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I. Vispārīgie noteikumi
1. Nolikums nosaka skolēnu video konkursa “Radi. Dari. Aizsargā” (turpmāk – Konkurss)
pieteikšanās noteikumus, Konkursa norisi, kritērijus uzvarētāja noteikšanai un apbalvošanu (turpmāk–
Nolikums).
2. Konkursa dalībnieki ir Latvijas vispārizglītojošo, speciālo un profesionālo izglītības iestāžu 4. līdz
12. klašu skolēni.
3. Konkursa mērķi un uzdevumi ir:
3.1. aicināt skolēnus veidot videomateriālus par rūpnieciskā īpašuma tematu;
3.2. attīstīt radošumu un sekmēt skolēnu izpratni par rūpnieciskā īpašuma nozīmi un pielietojumu
uzņēmējdarbībā;
3.3. rosināt skolēnu zinātkāri un interesi par pētniecību, radošumu, uzņēmējdarbību un inovāciju.
II. Konkursa organizatori un Konkursa darbības laiks
4. Konkursu organizē Patentu valde, biedrība “Latvijas Profesionālo patentpilnvarnieku asociācija”
(turpmāk – LPPA), Starptautiskās intelektuālā īpašuma aizsardzības asociācijas Latvijas Nacionālā grupa
(turpmāk – AIPPI LNG), biedrība “Junior Achievement Latvia” (turpmāk – JA Latvia) un Valsts
izglītības satura centrs (turpmāk – VISC).
5. Par Konkursa norisi atbildīgā persona ir Patentu valdes Intelektuālā īpašuma informācijas centra
Informācijas pakalpojumu nodaļas projektu vadītāja-konsultante Evita Lande (e-pasta adrese:
evita.lande@lrpv.gov.lv, tālrunis: 67220126) (turpmāk – Atbildīgā persona).
6. Konkursa darbības laiks:
6.1. pieteikumu iesniegšana – no 2020. gada 17. februāra līdz 2020. gada 27. marta plkst. 17:00;
6.2. iesniegto darbu vērtēšana – no 2020. gada 3. aprīļa līdz 2020. gada 8. aprīlim;
6.3. rezultātu paziņošana – 2020. gada 9. aprīlī;
6.4. apbalvošana – 2020. gada 23. aprīlī.
III. Konkursa dalībnieku pieteikšanās un Konkursa norise
7. Konkurss tiek īstenots vienā kārtā.
8. Konkursā dalībnieki piedalās komandās divu vai trīs skolēnu sastāvā un skolotājs. Skolēnu
komandā var būt skolēni no dažādām Latvijas izglītības iestādēm.

9. Konkursā nedrīkst piedalīties Patentu valdes, LPPA, AIPPI LNG, JA Latvia un VISC nodarbināto
(biedru) bērni.
10. Iesniedzot videomateriālu, e-pastā pievieno Pieteikuma anketu (1. pielikums), norādot dalībnieku
vārdu, uzvārdu, izglītības iestādi, klasi, tālruņa numuru vai e-pasta adresi, komandas kapteini, skolotāja
vārdu, uzvārdu, izglītības iestādi, tālruņa numuru vai e-pasta adresi, videomateriāla nosaukumu vai saukli
un īsu komentāru par darbu līdz 500 rakstzīmēm, neskaitot tukšumzīmes, kā arī e-pastā pievieno katra
dalībnieka vai dalībnieka likumiskā pārstāvja aizpildītu un parakstītu Apliecinājumu (piekrišanu)
personas datu apstrādei (2. vai 3. pielikums). Pieteikuma anketa un apliecinājums personas datu
apstrādei ir obligāta un neatņemama dalībnieku reģistrācijas sastāvdaļa.
11. Komanda videomateriālu iesniedz elektroniski līdz Nolikuma 6.1. apakšpunktā norādītajam
termiņam uz e-pastu evita.lande@lrpv.gov.lv. Ja videomateriāla izmērs pārsniedz e-pasta iestatījumos
noteikto lielumu, tiks pieņemta arī saite video lejupielādei.
12. Komanda Pieteikuma anketu un Apliecinājumus personas datu apstrādei iesniedz elektroniski
parakstītu ar elektronisko parakstu uz e-pastu evita.lande@lrpv.gov.lv vai, sūtot Patentu valdei, pa pastu
uz adresi Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010, Latvija līdz Nolikuma 6.1. apakšpunktā norādītajam
termiņam. Videomateriāla, pieteikuma anketas un apliecinājumu personu datu apstrādei iesniegšanu
uzskata par pieteikumu Konkursā.
13. Saziņā ar Atbildīgo personu skolēnu komandu pārstāv tās kapteinis.
14. Atbildīgā persona nosūta apstiprinājumu par videomateriāla vai saites uz videomateriālu un
dokumentu saņemšanu.
