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APSTIPRINU 

Latvijas Nacionālā dabas muzeja  

direktore S. Ruskule 2021. gada 18. martā  

 
Video konkursa „Zaķiem pa pēdām” nolikums 

Rīkotājs: Latvijas Nacionālais dabas muzejs 

 

Sadarbības partneri: Atom Art, Vides fakti, Dabas aizsardzības pārvalde. 

 

Mērķis: Veicināt sabiedrības interesi un izpratni par Latvijā sastopamajām zaķu sugām, to atšķirībām, 

ekoloģiju un saskarsmi ar cilvēku. 

 

Video konkursa noteikumi  

 

1. Video izveides vieta – Latvija. 

2. Video formāts – .mp4, .mov. 

3. Video objekti – Latvijā sastopamās zaķu sugas: pelēkais zaķis Lepus europaeus un/vai  baltais 

zaķis Lepus timidus – gada dzīvnieki 2021. 

4. Video izveidoti no 20.03.2021. līdz 30.11.2021. 

5. Video iesūtīšanas termiņš – 30.11.2021. 23.59 pēc Latvijas laika. 

6. Informācija par video konkursu –  Elīza Skutāne, eliza.skutane@lndm.gov.lv.  

7. Video vērtēšana notiks no 01.12.2021. līdz 31.12.2021. 

8. Uzvarētāju paziņošana un apbalvošana notiks pasākumā Latvijas Nacionālajā dabas muzejā 

(turpmāk – LNDM). Datums un laiks tiks precizēti. 

8.1. Nepārvaramas varas (neparedzamu apstākļu) dēļ pasākuma norises laiks un formāts var tikt 

mainīts vai pasākums var tikt atcelts.  

8.2. Informāciju par video konkursa aktualitātēm dalībnieki saņems e-pastā. 

 

9. Video konkursā var piedalīties Latvijas skolēni individuāli vai veidojot komandas līdz trim 

skolēniem vienas klašu grupas ietvaros. 

 

10. Konkurss norisinās trīs klašu grupās (2021./2022.m.g., uz konkursa izsludināšanas brīdi esošais 

klašu sadalījums):  

 

● Zaķēni – 1.-4. klašu skolēniem; 

● Pelēkie zaķi – 5.-8. klašu skolēniem; 

● Baltie zaķi – 9.-12. klašu skolēniem. 

 

11. Lai pieteiktos video konkursam, elektroniski jāaizpilda pieteikuma anketa, kas norādīta 

mājaslapā www.dabasmuzejs.gov.lv.   
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12. Zaķēnu un pelēko zaķu klašu grupās skolēniem līdz 13 gadu vecumam pieteikumam jāpievieno 

likumiskā pārstāvja parakstīts apliecinājums par bērnu vai aizbilstamo.  

 

Apliecinājumu iespējams: 

 

● Pievienot video failam saitē, parakstītu ar elektronisko parakstu, ieskanētu vai dokumenta 

fotogrāfiju; 

● Personīgi nogādāt muzejā līdz 30.11.2021. jebkurā dienā no plkst. 8.00 līdz 20.00; 

● Ar norādi video konkursam „Zaķiem pa pēdām” sūtīt pa pastu uz Latvijas Nacionālais 

dabas muzejs, K. Barona iela 4, Rīga, LV-1050, līdz 30.11.2021. (pasta zīmogs). 

 

13. Konkursam viens pieteicējs no vienas un tās pašas e-pasta adreses drīkst iesniegt vienu video. 

Ja viens pieteicējs no vienas un tās pašas e-pasta adreses iesniegs vairāk nekā vienu video 

vienam dalībniekam, tiks vērtēts pirmais iesniegtais video. 

13.1. Mazo zaķēnu un pelēko zaķu (ja skolēni ir līdz 13 gadu vecumam) grupās pieteikumu 

iesniedz likumiskais pārstāvis. Ja viens likumiskais pārstāvis iesniedz vairākus pieteikumus, tad 

par katru video konkursa dalībnieku ir jāveido atsevišķs pieteikums. 

14. Ja video un apliecinājumu lejupielādes procesā muzeja darbinieki konstatēs, ka video fails satur 

ļaunatūru, tas netiks saglabāts, kā arī nekavējoties tiek dzēsti visi konkrētā pieteikuma dati. 

15. Dzēst konkursā iesniegto pieteikumu pieteicējs var līdz 30.11.2021. plkst.23.59 pēc Latvijas 

laika. Pieteikuma dzēšanai jāsūta pieteikums uz eliza.skutane@lndm.gov.lv.  

 

16. Detalizēti tehniskie noteikumi izstrādāti, lai nodrošinātu visiem dalībniekiem vienādas 

iespējas. 

