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NOLIKUMS
Rīgā
27.09.2018.

Nr. 7.2-11/715
Videoīsfilmu konkurss skolēniem
“Es – nodOKļu vlogeris!”
I. Vispārīgie jautājumi

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās Valsts ieņēmumu dienesta
izsludinātais Videoīsfilmu konkurss skolēniem “Es – nodOKļu vlogeris!”
(turpmāk – Konkurss).
2. Valsts ieņēmumu dienests organizē Konkursu darbības un attīstības
stratēģijas 2017.–2019.gadam 1.pīlāra 3.mērķa rīcības virziena “Pasākumu
īstenošana godīgas nodokļu maksāšanas sekmēšanai, tai skaitā darbs izglītības
iestādēs” ietvaros.
3. Konkurss ir Valsts ieņēmumu dienesta preventīvā darbība valsts nodokļu,
nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanā, lai veidotu skolēnu
un sabiedrības izpratni par nodokļu maksāšanas svarīgumu un godīgu nodokļu
saistību izpildi, sekmētu godīgu nodokļu maksāšanas kultūru un veicinātu labprātīgu
nodokļu saistību izpildi un nodokļu iekasēšanu.
4. Konkursa mērķis:
4.1. skolēnu un sabiedrības izglītošana un izpratnes veidošana par godīgas
nodokļu saistību izpildes būtību un nozīmi;
4.2. nodokļu iekasēšanas un labprātīgas nodokļu saistību izpildes veicināšana;
4.3. sniegt jauniešiem iespēju radošā veidā izzināt nodokļu jomu – kas ir
nodokļi, kādēļ tie jāmaksā un kāds no tā ir ieguvums indivīdam un sabiedrībai
kopumā, kā arī attīstīt jauniešu kompetenci nodokļu jomā un rosinot kritisko
domāšanu.
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5. Konkursa uzdevums ir attīstīt skolēnu radošās un interpretācijas spējas,
rosināt audzēkņu iztēli, fantāziju, radošo darbību, attēlojot savas zināšanas un
izpratni par nodokļiem videoformātā.
6. Konkursa obligāts nosacījums – videoīsfilmas (turpmāk – Darbs) veido par
nodokļu tēmu.
7. Par Konkursa norisi atbild Stratēģiskās vadības lietu un sabiedrisko
attiecību pārvaldes Sabiedrisko attiecību daļas sabiedrisko attiecību speciāliste Eva
Gotharde (e-pasta adrese Eva.Gotharde@vid.gov.lv, tālrunis +371 67122696) vai
persona, kas aizvieto prombūtnes laikā.
II. Konkursa norises kārtība, vieta un laiks
8. Konkurss notiek vienā kārtā.
9. Konkursu izsludina 2018.gada 27.septembrī un noslēdz 2018.gada
15.novembrī. Darbu iesniegšanas termiņš – līdz 2018.gada 19.novembrim.
10. Konkursa noslēguma pasākums – Valsts ieņēmumu dienesta
administratīvajā ēkā Talejas ielā 1, Rīgā 2018.gada 6.decembrī (sākums
plkst. 12.00).
11. Informāciju par Konkursu, aicinājumu piedalīties Konkursā un Konkursa
nolikumu publicē tīmekļa vietnē www.vid.gov.lv, sociālo tīklu vietnē
https://www.facebook.com/vidgovlv/ un nosūta Latvijas Republikas izglītības
iestādēm (skolām).
III. Konkursa dalībnieki, pieteikumu iesniegšana un dalības nosacījumi
12. Konkursā piedalās Latvijas Republikas izglītības iestāžu (skolu) audzēkņi
(turpmāk – Dalībnieks) vecumā no 16 līdz 19 gadiem (pieteikuma iesniegšanas
brīdī).
13. Konkursā nedrīkst piedalīties Valsts ieņēmumu dienesta nodarbināto
bērni.
14. Konkursā piedalās Dalībnieku grupas. Dalībnieku grupa sastāv no trīs
Dalībniekiem.