15. Konkursa pieteikumi, kas tiek iesniegti pēc Nolikuma 6.1. apakšpunktā noteiktā termiņa, netiek
pieņemti. Ja komandu pieteikumi nesaturēs visus nepieciešamos Apliecinājumus (piekrišanas) personas
datu apstrādei, komandām konstatētais trūkums jānovērš divu dienu laikā no Atbildīgās personas
paziņojuma par trūkuma konstatēšanu. Trūkumu nenovēršanas gadījumā pieteikumi netiks pieņemti. Citu
trūkumu, kā, piemēram, Pieteikuma anketas neesamība vai Nolikuma 17.punkta prasību neievērošana
automātiski tiks uzskatīta par pieteikuma neiesniegšanu.
16. Līdz Nolikuma 6.1. apakšpunktā norādītajam termiņam Konkursa dalībnieki var saņemt
konsultācijas par rūpnieciskā īpašuma jomu un Konkursa nolikumu, sazinoties ar Atbildīgo personu.
IV. Videomateriāla izstrāde
17. Skolēni tiek aicināti iesniegt videoformāta vēstījumu par rūpnieciskā īpašuma tēmām jebkādā video
veidošanas tehnikā (stop kadru animācija, filmēts video reālā vidē, datoranimācija, zīmēta animācija
u.tml.). Video filmēšanai nav nepieciešams profesionāls aprīkojums, t.i., var tikt lietots arī telefons,
planšete, fotoaparāts u.tml. Ja videomateriālā tiek filmēta persona, kas nav komandas dalībnieks un nav
iesniegusi Apliecinājumu par personas datu apstrādi, skolēnam jāsaņem rakstiska Atļauja no
videomateriālā redzamās personas vai tās likumiskā pārstāvja (4. pielikums). Ja videomateriālā redzamas
vairākas personas, Atļauja jāsaņem no katras personas.
18. Videomateriāls:
18.1. jāveido mov, mp4 vai avi formātā;
18.2. jāizstrādā latviešu valodā;
18.3. nedrīkst pārsniegt 2 (divas) minūtes.
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19. Skolēnu komandas videomateriālu izstrādei izvēlas kādu no zemāk minētajiem tematiem:
19.1. intelektuālais īpašums;
19.2. izgudrojumi un patenti;
19.3. preču zīmes;
19.4. dizainparaugi;
19.5. rūpnieciskā īpašuma nozīmīgums mūsdienu komercdarbībā;
19.6. aizsardzība pret viltošanu.

V. Vērtēšana
20. Iesniegtos videomateriālus vērtē žūrija sešu cilvēku sastāvā, no kuriem divi ir Patentu valdes
pārstāvji, viens – LPPA pārstāvis, viens – AIPPI LNG pārstāvis, viens – JA Latvia pārstāvis un
viens – VISC pārstāvis (turpmāk – Žūrija).
21. Atbildīgā persona organizē video pieejamību Žūrijas locekļiem, ievietojot videomateriālus Youtube
kontā, kuram ir pieeja tikai Žūrijas locekļiem, kā arī Žūrijas sēdi, kurā Žūrijas locekļi individuāli vērtē
katras skolēnu komandas iesniegto videomateriālu.
22. Vērtējot pieteiktos videomateriālus, Žūrija piešķir punktus un ņem vērā šādus kritērijus:
22.1. sauklis, devīze, apraksts – maksimālais punktu skaits 5;
22.2. idejas oriģinalitāte – maksimālais punktu skaits 5;
22.3. mākslinieciskā kvalitāte – maksimālais punktu skaits 5;
22.4. atspoguļoto faktu precizitāte – maksimālais punktu skaits 5.
23. Apkopojot katra Žūrijas locekļa individuālo vērtējumu, tiek iegūts katras skolēnu komandas galējais
vērtējums.
24. Žūrijas sēdi protokolē. Protokolu paraksta visi Žūrijas locekļi. Protokolu glabā piecus gadus.
Protokolā tiek iekļauta informācija par:
24.1. vērtētajām skolēnu komandām;
24.2. Žūrijas kopējo vērtējumu par katru komandu;
24.3. lēmumu par balvu piešķiršanu.
25. Konkursa rezultāti skolēnu komandām tiks paziņoti Nolikuma 6.3. apakšpunktā norādītajā termiņā,
nosūtot informāciju uz komandas kapteiņa e-pastu vai zvanot uz komandas kapteiņa norādīto tālruņa
numuru.
26. Žūrija ir tiesīga nepiešķirt uzvaru nevienai skolēnu komandai.
VI. Apbalvošana
27. Konkursā visas skolēnu komandas saņem pateicības rakstu, bet godalgoto vietu ieguvēji saņem
diplomus.
