Akcijas “CILVĒKS VIDĒ”
noteikumi un nosacījumi
2018

1. Akcijas mērķis
1.1. Akcijas “Cilvēks vidē” (turpmāk - Akcija) mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu
izpratni par dabu un apkārtējo vidi, iepazīt un izzināt dabas bioloģisko daudzveidību,
kā arī rosināt jauniešus aptvert klimata pārmaiņu sekas un rosināt aizsargāt dabu. Šī
akcija rosina doties pastaigā vai ekskursijā un iepazīt vai izzināt visus vai kādu no
Latvijas nacionālajiem dabas parkiem (Gaujas, Ķemeru, Rāznas, Slīteres), kā arī
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu.
2. Akcijas dalībnieku uzdevumi
2.1. Dodies uz kādu no četriem Latvijas nacionālajiem dabas parkiem vai
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu un iepazīsties ar vidi sev apkārt!
2.2. Nofotografē sevi vai kādu citu personu vai personu grupu tā, lai tā sakļautos jeb
saplūstu ar dabas ainavu vai kādu sev mīļu vietu dabas parkā vai biosfēras
rezervātā. Tas var būt lauku, mežu, purvāju vai ūdeņu teritorijā, tāpat tas var ietvert
kādu no Latvijas dabas pieminekļiem. Centies izmantot apģērbu, meikapu vai citus
radošus veidus, kā sakļauties ar apkārt esošo ainavu!
2.3. Augšupielādē akcijas vietnē www.darini.lv uzņemto fotogrāfiju un uzraksti nelielu
vēstījumu (līdz 100 vārdu) par to, kāpēc Tu izvēlējies tieši šo vietu un kāpēc Tev ir
svarīgi ar to sakļauties!
3. Dalībnieki
3.1. Akcijā var piedalīties jebkurš skolas vecuma bērns un jaunietis.
4. Akcijas norise, iesniedzamie darbi
4.1. Akcija notiek no 2018. gada 22. marta līdz 30. septembrim.
4.2. Akcijā iesniedzamais darbs ir fotogrāfija un vēstījums (turpmāk - Darbs). Darbs ir
tā iesniedzēja/-u unikāls un radošs autordarbs digitālās fotogrāfijas JPG formātā.
4.3. Iesniedzamā Darba izšķirtspējai jābūt vismaz 2048px augstumā.
4.4. Akcijas darbs var būt individuāli vai kolektīvi veikts. Akcijai var tikt iesniegts viens
vai vairāki darbi no viena autora vai autoru grupas.
4.5. Augšupielādējot Akcijas Darbu, autora/-u vārds/-i, uzvārds/-i, vecums, izglītības
iestāde, skolotāja tālruņa numurs un e-pasts, kā arī jāapliecina, ka iesniedzējs ir
iepazinies ar Akcijas noteikumiem un nosacījumiem un tiem piekrīt.
4.6. Darbus Akcijai var iesniegt līdz 2018. gada 30. septembrim plkst. 17:00,
vietnē www.darini.lv.
4.7. Darbi, kuri iesniegti vietnē www.darini.lv pēc punktā 4.7. norādītā termiņa, netiks
pieņemti.

5. Akcijas darbu izvērtēšana
5.1. Akcijai iesniegtos darbus pēc Akcijas beigām izvērtēs Akcijas rīkotāji un
atbalstītāji: UNESCO LNK, Lielvārds, Dabas aizsardzības pārvalde, Vidzemes
Augstskola un Rīgas jauno tehniķu centrs (turpmāk - Eksperti).
5.2. Eksperti izvēlēsies 12 (divpadsmit) Darbus, kas tiks iekļauti akcijai īpaši veidotā
2019. gada kalendārā.
6. Akcijai iesniegto darbu izmantošana
6.1. Akcijai iesniegtie darbi var tikt izmantoti Akcijai veltītā 2019. gada kalendāra
vizuālajā noformējumā. Darbi var tikt izmantoti publicitātes nolūkiem Akcijas
organizētāju un atbalstītāju interneta vietnēs un sociālajos portālos.
6.2. Akcijai iesniegtie Darbi tiek nodoti Akcijas organizatoru rīcībā turpmākai
izmantošanai arī pēc akcijas beigām. Akcijas organizatori var izmantot šos
materiālus, lietošanu iepriekš nesaskaņojot to ar Darba autoru/-iem.
6.3. Ja Akcijai iesniedzamajā Darbā ir redzama nepilngadīga persona, iesniedzējs to
augšupielādējot vietnē www.darini.lv apliecina, ka ir informējis nepilngadīgās
personas vecākus/aizbildņus par dalību Akcijā un Darba, kurā redzama nepilngadīgā
persona, nodošanu Akcijas organizatoru rīcībā.
6.4. Ja Akcijai iesniedzamajā Darbā ir redzamas personas, kas nav Darba autors,
iesniedzējs augšupielādējot Darbu, apliecina, ka ir saskaņojis to ar trešajām
personām un saņēmis to piekrišanu nodot Darbu Akcijas organizatoru rīcībā.
7. Akcijas rezultāti un to paziņošana.
7.1. Akcijas rezultāti tiks publicēti interneta vietnē www.darini.lv, kā arī UNESCO
Latvijas Nacionālās komisijas vietnē www.unesco.lv. Labāko darbu autoriem
informācija par konkursa rezultātiem un apbalvošanas ceremoniju tiks paziņota
personīgi. Akcijas laureāti tiks aicināti uz noslēguma pasākumu, kur saņems
pateicības rakstus un balvas no pasākuma organizatoriem.
Papildus informācija
Ja rodas problēmas ar darbu augšupielādi Akcijas interneta vietnē www.darini.lv,
aicinām sazināties ar administratoru: Mārtiņu Gribustu, 67801788 (10:00 -- 17:00).
Citu jautājumu vai neskaidrību gadījumā, aicinām sazināties ar UNESCO Latvijas
Nacionālo komisiju pa tālruni 67325109.

