
Konkursa “Mans sveiciens Zemessardzei” nolikums 

 

1. Konkursa tēma: Aizsardzības ministrija 2021. gadu nominēja kā Varoņu gadu, kura ietvaros tiek 

atzīmēta Zemessardzes 30. gadadiena. Zemessardze ir izveidojusies par skaitliski lielāko Nacionālo 

bruņoto spēku struktūru un valsts aizsardzības pamatu. Zemessardze sniedz iespēju Latvijas 

Republikas pilsoņiem brīvprātīgi kalpot savai valstij, rūpējoties par tās drošību. Zemessargi ir mūsu 

līdzcilvēki – ikdienas varoņi, kuri padara sabiedrību labāku, un valsti drošāku.   

Zemessardzes jubilejas gadā aizsardzības nozare aicina ikvienu iesūtīt savus radošos sveicienus 

Zemessardzei un zemessargiem. Mākslinieciskās izpausmes un idejas netiek apjomā un izpausmēs 

ierobežotas – tie var būt zīmējumi, fotogrāfijas, video, esejas, dzejoļi vai jebkurš cits radošs sveiciens.  

2. Konkursa mērķis: veicināt sabiedrības informētību un iesaisti ar valsts aizsardzību un valstiskumu 

saistītos jautājumos. 

3. Konkursa rīkotājs: Aizsardzības ministrija sadarbībā ar Zemessardzi.  

4. Konkursa dalībnieki: Latvijas Republikas iedzīvotāji. Dalībnieki tiks vērtēti divās grupās: 

1) vecumā līdz 18 gadiem; 

2) vecumā virs 18 gadiem.  

5. Darba uzdevuma izpildes nosacījumi: 

1) darbam jābūt oriģināldarbam, tas nedrīkst būt iepriekš iesniegts kādā citā konkursā; 

2) darbam jāatbilst konkursa nolikuma punktā Nr.1 vienai norādītajai tēmai; 

3) katrs konkursa dalībnieks var iesniegt vienu darbu; 

4) darbs jāiesūta uz e-pasta adresi: konkursi@mod.gov.lv; 

5) iesniedzot darbu, tas jāpapildina ar šādu informāciju: autora vārds, uzvārds; tālruņa 

numurs; 

6) fotogrāfijas un video vēlams publicēt arī konkursa dalībnieka Facebook vai Instagram 

kontos un/vai citās sociālo mediju platformās (ar īsto vārdu un uzvārdu) kā atsevišķu ierakstam, kurā: 

 atzīmēts tēmturis #Zemessardzei30, #ZS30, #MansSveiciensZemessardzei; 

 ieraksts nedrīkst būt valsts cieņu aizskarošs; 

 ierakstam ir jābūt latviešu valodā. 

6. Darbu publicēšana: Aizsardzības ministrija un Zemessardze Facebook kontos 

www.facebook.com/Aizsardzibasministrija un www.facebook.com/LatvijasZemessardze informāciju 

par konkursu publicē 2021. gada 21. jūlijā. Konkurss noslēdzas 2021. gada 27. augustā.  

7. Darbu vērtēšana: darbus izvērtēs aizsardzības ministrs, Aizsardzības ministrijas Militāri publisko 

attiecību departamenta direktors, Zemessardzes komandieris un Zemessardzes brigāžu pārstāvji.  

8. Vērtēšanas kritēriji: 

1) darba atbilstība tematikai (nolikuma punkts Nr.1) un izpildes nosacījumiem (nolikuma 

punkts Nr.5); 

2) darba oriģinalitāte, kompozīcija un valodas stils (ja attiecināms); 
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3) darbi tiek vērtēti pēc punktu sistēmas. 

9. Rezultātu paziņošana un dalībnieku apbalvošana: 

9.1. Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 2021. gada 10. septembrim Aizsardzības ministrijas 

un Zemessardzes Facebook kontos www.facebook.com/Aizsardzibasministrija un 

www.facebook.com/LatvijasZemessardze un mājas lapā www.mod.gov.lv 

9.2. Balvā paredzēts brauciens ar militāro transportu, kā arī ekskluzīvas balvas no Aizsardzības 

ministrijas. 

9.3. Balva tiks piešķirta nolikuma punktā Nr. 4. norādītajās vecuma grupās, katrā no tām 3 

konkursa dalībniekiem, kuri būs ieguvuši visvairāk punktu.  

9.4. Konkursa organizatoriem ir tiesības piešķirt arī vienu vai vairākas simpātiju balvas. 

10. Piezīmes: 

10.1. iesniedzot savus pieteikumus konkursa ietvaros, dalībnieki tiesības izmantot viņu 

radošos darbus un to publicēšanas tiesības bez atlīdzības nodod konkursa organizētājiem; 

10.2. visi konkursa dalībnieku iesniegtie darbi konkursa ietvaros var tikt izmantoti nākotnē, 

atsaucoties uz autoru; 

10.3. ja rodas neskaidrības par šī nolikuma interpretāciju, attiecīgo noteikumu skaidrojumu 

sniedz konkursa organizatori; 

10.4. papildu informāciju par konkursu var iegūt, rakstot uz e-pastu konkursi@mod.gov.lv 

11. Datu apstrāde  

11.1. Personas dati tiks apstrādāti, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (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). 

11.2. Personas dati apstrāde ir vajadzīga konkursa rīkotāja leģitīmo interešu ievērošanai, 

kuras atbilst datu apstrādes nolūkam (Vispārīgā datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f) 

apakšpunkts). Konkursa dalībnieku personas datu apstrādes nolūks ir konkursa norises 

nodrošināšana, kā arī atskaišu sniegšana par konkursa norisi. 

11.3. Personas dati (personas vārds, uzvārds, kontaktinformācija) tiks izmantoti Aizsardzības 

ministrijas iekšējām vajadzībām, lai apkopotu pieteikumus konkursam un sazinātos ar konkursa 

laureātiem. 

11.4. Personas datu uzglabāšanas ilgums būs līdz 2021. gada 31. decembrim, savukārt 

konkursam iesniegtie darbi tiks izmantoti aizsardzības nozares arhīva vajadzībām pastāvīgi.  

11.5 Plašāka informācija par datu apstrādes politiku pieejama Aizsardzības ministrijas 

mājaslapas www.mod.gov.lv sadaļā Privātuma politika.  
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