28. Konkursa 1. vietas ieguvēji balvā iegūst ceļojumu skolēnu komandai un skolotājam uz izgudrojumu
fabriku “Proto” Igaunijā (turpmāk – Ceļojums), kā arī katram skolēnam sporta kameru GoPro un
skolotājam – “Dizaina domāšanas instrumentu komplekts” (turpmāk – pateicības balva).
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29. Konkursa 2. vietas ieguvēji balvā iegūst Ceļojumu, kā arī katram skolēnam bezvadu austiņas Beats
un skolotājam – pateicības balva.
30. Konkursa 3. vietas ieguvēji balvā iegūst Ceļojumu, kā arī katram skolēnam mugursomu Rains un
skolotājam – pateicības balva.
31. Papildus divas komandas iegūst veicināšanas balvu – Ceļojumu.
32. Apbalvošana notiks Nolikuma 6.4. apakšpunktā norādītajā laikā Patentu valdes rīkotajā pasākumā.
Pasākums notiks Rīgas Motormuzejā, Sergeja Eizenšteina ielā 8, Rīgā. Uzaicināto laureātu nokļūšanu no
Rīgas centra līdz pasākuma norises vietai un atpakaļ, nodrošina pasākuma rīkotājs.
33. Ziņas par Konkursa dalībniekiem un uzvarētājiem ievieto Patentu valdes, LPPA, AIPPI LNG, JA
Latvia un VISC tīmekļvietnēs, kā arī izplata plašsaziņas līdzekļos.
VII. Personas datu apstrāde un intelektuālais īpašums
34. Personas datu pārzinis ir Patentu valde, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: 90000042944,
Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010.
35. Personas dati tiek apstrādāti nolūkā īstenot Konkursu, informēt sabiedrību par Konkursa norisi un
veidot organizēto aktivitāšu arhīvu. Personas datus apstrādās žūrijas locekļi, kā arī personas dati tiks
apstrādāti Konkursa organizatoru tīmekļvietnēs un sociālajos tīklos – Facebook, Youtube, Twitter, Flickr,
Instagram, kā arī plašsaziņas līdzekļos.
36. 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.
37. Parakstot Apliecinājumu personas datu apstrādei, Konkursa dalībnieks vai tā likumiskais pārstāvis,
ja dalībnieks nav sasniedzis 18 gadu vecumu, apliecina, ka ir iepazinies ar Konkursa Nolikumu, tai skaitā
personas datu apstrādes noteikumiem, Apliecinājuma saturu, un sniedz piekrišanu dalībnieka personas
datu apstrādei.
38. Iesniegtie videomateriāli, apbalvošanas pasākuma un Ceļojuma norises laikā tapušie materiāli tiks
izmantoti Konkursa publicitātes un reklāmas materiālu veidošanai, tai skaitā tie var tikt publicēti
Konkursa organizatoru tīmekļvietnēs un sociālajos tīklos – Facebook, Youtube, Twitter, Flickr,
Instagram, kā arī plašsaziņas līdzekļos.
39. Konkursa mērķim izveidotie videomateriāli, pasākuma un Ceļojuma foto, video un balss materiāli
tiks uzglabāti, nodrošinot datu drošību, atbilstoši normatīvajiem aktiem ne ilgāk kā piecus gadus.
Videomateriāli, kas nesatur personas datus, tiks saglabāti 10 gadus.
40. Patentu valde 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 videomateriālos redzamās personas var iesniegt pieprasījumu,
nosūtot to uz Patentu valdi. Datu pārkāpuma gadījumā lūdzam nekavējoties informēt Patentu valdi kā
datu pārzini.
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41. Konkursa organizatori nav atbildīgi par tiem uzņemtajiem un publicētajiem foto un videomateriāliem,
ko veikusi kāda no personām, kas apmeklē apbalvošanas pasākumu un dodas Ceļojumā, ar savām ierīcēm
un no saviem datu nesējiem.
VIII. Nobeiguma noteikumi
42. Skolēnu komandas dalībnieki ir atbildīgi par iesniegtā videomateriāla saturu, un apliecina, ka
iesniegtais darbs atbilst Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, morāles un ētikas normām.
43. Pēc Konkursa rezultāta publicēšanas Konkursa skolēnu komandas bez atlīdzības nodod Patentu
valdei Autortiesību likuma 15. panta pirmajā daļā noteiktās autora mantiskās tiesības uz Konkursam
iesniegtā videomateriālu pilnā apmērā, izņemot šī Nolikuma 36. punktā noteikto gadījumu, Dalībnieki
apņemas neizmantot autora personiskās tiesības tādā veidā, kas kavē, vai varētu kavēt konkursa mērķa
īstenošanu.
44. Nolikums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
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