Pielikums
Talsu novada pašvaldības
28.04.2021 rīkojumam Nr. 4-1e/93
Bērnu un jauniešu zīmējumu konkursa “Mans rallija mašīnas modelis”
NOLIKUMS
Izdots saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām”
41. panta pirmās daļas 2. punktu,
1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Talsu novada pašvaldība organizē Bērnu un jauniešu
zīmējumu konkursu “Mans rallija mašīnas modelis” Rally Liepāja ietvaros (turpmāk
– Konkurss) un apbalvo tā laureātus.
1.2. Konkursa mērķis ir veicināt Talsu novada izglītības iestāžu audzēkņu līdzdalību Rally
Liepāja norisē Talsu pilsētā, tādējādi pilnveidojot un attīstot bērnu un jauniešu
radošās spējas un prasmes izteikt sevi ar vizuālās mākslas izteiksmes līdzekļiem.
2. Konkursa rīkotājs
2.1. Konkursa rīkotājs – Talsu novada pašvaldība, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads,
LV-3201.
2.2. Konkursa organizatorisko nodrošinājumu veic Sabiedrisko attiecību un mārketinga
nodaļa.
3. Konkursa dalībnieki
3.1. Konkursā var piedalīties audzēkņi no 1. līdz 9. klasei, kas Talsu novadā apgūst
vispārējās izglītības, interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības
programmas (Turpmāk – Dalībnieks).
4. Konkursa norise un pieteikšanās kārtība
4.1. Konkurss notiek no 2021. gada 1. līdz 31. maijam.
4.2. Konkursa izvērtēšana notiek no 2021. gada 1. līdz 10. jūnijam.
4.3. Dalībnieks Konkursā iesniedz zīmējuma konkursam darbu (Turpmāks tekstā –
Darbs), kas izstrādāts A4 formātā un, kurā Dalībnieks atbilstoši savām spējām
atainojis rallija mašīnas modeli, radot savu oriģinālo mašīnas modeļa vizuālo izskatu
un formu, brīvi pielietojot dažādus vizuālās mākslas materiālus.
4.4. Darbu var iesniegt Dalībnieks personiski, Dalībnieka vecāks vai aizbildnis vai
Dalībnieka pedagogs, nosūtot to uz Talsu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību
un mārketinga nodaļas elektronisko pasta adresi info@talsi.lv.
4.5. Elektronisko pasta vēstules tematikā jānorāda “Rallija konkurss”, pielikumā
jāpievieno skaidri saredzams Darbs, vēstules tekstā jānorāda Dalībnieka pilns Vārds,
uzvārds, izglītības iestāde, klase, kontakttālrunis vienam no vecākiem vai aizbildnim
vai pedagogam.
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4.6. Ja Dalībnieks iesniedz Darbu personiski, tiek pieņemts, ka Dalībnieks ir informējis un
saņēmis sava vecāka vai aizbildņa atļauju dalībai Konkursā un piekrīt tā
noteikumiem.
4.7. Ja Darbu Konkursā iesniedz Dalībnieka vecāks vai aizbildnis, tiek pieņemts, ka
tādējādi iesaistītās un par Dalībnieku atbildīgās personas piekrīt Konkursa
noteikumiem.
4.8. Ja Darbu konkursā iesniedz Dalībnieka pedagogs Talsu novada izglītības iestādē vai
interešu izglītības iestādē, tiek pieņemts, ka pedagogs ir informējis un saņēmis
Dalībnieka vecāka vai aizbildņa atļauju dalībai Konkursā un piekrīt tā noteikumiem.
4.9. Dalībnieks jebkurā brīdī var atsaukt savu dalību Konkursā.
5. Konkursa balvas
5.1. Viena galvenā balva – brauciens Dalībnieka ģimenes diviem pārstāvjiem ar Rally
Liepāja SIA “RA EVENTS” organizētu ekipāžu, iepriekš ar balvas ieguvēju
vienojoties par izbrauciena laiku un vietu pirms Rally Liepāja norises Talsu novadā
2021. gada jūnijā vai jūlijā.
