Apstiprināts ar
Valsts izglītības satura centra
2019.gada 4.janvāra rīkojumu Nr.4.1-07/1
Latvijas valsts simtgadei veltītais pasākumu cikls
“Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons”

Labo darbu festivāls “Ceļā uz nākamo simtgadi”
NOLIKUMS
MĒRĶIS
Sekmēt jauniešu piederību savai skolai, vietējai kopienai un valstij un veicināt viņu
pilsonisko līdzdalību, patstāvību, atbildību un dalību Latvijas valstiskuma
stiprināšanā.
UZDEVUMI
1. Veicināt jauniešu izpratni par katra pilsoņa lomu, iespējām, pienākumiem un
tiesībām demokrātiskas sabiedrības veidošanā.
2. Attīstīt jauniešu sadarbības prasmes sabiedrībai nozīmīgu darbu veikšanā.
3. Popularizēt skolēnu un pašvaldības sadarbības labās prakses piemērus un pozitīvo
pieredzi pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības jomā.
ORGANIZATORI
Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar pašvaldību izglītības
pārvaldēm/izglītības speciālistiem, vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm.
DALĪBNIEKI
Latvijas vispārējās izglītības iestāžu 7.-12.klašu skolēni, profesionālās izglītības
iestāžu audzēkņi un viņu pedagogi.
Aicinām pieteikties arī jauniešus, kuri jau aktīvi sadarbojas ar pašvaldībām,
nevalstiskām organizācijām, kā arī ir iesaistījušies brīvprātīgo kustībā.
Īpaši aicināti novadu/pilsētu Skolēnu domju pārstāvji un viņu konsultanti.
Kopējais dalībnieku skaits ap 500.
Dalībnieka personas datu aizsardzības nosacījumi (pielikums Nr.1)
Dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un fotogrāfijas un audiovizuālais materiāls
var tikt publiskots ar mērķi popularizēt jauniešu radošās un pilsoniskās līdzdalības aktivitātes
un atspoguļot to norises sabiedrības interesēs un kultūrvēsturisko liecību saglabāšanā.
Dalībnieka pedagogs ir informēts par pilngadīga dalībnieka un nepilngadīga
dalībnieka vecāka vai aizbildņa rakstisku piekrišanu par to, ka dalībnieks var tikt fiksēts
audio, audiovizuālā un fotogrāfiju veidā un viņa personas dati var tikt apstrādāti.
NORISE
Labo darbu festivāla noslēguma pasākums “Ceļā uz nākamo simtgadi” (turpmāk Festivāls) notiek 2019.gada 5.aprīlī Kultūras pilī “Ziemeļblāzma”, Ziemeļblāzmas ielā 36,
Rīgā.
Festivāla programmā plānotās aktivitātes:
- skolēnu/audzēkņu labo darbu apkopojums video prezentācijā;
- radošās darbnīcas/ meistarklases par līdzdalības veicināšanu, radošuma un
zināšanu attīstīšanu;
- diskusijas, viedokļu un labās prakses piemēru apmaiņa;
- muzikāli sveicieni Festivāla dalībniekiem.

PIETEIKŠANĀS UN DALĪBA FESTIVĀLĀ
Veicinot skolēnu/audzēkņu pilsonisko līdzdalību izglītības iestādē, pašvaldībā, vietējā
kopienā, uzmanība pievēršama jauniešu līdzdalības aktivitātēm sabiedrības demokratizācijas
procesos, piemēram, skolēnu pašpārvaldē, nevalstiskajās organizācijās, projektos, brīvprātīgo
kustībā, sadarbībā ar pašvaldības institūcijām u.tml.
Festivāla dalībnieku komandas sastāvs no 2 līdz 4 dalībniekiem un pedagogs.
Labās prakses piemērs/-i atspoguļojami video formātā:
- video ierakstam ir jābūt horizontālā formātā;
- video ieraksts ir augšupielādējams tīmekļa vietnē failiem.lv vai tīmekļa vietnē
wetransfer.com;
- video ieraksta ilgums ir līdz 3 min.
Video ieraksts vai saite, kur atrodams video ieraksts, kā arī pieteikuma anketa
(pielikums Nr.2) ar īsu informāciju (līdz 600 zīmēm) par labās prakses piemēru/-iem;
pieteicēja/komandas
vadītāja
vārdu,
uzvārdu,
e-pasta
adresi,
kontakttālruni,
iestādes/organizācijas nosaukumu jāsūta uz e-pasta adresi: monika.dalecka@visc.gov.lv līdz
2019.gada 4.martam plkst.23.59.
Līdz 2019.gada 15.martam VISC pieaicināti eksperti iepazīstas ar iesniegtajiem
pilsoniskās līdzdalības labo darbu pieteikumiem un izvirza dalībai Festivālā, ņemot vērā
skolēnu/audzēkņu veikuma aktualitāti un oriģinalitāti, sabiedrisko labumu un darba
nozīmīgumu ilgtermiņā/ labā darba kā tradīcijas ilgtspēju izglītības iestādē, pašvaldībā, vietējā
kopienā, valstī.
Festivāla dalībnieki tiek paziņoti līdz 2019.gada 18.martam, informāciju publicējot
VISC mājas lapā www.visc.gov.lv, kā arī nosūtot uzaicinājuma vēstules uz pieteikumā
norādītajām e-pasta adresēm. Uzaicinātie dalībnieki savu dalību Festivālā apstiprina līdz
2019.gada 25.martam, aizpildot uzaicinājuma vēstulē norādīto anketas formu.
VISC patur tiesības uz Festivālu aicināt arī dalībniekus no Labo darbu festivāliem,
kuri notika 2018.gadā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons”
ietvaros.
APBALVOŠANA
Festivāla dalībniekiem piemiņas balvas nodrošina VISC.
Festivāla laikā var tikt piešķirtas speciālbalvas.
FINANSĒJUMS
Izdevumus, kas saistīti ar izglītības iestādes vai jauniešu grupu veiktajām pilsoniskās
līdzdalības aktivitātēm, nodrošina izglītības iestāde un/vai piesaistītie sadarbības partneri.
Festivāla sagatavošana un norise tiek nodrošināta no valsts budžeta apakšprogrammā
“Latvijas Valsts Simtgades programma” paredzētā finansējuma (MK 18.08.2016. sēdes
protokola Nr.41 13.punkts).
Dalībnieku piedalīšanos Festivālā, t.sk. ceļa izdevumus, finansē pašvaldība vai iestāde,
kuru dalībnieki pārstāv.
PROJEKTA VADĪTĀJA
VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Monika
Daļecka, tālr.67350813; e-pasts: monika.dalecka@visc.gov.lv

