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ERASMUS PROJEKTA
“VIEGLĀS VALODAS VEICINĀŠANA SOCIĀLAJAI IEKĻAUŠANAI”
RAKSTNIEKU UN TULKOTĀJU KONKURSA “VIEGLI LASĪT”
NOLIKUMS
I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Konkursa mērķi ir:
1.1. veicināt izpratni par vieglo valodu kā rīku informācijas pieejamības nodrošināšanai;
1.2. uzlabot vieglās valodas mērķgrupu iesaisti lasīšanas procesā;
1.3. radīt iespēju attīstīt zināšanas un prasmes literāru darbu veidošanā vieglajā valodā (ar vieglās
valodas likumiem var iepazīties rokasgrāmatā (saite).
2. Konkursa uzdevumi ir:
2.1. aicināt autorus un tulkotājus radīt oriģināldarbus un tulkojumus vieglajā latviešu valodā;
2.2. nodrošināt vienādas iespējas konkursā piedalīties pieredzējušiem un jauniem autoriem un
tulkotājiem, neierobežojot žanru izvēli;
2.3. veicināt radošumu, meklējot jaunus veidus, kā uzrunāt vieglās valodas lietotājus.
II. PIETEIKŠANĀS KONKURSAM
3. Konkursu rīko Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Lietišķās valodniecības centrs
sadarbībā ar Vieglas valodas aģentūru (turpmāk – organizators).
4. Konkursam “Viegli lasīt” ir 2 kategorijas – iepriekš nepublicēts oriģināldarbs vieglajā valodā vai kāda
oriģināldarba līdz šim neveikts tulkojums vieglajā latviešu valodā.
5. Konkursam var pieteikties, aizpildot konkursa pieteikuma veidlapu. Pieteikuma veidlapa pieejama
ŠEIT. Pieteikumā dalībnieks norāda savu vārdu, uzvārdu, kontakttālruņa numuru un e-pasta adresi.
6. Konkursa dalībnieks nosūta pieteikumu un iepriekš nepublicētu oriģināldarbu vieglajā valodā vai kāda
oriģināldarba līdz šim neveikto tulkojumu vieglajā latviešu valodā Word formātā līdz 2022. gada 19.
jūnijam plkst. 23.59 uz e-pastu perlsivvkonkurss@gmail.com.
III. DALĪBNIEKI
7. Piedalīties konkursā drīkst jebkurš interesents vecumā no 18 gadiem.
8. Konkursā drīkst piedalīties individuāli vai grupā. Grupas darbu vērtē kopīgi, neizvērtējot katra grupas
dalībnieka individuālo devumu.

9. Katrs dalībnieks drīkst iesniegt konkursam 1 darbu katrā kategorijā. Katru darbu vērtē kā atsevišķu
pieteikumu.
IV. DARBA IESNIEGŠANAS KRITĒRIJI
10. Dalībnieks konkursam piesaka jebkura prozas žanra darbu. Darbs drīkst būt gan fikcija, gan balstīts uz
patiesiem notikumiem.
11. Darba apjoms ir vismaz 1 000 vārdu, bet tas nedrīkst pārsniegt 2000 vārdu.
12. Dalībnieks garantē, ka iesniegtais darbs:
12.1. ir viņa oriģināls autora darbs un ka viņam kā darba autoram ir pilnas tiesības lemt par tā
publicēšanu, izdošanu u.c. darbībām;
12.2. nav izdots iepriekš nevienā citā pasaules valodā;
12.3. konkursa darbības laikā un pirms tā nav iesniegts izdošanai nevienam izdevējam un autors
neplāno to izdot par privātiem līdzekļiem tik ilgi, kamēr manuskripts atrodas konkursa
vērtēšanas procesā;
12.4. un tajā ietvertie attēli (ja tādi iekļauti) ir viņa oriģināls autora darbs un/vai viņam pieder
autortiesības uz vizuālo materiālu publicēšanu;
12.5. un tajā minētās reālās personas (ja tādas minētas) ir devušas atļauju manuskripta iesniegšanai un
savu personas datu publiskošanai (saskaņā ar spēkā esošo Vispārīgo datu aizsardzības regulu
(GDPR)).
13. Iesūtot tulkojumu, dalībnieks garantē, ka ir ievērotas autortiesības atbilstoši Autortiesību likumam.
14. Dalībnieks pievieno darbam iespējamo ilustrāciju konceptuālo aprakstu.
15. Iesniedzot pieteikumu konkursam, dalībnieks piekrīt, ka viņa un 12.4., 12.5. punktā minēto personu
personas datu apstrāde notiek saskaņā ar spēkā esošo Vispārīgo datu aizsardzības regulu (GDPR) un
šī nolikuma IX. nodaļā noteikto kārtību, kā arī tie var tikt publiskoti ERASMUS projekta “Vieglās
valodas veicināšana sociālajai iekļaušanai” tīmekļvietnē, sociālajos medijos, rakstošajos un raidošajos
medijos un citos publicitātes kanālos, kas var tikt izmantoti šī konkursa popularizēšanai.
16. Organizatoriem ir tiesības nepieņemt darbus, kas neatbilst šim nolikumam un Latvijas Republikā
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, satur jebkāda veida politisko aģitāciju, vardarbību un reklāmu.
V. DARBU VĒRTĒŠANA
17. Izvērtējot iesūtītos darbus, tiks ņemta vērā iesūtīto darbu atbilstība konkursa nolikumam un darbu
kvalitāte.
18. Konkursa darbus vērtē 2 kategorijās (oriģināldarbi un tulkojumi) un 2 kārtās:
18.1. pirmā kārta – organizators pēc darbu iesūtīšanas termiņa beigām izvērtē pieteikumu un iesūtīto
darbu atbilstību nolikumam, nolikumam atbilstoši darbus nodod konkursa žūrijai;
18.2. otrā kārta – katrs žūrijas komisijas loceklis pēc saviem ieskatiem izvēlēsies 3 labākos darbus,
uzvarēs tie 3 darbi katrā kategorijā, kas būs saņēmuši vislielāko balsu skaitu no visiem žūrijas
komisijas locekļiem kopā.