 

17. Video vērtēšanas kritēriji: 

 

17.1. Darba atbilstība konkursa mērķim un Nolikumam. 

17.2. Darba satura kvalitāte un unikalitāte (mākslinieciskais izpildījums, tehniskā kvalitāte 

(Full HD izšķirtspēja vēlama, bet nav noteicošais faktors), nolikumam atbilstošs saturs, scenārijs 

un domas izklāsts). 

18. Video konkursa darbu vērtēšana 

 

18.1. Iesniegtie darbi tiks vērtēti trīs klašu grupās: 1.-4. klašu skolēni, 5.-8. klašu skolēni un 

9.-12. klašu skolēni. Iesniegto darbu vērtēšanu veic Vērtēšanas komisija. 

18.2. Vērtēšanas komisijas sastāvs: Latvijas Nacionālā dabas muzeja pārstāvji, animācijas 

studijas „Atom Art” pārstāvji, raidījuma „Vides fakti” pārstāvji, Dabas aizsardzības pārvaldes 

pārstāvji, bioloģe un žurnāliste Anita Upīte.  

18.3. Vērtēšanas komisija iesniegto video vērtēšanu veic slēgtās sēdēs. Komisijai ir tiesības 

pieprasīt papildus informāciju no dalībnieka, ja darba izvērtēšanai tāda nepieciešama. 

Komisija savā darbā ievēro konfidencialitātes un personas datu aizsardzības prasības. 

Konkursā pieteikto dalībnieku personu dati un papildus informācija, kas ietverta pieteikuma 

anketā, netiek izpausta trešajām personām, izņemot dalībnieka vārdu, uzvārdu un klasi. 

18.4. Vērtēšanas komisija izvērtē iesniegtos darbus saskaņā ar Nolikuma 17. punktā 

noteiktajiem kritērijiem. Vērtēšanas komisija noteiks 3 labākos darbus (katrā klašu grupā 1). 

Līdz video konkursa apbalvošanas pasākumam darbu vērtēšanas rezultāti izpausti netiek. 

 

19. Pieteicēja personas datu apstrāde: 

 

19.1. Balstoties uz iesniedzēju pieteikumā sniegto piekrišanu, video konkursa dalībnieka 
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personas datus – vārds, uzvārds, klase, e-pasta adrese – Latvijas Nacionālais dabas muzejs 

izmantos un apstrādās vienīgi šī video konkursa pārvaldības nolūkā, kā izklāstīts šajā 

Nolikumā. Video konkursa dalībnieku personas dati netiks nodoti trešajām pusēm, izņemot 

izmantošanu saderīgam mērķim – video konkursa publicitātei, saziņai ar video konkursa 

dalībniekiem, balvu piešķiršanai. Visi personas dati tiks glabāti konkursa administrēšanas 

nolūkā un tiks dzēsti līdz 2022. gada 28. februārim. 

19.2. Pieteikuma iesniedzējs var atteikties no dalības video konkursā un dzēst personas datus 

līdz 2021. gada 30. novembrim, rakstot uz eliza.skutane@lndm.gov.lv.  

19.3. Papildus informācija par personas datu apstrādi, rakstot uz polina.skinke@lndm.gov.lv. 

19.4. Ar Datu aizsardzības speciālistu var sazināties, rakstot uz e-pasta adresi 

das@varam.gov.lv. Sūdzību par personas datu apstrādi Latvijas Nacionālajā dabas muzejā ir 

tiesības iesniegt Datu valsts inspekcijai. 

 

20. Rezultāti un to paziņošana, video konkursa noslēgums: 

 

20.1. Video konkursa rezultātu paziņošana un uzvarētāju apbalvošana notiks līdz 2022. gada 

31. janvārim Latvijas Nacionālajā dabas muzejā, pasākumā klātienē vai attālināti, atkarībā no 

epidemioloģiskās situācijas valstī. Video konkursa rezultāti tiks publicēti tīmekļa vietnē 

www.dabasmuzejs.gov.lv. 

20.2. Labāko darbu autoriem informācija par video konkursa rezultātiem, noslēguma 

pasākumu un apbalvošanas ceremoniju tiks paziņota pieteikumā norādītajā e-pastā.  

20.3. Video konkursa noslēguma pasākumā balvas labāko darbu autoriem un veicināšanas 

balvas dalībniekiem pasniegs video konkursa organizatori un atbalstītāji. Balvu fondu nodrošina 

Latvijas Nacionālais dabas muzejs un sadarbības partneri. 