Pielikums Nr.1
Dalībnieka personas datu aizsardzības nosacījumi
Pielikumā lietoti termini:
1. Dalībnieks – fiziska persona, kura piedalās Festivālā un kuru tieši vai netieši var
identificēt Festivāla laikā. Pilngadīga fiziska persona ir devusi rakstisku piekrišanu par
to, ka var tikt fiksēta audio, audiovizuālā un fotogrāfiju veidā un tikt apstrādāti viņas
personas dati. Nepilngadīgai fiziskai personai līdz 18 gadu vecumam (ieskaitot) dod
rakstisku piekrišanu vecāks vai bāriņtiesas ieceltais aizbildnis. Par Festivāla
dalībnieku nevar kļūt, ja nav rakstiskas piekrišanas.
2. Pārzinis – Valsts izglītības satura centrs, kas nosaka personas datu apstrādes mērķus
un apstrādes līdzekļus, kā arī atbild par personas datu apstrādi atbilstoši normatīvo
aktu prasībām.
3. Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu
fizisku personu.
4. Regula – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/679 (2016.gada
27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu
datu
brīvību
apriti
(pieejama
šeit
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679).
5. Festivāls – Labo darbu festivals “Ceļā uz nākamo simtgadi”,
6. Apstrāde – jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai
darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana,
reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana,
atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos
pieejamus, saskaņošanai vai kombinēšanai, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.
7. Apstrādātājs – fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita
struktūra, kura pārziņa vārdā un uzdevumā apstrādā personas datus.
AUDIO, AUDIOVIZUĀLĀS UN FOTO FIKSĀCIJA
1. Šīs sadaļas mērķis ir sniegt informāciju dalībniekam Regulas 13.pantā noteikto
informāciju par Festivāla fiksāciju audio, audiovizuālā un fotogrāfiju veidā.
2. Dalībnieks ir informēts, ka Festivāla norise var tikt fiksēta audio, audiovizuālā un
fotogrāfiju veidā (turpmāk – Fiksācija), pamatojoties uz VISC nolikumu ar nolūku
popularizēt bērnu un jauniešu radošās aktivitātes un atspoguļot to norisi sabiedrības
interesēs.
3. Festivāla norises audio, audiovizuālās fiksēšanas un fotografēšanas rezultātā iegūtais
materiāls neierobežotu laiku tiks saglabāts un publiskots iepriekš norādītajam
nolūkam.
4. VISC ir tiesīgs izmantot Fiksāciju jebkādā veidā kopumā vai pa daļām, atļaut vai
aizliegt tās izmantošanu ar vai bez atlīdzības, saņemt atlīdzību par izmantošanu. Šī
dotā piekrišana ir spēkā visās pasaules valstīs bez laika ierobežojuma. Dalībnieks ir
informēts, ka VISC izmantos šīs tiesības brīvi pēc saviem ieskatiem, tajā skaitā ir
tiesīgs nodot tās tālāk trešajām personām. Dalībniekam ir tiesības pieprasīt no VISC
informāciju par trešajām personām.
5. Dalībnieks var iebilst pret šajā sadaļā noteiktajām darbībām un pieprasīt pārtraukt tās
tikai gadījumā, ja konkrētajā Fiksācijā dalībnieks ir tieši identificējams un VISC ir
tehniski iespējams dzēst konkrēto dalībnieku un/vai neizmantot konkrēto Fiksāciju.
6. Festivālā esošie plašsaziņas līdzekļi darbojas saskaņā ar to profesionālo darbību
regulējošajiem likumiem un atbild par personas datu apstrādi atbilstoši normatīvo aktu
prasībām.