19. Organizators paziņo:
19.1. pirmās kārtas rezultātus 2022. gada 15. jūlijā dalībniekiem personīgi uz viņu norādītajiem epastiem;
19.2. otrās kārtas žūrijas komisijas sastāvu līdz 2022. gada 19. jūnijam;
19.3. konkursa uzvarētājus 2022. gada 15. augustā konkursa organizētāju mājaslapās.

VI. BALVAS
20. Balvas – grāmatas – piešķir abās kategorijās (oriģināldarbs un tulkojums).
21. Organizators paziņo balvu saņemšanas laiku balvas ieguvējiem, laiks var mainīties atkarībā no
epidemioloģiskās drošības noteikumiem valstī.
22. Organizators laureātu darbus publicē projekta tīmekļvietnē. Ja konkursa norises laikā organizators
piesaista papildu finansējumu, tad laureātu darbus publicē drukātā veidā.
VII. KONKURSA REZULTĀTI
23. Konkursa rezultātus publicē ERASMUS projekta sociālo mediju profilos un citos komunikācijas
kanālos, kā arī paziņo uzvarētājiem personīgi.
24. Konkursa uzvarētāju pienākums pēc rezultātu paziņošanas ir iesaistīties publicitātes aktivitātēs, tajā
skaitā sniedzot intervijas, arī videoformātā.
VII. KONKURSAM IESNIEGTO MATERIĀLU IZMANTOŠANA
25. Visu konkursam iesniegto pieteikumu saturs var tikt izmantots publicitātes nolūkos ERASMUS
projektā “Vieglās valodas veicināšana sociālajai iekļaušanai”.
26. Pieteikumu iesniedzēji ir tiesīgi veikt iesniegto darbu publicēšanu, reproducēšanu un izstādīšanu tikai
pēc konkursa termiņa beigām.
27. Konkursa dalībnieks, iesniedzot pieteikumu, apliecina, ka ir iepazinies ar konkursa nolikumu un
piekrīt tā nosacījumiem, kā arī piekrīt tā satura izplatīšanai atbilstoši šajā nolikumā norādītajam.
VIII. SADARBĪBAS PARTNERI
28. Konkursa oficiālie sadarbības partneri ir Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latviešu valodas aģentūra,
Apgāds “Zvaigzne ABC”, biedrība “Rūpju bērns”, Latvijas Nedzirdīgo savienība.
29. Konkursa organizators patur tiesības paplašināt vai grozīt sadarbības partneru loku konkursa darbības
laikā.
IX. PERSONAS DATU APSTRĀDE
30. Organizators konkursa ietvaros apstrādā šādus personas datus: dalībnieka vārds, uzvārds, deklarētās
dzīvesvietas adrese, e-pasta adrese, telefona Nr. Personas dati tiek apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa
norisi un komunikāciju ar dalībniekiem.

31. Organizators saglabā personas datus līdz konkursa beigām, t.i., līdz 2022. gada 15. augustam vai ilgāk,
ja rezultātu paziņošana tiek pagarināta, LU Humanitāro zinātņu fakultātes Lietišķās valodniecības
centra un ERASMUS projekta vadītājas Margaritas Spiridas, e-pasts: margarita.spirida@lu.lv, datorā,
lai nodrošinātu atskaišu iesniegšanu Valsts izglītības attīstības aģentūrai. Pēc glabāšanas termiņa
personas dati tiks izdzēsti.
32. Informācija

par

fizisko

personas

datu

apstrādi

LU

pieejama https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/LU.LV/www.lu.lv/Dokumenti/Julijs_2019/Privatu
ma_politika.pdf.
33. Par datu apstrādi atbildīgs – Margarita Spirida, e-pasts: margarita.spirida@lu.lv. Papildu jautājumu
gadījumā sazināties ar LU personas datu speciālistiem datu.specialisti@lu.lv.
X. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI
34. Saziņa ar konkursa organizatoriem, rakstot vēstuli uz e-pasta adresi perlsivvkonkurss@gmail.com.
35. Ņemot vērā saņemto pieteikumu un darbu skaitu, organizatoram ir tiesības pagarināt konkursa
pieteikšanās vai darbu izvērtēšanas un rezultātu paziņošanas termiņus.