5.1.1. Balvas saņēmējiem, kas ir jaunāki par 18 gadiem, ir jāsaņem vecāku paraksti
(norādot vārdu, uzvārdu un adresi) ar apliecinājumu, kurā ir skaidri norādīts, ka
vecāki saprot, ka izbrauciens kā sports ir bīstams un negadījumi var izraisīt un
izraisa nāvi, invaliditāti un īpašuma bojājumus. Tiem ir jāapliecina, ka viņi
saprot, ka šie riski var radīt nepilngadīgajiem miesas bojājumus vai citus
zaudējumus, un ka tie apzinās un pieņem šos riskus. Ar šo apliecinājumu vecāki
piekrīt, ka ne viens vai jebkurā kombinācijā auto transportlīdzekļa vadītājs,
īpašnieks vai citi tā turētāji, izbrauciena atbalstītāji un to attiecīgās amatpersonas,
ierēdņi, pārstāvji un darbinieki nenes nekādu atbildību par zaudējumiem vai
bojājumiem, kas var tikt nodarīti vai ir radušies izbrauciena laikā un tā rezultātā,
ieskaitot, bet ne tikai, īpašuma kaitējumus, ekonomiskos, finanšu zaudējumus vai
to izrietošās sekas, jebkāda iemesla dēļ. Nekas no šī punkta nav paredzēts vai ir
uzskatāms par izslēdzamu vai ar ierobežotu atbildību, nāves vai miesas bojājumu
rezultātā.
5.2. Desmit veicināšanas balvas – Talsu novada prezentsuvenīri, kurus nodrošina
Organizators.
5.3. Rally Liepāja organizatoram SIA “RA EVENTS” ir tiesības piešķirt papildus balvas
(rallija ieejas kartes) pēc saviem ieskatiem konkursa dalībniekiem.
6. Konkursa vērtēšanas komisija
6.1. Konkursā galvenās balvas ieguvēju izvēlas Rally Liepāja organizators SIA “RA
EVENTS”.
6.2. Konkursā veicināšanas balvas ieguvēju izvēlas Talsu novada pašvaldības Sabiedrisko
attiecību nodaļa šādā sastāvā – Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja,
mārketinga speciāliste, sabiedrisko attiecību speciāliste.
7. Vērtēšanas kritēriji un rezultātu paziņošana
7.1. Vērtējot Konkursā iesniegtos Darbu tiek ņemts vērā:
7.1.1. Darbs iesniegts atbilstoši Konkursa norises un pieteikšanās kārtības
nosacījumiem;
7.1.2. Darbā nepārprotami ir atainots rallija mašīnas modelis;
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7.1.3. Darbā vērojams radošs risinājums.
7.2. Konkursa uzvarētāji tiek paziņoti 2021. gada 11. jūnijā Talsu novada pašvaldības
tīmekļvietnē www.talsunovads.lv un Talsu novada pašvaldības sociālā tīkla Facebook
lapā.
8. Darbu izmantošana, publicēšana un ar to saistīta datu apstrāde
8.1. Konkursa organizatori nodrošina 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) un Fizisko personu datu apstrādes likuma prasību
ievērošanu.
8.2. Piedaloties Konkursā, iesaistītās personas izsaka savu piekrišanu veikt personas datu
apstrādi, vienlaikus ļaujot savu vēlmi nepubliskot personas datus.
8.3. Piesakot Darbu Konkursam, dalībnieks piešķir Konkursa organizatoriem Darba
autortiesības, tajā skaitā tiesības Darbu publicēt Talsu novada pašvaldības
tīmekļvietnē www.talsunovads.lv, izmantot sabiedrības informēšanai un Konkursa
norises publicitātei.
8.4. Piesakot Darbu Konkursam, dalībnieks piešķir Rally Liepāja organizatoram SIA “RA
EVENTS” Darba autortiesības, tajā skaitā tiesības Darbu publicēt sacensību
tīmekļvietnē www.lvrally.com un sociālajos tīklos, izmantot sabiedrības
informēšanai, Konkursa norises publicitātei un vērtējuma noteikšanai.
8.5. Konkursa dalībniekam saglabājas autora personiskās autortiesības, tai skaitā tiesības
uz vārdu. Konkursa organizatoriem izmantojot darbu, Konkursa Dalībnieku vārds tiks
minēts.
8.6. Dalībnieka iesniegtie dati tiek izmantoti atbilstības noteikšanai Konkursam.
8.7. Piesakoties Konkursam, norādītais kontakttālrunis tiks izmantots gadījumā, lai
informētu par pozitīvu Konkursa rezultātu.
9. Noslēguma jautājums
9.1. Jautājumi, kas saistīti ar šo Konkursu, precizējami Talsu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļā, sazinoties pa tālr. 26663732, vai e-pasta
adresē info@talsi.lv.
9.2. Organizators var veikt izmaiņas Konkursa norisē, ņemot vērā valstī noteikto ārkārtas
situāciju vai epidemioloģiskās drošības pasākumus.
I. Krēķe

Izpilddirektore
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