15. Dalībnieku grupa piesaka dalību Konkursā līdz 2018.gada 19.oktobra
plkst. 15.00, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā pieteikuma anketu (1.pielikums).
Dalībnieku grupa pieteikuma anketu iesniedz elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi
Eva.Gotharde@vid.gov.lv vai personai, kas aizvieto prombūtnes laikā. Vienlaikus
pievieno katra Dalībnieka aizpildītu un parakstītu Apliecinājumu (piekrišanu)
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personas datu apstrādei (2.pielikums) (nepilngadīgais Dalībnieks iesniedz likumiskā
pārstāvja aizpildītu un parakstītu Apliecinājumu).
16. Konkursa dalības nosacījumi:
16.1. Dalībnieku grupa veido Darbus par tēmām, kas ir saistītas ar nodokļiem,
izmantojot visus pieejamos resursus darba tapšanai;
16.2. Darbs nedrīkst paust negatīvu attieksmi par Darba tēmu (nodokļiem);
16.3. viena Dalībnieku grupa drīkst iesniegt Konkursam ne vairāk kā divus
Darbus;
16.4. Dalībnieku grupa savus darbus veido Konkursa ietvaros iesniegtā
pieteikuma anketā norādītajā Dalībnieku sastāvā, bez citu (pieaugušo vai
profesionāļu) palīdzības un iesaistes, bez iepriekš sagatavotas sagataves.
17. Darba iesniegšanas kārtība un prasības:
17.1. Darba garums nepārsniedz 3 līdz 5 minūtes;
17.2. Darbu sagatavo un iesniedz latviešu valodā;
17.3. Darbu iesniedz mp4 formātā;
17.4. Dalībnieku grupa Darbu iesniedz vienā no datu uzglabāšanas servera
vietnēm (dropbox, google drive u.c.);
17.5. Dalībnieku grupa līdz 2018.gada 19.novembra plkst. 15.00 nosūta
Konkursa atbildīgajai personai uz e-pasta adresi Eva.Gotharde@vid.gov.lv vai
personai, kas aizvieto prombūtnes laikā, servera vietnes saiti, kurā ievietots Darbs.
Vienlaikus nosūta katra Dalībnieka un katras Darbā attēlotas personas rakstisku
piekrišanu personas datu apstrādei (2.pielikums). Atbildīgā persona nosūta
apstiprinājumu par saites un dokumentu saņemšanu.
IV. Konkursa Darbu vērtēšana
18. Konkursam iesniegtos Darbus vērtē vērtēšanas komisija. Vērtēšanas
komisija ir Valsts ieņēmumu dienesta vadības izveidota un apstiprināta komisija
Darbu vērtēšanai, kuras sastāvā ir Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas. Valsts
ieņēmumu dienests Konkursam iesniegto darbu vērtēšanai var pieaicināt ekspertus.
19. Balvas piešķir pirmo trīs vietu ieguvējiem, nosakot divus pirmās, divus
otrās un divus trešās vietas ieguvējus.
20. Konkursa Dalībnieku grupas Darbu vērtēšanas kritēriji 30 punktu sistēmā:
20.1. atbilstība Konkursa mērķim un tēmai – no 1 līdz 10 punktiem;
20.2. saturiskais aspekts, vērtējot Darbā parādīto domu un radošās idejas
oriģinalitāti, – no 1 līdz 10 punktiem;
20.3. tehniskā kvalitāte (izpildījums, rūpīgums u.tml.) – no 1 līdz
10 punktiem;
21. Par pirmās, otrās un trešās vietas ieguvējiem nosaka tās grupas
Dalībniekus, kuri ir saņēmuši lielāko punktu skaitu.
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22. Ja iesniegtais Darbs neatbilst Konkursa nolikumam, vērtēšanas komisija
Darbu nevērtē.
