Akcijas „Čaklās ķepas” nolikums
1.

Akcijas mērķis: Veicināt sabiedrības zināšanas un izpratni par Eirāzijas jeb parasto vāveri Sciurus
vulgaris, kas 2018. gadā sabiedrības balsojumā izvēlēta par gada dzīvnieku Latvijā.

2.

Akcijas rīkotāji un atbalstītāji: Latvijas Dabas muzejs un Dabas aizsardzības pārvaldes Līgatnes
dabas takas.

3.

Akcijas mērķauditorija: Jebkurš interesents. Katrs dalībnieks vai dalībnieku grupa (klase, skola,
darba kolektīvs) drīkst iesniegt vienu darbu vai vienu trīs–piecu priekšmetu komplektu, kuros
attēlota Eirāzijas jeb parastā vāvere. Paraugi 1. pielikumā.

4.

Akcijā iesniedzamā darba forma: Rokdarbs (adījums, tamborējums, šuvums, filcējums, salmu vai
koka priekšmets u.tml.), kas ieturēts vāveres formā (paraugi 1.pielikumā). Akcijas rīkotāji aicina
radīt priekšmetus, šoreiz izvairoties no dažāda veida zīmējumiem. Darbam jābūt piestiprinātai
etiķetei ar tā nosaukumu. Etiķete nedrīkst saturēt personas datus (vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi,
telefona numuru, adresi u.c.).

5.

Pieteikums: Iesniedzot darbu, jāpievieno arī aizpildīts pieteikums (2. pielikums). Iesniedzot
pieteikumu, dalībnieki piekrīt nodot personas datus – vārds, uzvārds, tālruņa numurs – apstrādei
Latvijas Dabas muzeja administrācijai un Dabas aizsardzības pārvaldei. Personas dati tiks uzglabāti
līdz 2019. gada 31. janvārim. Atteikt iesniegta darba dalību akcijā iespējams, rakstot uz e-pastu
polina.skinke@ldm.gov.lv vai dabastakas@ligatne.lv. Ar Datu aizsardzības speciālistu var sazināties
rakstot uz e-pasta adresi: das@varam.gov.lv. Iesniegumu par personas datu apstrādi Latvijas Dabas
muzejā un Dabas aizsardzības pārvaldē ir tiesības iesniegt Datu valsts inspekcijai.
5.1. Iesniedzot pieteikumu, dalībnieki piekrīt personas datu apstrādei akcijas rokdarbu izvietošanas
un vērtēšanas vajadzībām, kā arī izmantošanai akcijas rīkotāju mārketinga materiālos. Piekrīt
personas datu un rokdarbu fotogrāfiju nodošanai trešajām pusēm (masu medijiem) publicēšanai.
5.2. Iesniedzot pieteikumu, dalībnieki piekrīt, ka akcijai iesniegtie rokdarbi ir autortiesību objekti
un, ka akcijas rīkotāji iegūst visas un jebkādas autora īpašuma tiesības, ko ietver vai varētu
ietvert iesniegtie rokdarbi, kā arī apliecina, ka nepretendē ne uz kādām autora īpašuma tiesībām
vai līdzdalību intelektuālajā īpašumā, un pilnībā atzīst akcijas rīkotāju tiesības uz autora īpašuma
tiesībām, ko ietver vai varētu ietvert akcijai iesniegtie rokdarbi.
5.3. Gadījumā, ja pret akcijas rīkotājiem tiks vērstas trešo personu prasības par autora īpašuma
tiesību pārkāpumiem, kas tieši vai netieši saistīti ar akcijai iesniegtajiem rokdarbiem, dalībnieki
apņemās atbildēt par šīm trešo personu prasībām un nekavējoši atbrīvot akcijas rīkotājus no
jebkādas atbildības šajā sakarā.

6.

Darbu izmantošana: Rokdarbi tiks izmantoti Līgatnes dabas taku teritorijas, t.sk., dzīvnieku
novietņu izrotāšanai Ziemassvētku laikā. Priekšmetu piemērotības izvērtēšanu izvietošanai dzīvnieku
voljēros un citās vietās veiks Līgatnes dabas taku speciālisti. Rotājumus Līgatnes dabas takās būs
iespējams apskatīt no 28. decembra līdz 6. janvārim.

7.

Darbu vērtēšana: Rokdarbu vērtēšanu veiks Latvijas Dabas muzeja un Līgatnes dabas taku
speciālistu komisija. Līgatnes dabas takās Svētku eglītes pasākumā 2018. gada 28. decembrī notiks
rokdarbu iesniedzēju apbalvošana.

7.1. Darbi tiks vērtēti šādās kategorijās:
-

Dabiskākā vāvere;

-

Mīlīgākā vāvere;

-

Ēdelīgākā vāvere;

-

Vāvere ar kuplāko asti;

-

Latvijas Dabas muzeja simpātija;

-

Līgatnes dabas taku dzīvnieku kopēju simpātija;

-

Līgatnes dabas taku Facebook sekotāju balsojums;

-

Modernākā vāvere;

-

Eko vāvere.

8.

Par iesniegto rokdarbu īpašumtiesību piederību iesniedzējam un autortiesību ievērošanu
atbild iesniedzējs.

9.

Darbu iesniegšana: Rokdarbi jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu līdz 2018. gada 16.
decembrim (pasta zīmogs) Latvijas Dabas muzejā, K.Barona ielā 4, LV-1050 vai Gaujas Nacionālā
parka Informācijas centrā “Līgatnes dabas takas”, Līgatnes novadā, LV-4108 ar norādi – Akcijai
„Čaklās ķepas”. Pēc norādītā termiņa saņemtie rokdarbi netiks pieņemti.

10. Darbu fotogrāfiju publicēšana: Latvijas Dabas muzejs un Līgatnes dabas takas patur tiesības
publicēt rokdarbu fotogrāfijas akcijas „Čaklās ķepas” un gada dzīvnieks 2018 publicitātes mērķiem.
Akcijā iesniegtie darbi NETIKS ATDOTI AUTORIEM. Iesniedzot darbu, autors piekrīt
rokdarba fotogrāfiju izmantošanai Latvijas Dabas muzeja un Dabas aizsardzības pārvaldes
Līgatnes dabas taku mārketinga un izglītības pasākumu vajadzībām, pēc saskaņošanas ar
autoru vai autora pārstāvi.
Informācija par akciju:
Latvijas Dabas muzejs
Komunikācijas nodaļa
Polīna Šķiņķe
Tel.: 67356058
e-pasts: polina.skinke@ldm.gov.lv

Dabas aizsardzības pārvalde
Līgatnes dabas takas
GNP Informācijas centrs “Līgatnes dabas
takas”
Tel.: 64153313, 28328800
e-pasts: dabastakas@ligatne.lv
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