.lv.
6.5. Ierakstam ir jābūt publicētam dalībnieka Facebook profila kontā ar īsto vārdu
un uzvārdu;
6.6. Ieraksts nedrīkst būt valsts cieņu aizskarošs.
6.7. Ierakstam ir jābūt latviešu valodā.
7. Darbu publicēšana:
7.1. Aizsardzības ministrija katras nedēļas pirmdienā 10 nedēļas pēc kārtas publicē
informāciju par vienu cīņu vietu, kura ir jāapmeklē vienas nedēļas laikā.
Konkursā piedalās tās fotogrāfijas no tām izziņotajām cīņu vietām, kuras
publicētas tās nedēļas ietvaros, kad izziņota cīņu vieta.
7.2. Pirmo cīņu vietu Aizsardzības ministrija Facebook profilos “Latvijas armija”
un “Aizsardzības ministrija” publicē 2019. gada 15. jūlijā, bet pēdējo – 2019.
gada 16. septembrī. Konkurss noslēdzas 2019. gada 22.septembrī.

8. Darbu vērtēšana: darbus izvērtēs Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas
Militāri publisko attiecību departamenta pārstāvji.
9. Vērtēšanas kritēriji:
9.1. Darbi tiek vērtēti pēc punktu sistēmas.
9.2. Ierakstu Facebook atbilstība konkursa nolikuma punktam nr. 6 (no 6.1. līdz
6.7.).
9.3. Maksimālais Aizsardzības ministrijas publicēto cīņu vietu skaits ir 10. Par katru
atbilstošu ierakstu tiek piešķirts 1 punkts. Uzvar tie trīs konkursa dalībnieki,
kuri apmeklējuši visvairāk no 10 Aizsardzības ministrijas izziņotajām cīņu
vietām.
9.4. Ja vairāki kā trīs dalībnieki izpildījuši konkursa nolikuma punktos 9.2. un 9.3.
minētos noteikumus un apmeklējuši visas publicētās 10 cīņu vietas, kopā katrs
saņemot 10 punktus, tad 1 bonusa punkts tiek piešķirts par katras atsevišķas cīņu
vietas apmeklējumu konkursa norises laikā, kas atrodama vietnē
www.neatkaribaskars.lv, bet nav izziņota konkursa ietvaros, un ir dokumentēta
atbilstoši konkursa nolikuma punktiem 6.2. – 6.6.
9.5. Konkursā nevar piedalīties Aizsardzības ministrijas Militāri publisko attiecību
departamenta darbinieki.
10. Rezultātu paziņošana un dalībnieku apbalvošana:
10.1.
Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 2019. gada 11. oktobrim Latvijas
Republikas Aizsardzības ministrijas sociālajos tīklos un mājas lapā
www.mod.gov.lv.
10.2.
Balvā paredzēta vieta VIP zonā 18. novembra militārajā parādē, ņemot
līdzi trīs tuviniekus, un ekskluzīvas balvas no Aizsardzības ministrijas.
10.3.
Balva tiks piešķirta 3 konkursa dalībniekiem, kuri būs ieguvuši visvairāk
punktu. Aizsardzības ministrija patur tiesības piešķirt arī vienu simpātijas balvu.
11. Piezīmes:
11.1.
Publicējot savu ierakstu konkursa ietvaros, dalībnieki tiesības izmantot
viņu uzņemtās fotogrāfijas un to publicēšanas tiesības bez atlīdzības nodod
konkursa organizētājiem;
11.2.
Visas konkursa dalībnieku publicētās fotogrāfijas konkursa ietvaros var
tikt izmantotas nākotnē, atsaucoties uz autoru;
11.3.
Ja rodas neskaidrības par šī nolikuma interpretāciju, attiecīgo noteikumu
skaidrojumu sniedz konkursa organizatori;
11.4.
Papildus informāciju par konkursu var iegūt, rakstot uz e-pastu
kanceleja@mod.gov.lv, atsaucoties uz konkurss “Neatkarības ceļš”.