23. Ja Konkursam iesniegtajā Darbā ir kādas politiskas organizācijas intereses
propagandējošs vai cilvēka cieņu aizskarošs, vai personu diskriminējošs saturs,
vērtēšanas komisijai ir tiesības šādu Darbu diskvalificēt un nepubliskot.
24. Ja vērtēšanas komisija, izvērtējot Darbu, konstatē, ka Darbs nav
Dalībnieku grupas veidots, Darbu diskvalificē un nepublisko.
25. Vērtēšanas komisijas lēmums ir galīgs un nav apstrīdams.
V. Konkursa Dalībnieku apbalvošana
26. Informāciju par Konkursa rezultātiem publicēs 2018.gada 29.novembrī
tīmekļa
vietnē
www.vid.gov.lv
un
sociālo
tīklu
vietnē
https://www.facebook.com/vidgovlv/.
27. Uzvarētāju apbalvošana notiks 2018.gada 6.decembrī (sākums
plkst. 12.00) Valsts ieņēmumu dienesta administratīvajā ēkā Talejas ielā 1, Rīgā.
28. Uz noslēguma pasākumu uzaicinās visas Dalībnieku grupas.
29. Konkursā visas Dalībnieku grupas apbalvos ar pateicības rakstu.
30. Konkursa godalgoto vietu ieguvējus apbalvos ar diplomiem un balvām:
30.1. divu pirmo vietu ieguvēji (grupas Dalībnieki – trīs personas) katrs
individuāli balvā saņems portatīvo datoru;
30.2. divu otro vietu ieguvēji (grupas Dalībnieki – trīs personas) katrs
individuāli balvā saņems planšetdatoru;
30.3. divu trešo vietu ieguvēji (grupas Dalībnieki – trīs personas) katrs
individuāli balvā saņems viedpulksteni.
31. Konkursa uzvarētāju Darbus publicēs Valsts ieņēmumu dienesta sociālo
tīklu Facebook.com un Youtube.com kontos.
VI. Darba publiskošana un izmantošana
32. Dalībnieku grupas Darbā attēlotās personas saņem Darba sižetā attēloto
personu rakstisku piekrišanu Darba publiskošanai un demonstrēšanai un šā nolikuma
17.5.apakšpunktā noteiktajā kārtībā iesniedz to Valsts ieņēmumu dienestam.
33. Dalībnieku grupas Dalībnieki ir atbildīgi par iesniegtā Darba saturu, un
apliecina, ka iesniegtais Darbs atbilst Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajām
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autortiesību, morāles un ētikas normām.
34. Pēc Konkursa rezultāta publicēšanas Godalgoto vietu ieguvēji vai,
savstarpēji vienojoties, citi Konkursa Dalībnieku grupas Dalībnieki bez atlīdzības
nodod Valsts ieņēmumu dienestam Autortiesību likuma 15.panta pirmajā daļā
noteiktās autora mantiskās tiesības uz Konkursam iesniegtā videoīsfilmu (darbu)
pilnā apmērā, izņemot šī nolikuma 35.punktā noteikto gadījumu, un noslēdz līgumu
par Darba izmantošanu. Dalībnieks apņemas neizmantot autora personiskās tiesības
tādā veidā, kas kavē vai varētu kavēt konkursa mērķa īstenošanu.
35. Dalībnieks savu konkursa darbu drīkst publiskot arī savos sociālo tīklu
kontos, obligāti norādot atsauci #VID #ESNODOKĻUVLOGERIS.
VII. Papildu informācija
36. Papildu informāciju var saņemt, zvanot vai rakstot Valsts ieņēmumu
dienesta Stratēģiskās vadības lietu un sabiedrisko attiecību pārvaldes Sabiedrisko
attiecību daļas sabiedrisko attiecību speciālistei Evai Gothardei (e-pasta adrese
Eva.Gotharde@vid.gov.lv, tālrunis +371 67122696) vai personai, kas aizvieto
prombūtnes laikā.
Ģenerāldirektora p.i.
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Šapovala 67122697

D.Pelēkā