FESTIVĀLA PERSONAS DATU APSTRĀDE, TO DROŠĪBA UN AIZSARDZĪBA
1. Šīs sadaļas mērķis ir sniegt pilnīgu informāciju dalībniekam par tās personas datu
apstrādes mērķiem, tiesisko pamatu un sniegt informāciju dalībniekam par personas
datu apstrādes pārzini.
2. Dalībnieka personas dati tiek iegūti un apstrādāti, pamatojoties uz Ministru kabineta
2009.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.682 „Valsts izglītības satura centra nolikums”.
Saskaņā ar Regulas 6.panta pirmās daļas c) apakšpunktu personas datu apstrāde tiek
veikta, lai nodrošinātu noteiktās prasības.
3. Dalībnieka datu apstrādes mērķi:
3.1. Festivāla popularizēšana, Festivāla atspoguļošana, sabiedrības informēšana par
Festivāla norisi,
3.2. dalībnieka personu datu glabāšana arhivēšanas nolūkiem sabiedrības interesēs un
statistikas nolūkiem.
4. Dalībnieka dati tiek vākti un apstrādāti tikai tādā apjomā un termiņā, cik tas
nepieciešams šajā pielikumā noteikto mērķu un Latvijas Republikas normatīvo aktu
prasību izpildei. Dalībnieku dati, kas izriet no audio, audiovizuālajām un vizuālajām
fiksācijām, ir pastāvīgi glabājami.
5. Dalībnieka tiesības:
5.1. pieprasīt VISC piekļuvi dalībnieka personas datiem;
5.2. pieprasīt VISC dalībnieka personas datu labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes
ierobežošanu attiecībā uz dalībnieku, vai tiesības iebilst pret apstrādi;
5.3. iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.
6. Dalībnieka personas datu apstrādes ietvaros VISC nodrošina:
6.1. informācijas sniegšanu dalībniekam saskaņā ar Regulas 13.pantu;
6.2. tehnisko un organizatorisko pasākumu veikšanu dalībnieka personas datu drošības
un aizsardzības nodrošināšanai;
6.3. iespēju dalībniekam labot, dzēst tā sniegtos personas datus, ierobežot un iebilst
pret dalībnieka personas datu apstrādi tiktāl, cik tas nav pretrunā ar VISC
pienākumiem un tiesībām, kas izriet no normatīvajiem aktiem un šo pielikumu.
7. VISC apņemas bez nepamatotas kavēšanās paziņot dalībniekam par personas datu
aizsardzības pārkāpumu gadījumā, ja dalībnieka personas datu aizsardzības pārkāpums
varētu radīt augstu risku dalībnieka tiesībām un brīvībām.
8. Dalībnieks var īstenot savas tiesības, tostarp tiesības uzdot VISC jautājumus, rakstiski
sazinoties ar VISC: visc@visc.gov.lv vai rakstot uz Valsts izglītības satura centru,
Strūgu ielā 4, Rīgā, LV – 1003.
9. Ņemot vērā tehnikas līmeni, īstenošanas izmaksas un apstrādes raksturu, apmēru,
kontekstu un nolūkus, kā arī dažādas iespējamības un smaguma pakāpes riskus
attiecībā uz dalībnieka tiesībām un brīvībām, VISC īsteno atbilstīgus tehniskus un
organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu tādu drošības līmeni, kas atbilst riskam.
10. Informācija par personas datu apstrādes pārzini:
Valsts izglītības satura centrs, reģistrācijas Nr. 90009115938,
Juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
E-pasta adrese: visc@visc.gov.lv
Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: e-pasta adrese: visc@visc.gov.lv.
11. Festivāla organizēšanas un rīkošanas gaitā VISC var piesaistīt citus personas datu
apstrādātājus, atbilstoši papildinot ar šo informāciju šo pielikumu.

Pielikums Nr.2

Labo darbu festivāla noslēguma pasākums “Ceļā uz nākamo simtgadi”
2019.gada 5.aprīlī
Rīgā, Kultūras pilī “Ziemeļblāzma”

Pieteikuma anketa
Novads/pilsēta
Izglītības iestāde/jauniešu
organizācija/jauniešu grupa
Kontaktpersonas vārds, uzvārds
Kontaktpersonas tālruņa nr.
Kontaktpersonas e-pasta adrese
Apraksts par veikto darbu
(līdz 600 zīmēm)
Vietne (saite), kurā atrodas video
ieraksts (līdz 3 min.)
Informāciju sagatavoja:
vārds, uzvārds
Kontakttālrunis
epasta adrese
datums

Lūdzam anketu līdz 2019.gada 4.marta plkst.23:59 nosūtīt uz e-pasta adresi:
monika.dalecka@visc.gov.lv

