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Izdarīt Iekšlietu ministrijas 2022. gada 14. oktobra rīkojumā Nr. 1-2/1386 

“Par konkursa “Eiropas Savienības ieguldījums Tavā drošībā!” nolikuma 

apstiprināšanu” šādus grozījumus: 

 

1. izteikt rīkojuma 17.punktu šādā redakcijā: 

“17. Dalībnieku, kas nav sasnieguši 18 gadu vecumu iesniegšanas brīdī, vārdā 

Darbus var iesniegt tā vecāks vai aizbildnis, vai pedagogs, saņemot dalībnieka 

vecāka vai aizbildņa piekrišanu.”; 

 2. izteikt rīkojuma 20.punktu šādā redakcijā: 

“20. Konkursam iesniegtos darbus vērtēs Konkursa komisija vismaz triju cilvēku 

sastāvā, kas sastāv no Iekšlietu ministrijas un Eiropas Komisijas pārstāvniecības 

Latvijā pārstāvjiem. Organizatoram ir tiesības pieaicināt arī ekspertus no Iekšlietu 

ministrijas padotībā esošajām iestādēm, piemēram, Valsts policijas, Valsts 

robežsardzes un tml.”; 

3. izteikt rīkojuma 24.punktu šādā redakcijā: 

“24. Konkursa ietvaros var tikt organizēts labāko Darbu simpātiju balsojums 

publicējot, piemēram, Iekšlietu ministrijas sociālā tīkla “Facebook” kontā, līdz 

trim Konkursa komisijas izvēlētiem labākajiem Darbiem katru atsevišķā ierakstā 

katrā no Dalībnieku grupām.”; 

 4. aizstāt rīkojuma 32.punktā vārdus “cits cilvēks” ar vārdiem “cita 

persona”; 

 5. izteikt rīkojuma 33.punktu šādā redakcijā: 

“33. Izdevumus, kas saistīti ar darba nogādāšanu vai nosūtīšanu Organizatoram 

vai Eiropas Savienības mājai, kā arī saistīti ar dalībnieka piedalīšanos 
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apbalvošanas pasākumā (piemēram, ceļa izdevumus, ēdināšanas izdevumi) sedz 

Dalībnieks, pašvaldība vai izglītības iestāde, kuru Dalībnieks pārstāv.”; 

 6. izteikt rīkojuma 35.punktu šādā redakcijā: 

“35.  Iesniedzot Darbu Konkursam Dalībnieks piekrīt, ka Organizatori to var 

izmantot ar atsauci uz autoru bez īpašas saskaņošanas ar autoru: 

35.1.  jebkuros plašsaziņas līdzekļos pilnā apjomā vai atsevišķas darba 

daļas bez īpašas saskaņošanas ar autoru, tai skaitā fiksēt fotogrāfijās, 

izmantot ar Konkursu vai Eiropas Savienību saistītos drukas darbos, video 

ierakstos, publiski pārraidīt plašsaziņas līdzekļos un sociālajos medijos; 

35.2. sagatavojot reprezentācijas materiālus (piemēram, kalendārus).”; 

7. papildināt rīkojumu ar 36. punktu šādā redakcijā: 

“36. Apbalvošanas ceremonijas laikā tiks veikta foto vai video uzņemšana ar 

mērķi popularizēt Eiropas Savienības ieguldījumu Latvijas iekšējā drošībā, 

atspoguļojot informāciju par Konkursu masu medijos un informatīvajos 

materiālos. Iegūtie foto, video vai audiovizuāli materiāli var tikt izmantoti 

publicitātei un sabiedrības informēšanai. Organizators neuzņemas atbildību par 

trešo personu foto un/vai video uzņemšanu un to izmantošanu.”; 

8. papildināt rīkojumu ar 37.punktu šādā redakcijā: 

“37. Dalībnieks vai Dalībnieka, ja tas, iesniedzot Darbu, nav sasniedzis 18 gadu 

vecumu, vecāks vai aizbildnis ir informēts par to, ka Dalībnieka un viņa personas 

dati, kas sniegti saskaņā ar šī Nolikuma 13.punktu, tiek apstrādāti atbilstoši šī 

Nolikuma pielikumam.”; 

9. izteikt rīkojuma pielikuma pielikumu “Personas datu aizsardzības un 

drošības nosacījumi Konkursa “Eiropas Savienības ieguldījums Tavā drošībā!” 

ietvaros” jaunā redakcijā (pielikums). 

 

 

Valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs 
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