 

21. Video konkursam iesniegto darbu publicēšana, autortiesības:  

 

21.1. Visi video konkursam iesniegto video autori patur savas autora mantiskās un 

nemantiskās tiesības. 

21.2. Piedaloties konkursā, dalībnieki piekrīt, ka konkursam iesniegtie video var tikt 

izmantoti konkursa publicitātei rīkotāja tīmekļa vietnē, sociālajos tīklos, bezmaksas 

izdevumos, bezmaksas pasākumos un citās norisēs ar izglītības vai kultūras mērķi, norādot 

video autora vārdu, uzvārdu un klasi. 

21.3. Autors apliecina, ka pats ir konkursā iesniegtā video autors un īpašnieks. 

21.4. Autors apliecina, ka viņam pieder visas īpašuma tiesības un autortiesības uz iesniegto 

video. 

21.5. Autors apliecina un garantē, ka video ir viņa oriģināldarbs un, radot video, Autors nav 

pārkāpis citu personu intelektuālā īpašuma tiesības. Autors ir atbildīgs pret ikvienu trešo 

personu, ja tā video pārkāpj šo personu intelektuālā īpašuma tiesības. 

21.6. Autors apliecina un garantē, ka viņam pieder visas 21.2. punktā nosauktās piešķirtās 

tiesības, un nepastāv ierobežojumi tās izmantot. 

21.7. Autors apliecina, ka, piesakot konkursam video, ir iepazinies un akceptē šajā punktā  

iekļautos autora darba izmantošanas noteikumus.  
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Detalizēti tehniskie noteikumi  

1. Vispārīgi: 

● Video iesniedzējam obligāti ir jābūt video autoram vai pieteicējam (par bērnu vai aizbilstamo 

(mazo zaķēnu un pelēko zaķu grupās, skolēniem līdz 13 gadiem)). 

● Video garums ir vismaz 90 sekundes, bet nepārsniedz 4 minūtes. 

● Video sākumā jānorāda darba nosaukums. 

● Video nenorāda autora vārdu, uzvārdu vai komandas nosaukumu, lai nodrošinātu godīgu 

vērtēšanu. 

● Video nenorāda autora vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un citus personas datus.  

● Piedaloties video konkursā, pieteicējs apstiprina, ka ir iesūtītā video autors un norāda visas 

nepieciešamās tiesības un atļaujas (piemēram, atsauces uz izmantotās mūzikas vai elementu 

no citiem video autoriem, ja attiecināms). 

● Video veidošanas laikā netiek pārkāptas trešo personu autortiesības (piemēram, izmantojot 

trešo personu audio failus). 

● Video ir jābūt: 

- .mp4 vai .mov formātā; 

- max. 500 MB; 

- augšupielādētam platformās www.failiem.lv, www.wetransfer.com vai Google drive 

mākonī; 

- Augšupielādētajam video failam nosaukumā jānorāda video nosaukums un pieteikuma 

datums.  

Paraugs - Zakis_skrien_pa_lauku_20.04. 

- Platformā jāizvēlas maksimālais iespējamais faila glabāšanas laiks un pievienotajam 

failam jābūt lejupielādējamam. 

- Nedrīkst pievienot ZIP un citus archive failus; 

- Konkursa pieteikuma anketā jānorāda derīga un pārbaudīta piekļūšanas saite. Aizliegts 

izmantot saites saīsināšanu citās interneta vietnēs. 

● Video var būt veidots dažādās tehnikās (filmēšana dabā, animācija, leļļu 

animācija un citi). 
● Video nedrīkst būt prezentācijas – attēlu slīdrādes formātā. 

● Viens autors drīkst iesūtīt vienu (1) video. 

2. Saturiski: 

 

 Zaķēnu klašu grupas tēma „Zaķis nav trusis”. 

● Pelēko zaķu un balto zaķu klašu grupām ir jāizvēlas no šīm tēmām: 

- Baltā zaķa un pelēkā zaķa atšķirības; 

- Viena diena zaķa dzīvē; 

- Viens gads zaķa dzīvē; 

- Baltais zaķis ledus laikmeta Latvijā; 

- Pelēkais zaķis - ienācējs; 

- Zaķis un cilvēks; 

- Zaķis un klimata pārmaiņas; 

- Sevis izvēlēta tēma par vienu vai abiem 2021.gada dzīvniekiem. 

 Video iekļautajam saturam ir jābūt bioloģiski pareizam (zaķa izskats var atšķirties no reālā, 

ņemot vērā izvēlētās video tehnikas veidu). 

 Iesniegtais video nedrīkst būt iepriekš publicēts un tas nedrīkst būt apbalvots citos konkursos. 
 

Video konkursa organizatore E. Skutāne 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU 
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