
 

 

Iniciatīva Vācu valodas dienas Latvijā 

Dalības noteikumi 

 

1. Iniciatīva  

1.1. Iniciatīva pieder Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecībai 

Latvijā, Gētes institūtam Rīgā, Vācijas-Baltijas tirdzniecības 

kamerai (AHK), Vācijas akadēmiskās apmaiņas dienestam 

(DAAD) un Vācijas skolu sistēmas ārvalstīs pārvaldei (ZfA) 

(turpmāk – iniciatīvas organizatori).  

1.2. Iniciatīvas mērķis ir uzsvērt vācu valodas lomu Latvijas 

izglītības iestādēs, Latvijas ekonomikā un citās dzīves sfērās. 

1.3. Iniciatīvā var piedalīties visi interesenti: izglītības un 

kultūras institūcijas, uzņēmumi, valsts iestādes, atsevišķas 

personas (turpmāk – iniciatīvas dalībnieki). 

1.4. Pasākumu norises laiks: 2017. gada 17.–19. oktobris. 

 

2. Dalība 

 

2.1. Iniciatīvā var piedalīties ar akcijām un pasākumiem 

(turpmāk – pasākumi), kas organizēti saistībā ar vācu valodu, 

Vāciju vai divpusējām Latvijas un Vācijas attiecībām. 

2.2. Pasākumi tiek prezentēti mājaslapā www.vacudienas.lv 

(turpmāk – iniciatīvas mājaslapa). 

2.3. Tas, kāda veida pasākums notiek, ir tikai un vienīgi 

iniciatīvas dalībnieku ziņā. Taču iniciatīvas rīkotāji patur 

tiesības mājaslapā nepieteikt pazemojoša vai aizskaroša satura 

pasākumus. 

2.4. Pasākumu pieteikšanas termiņa sākums ir 2017. gada 20. 

jūnijs, pieteikšanas termiņa beigas ir 2017. gada 22. septembris. 

2.5. Piesakot pasākumus iniciatīvas mājaslapā, iniciatīvas 

dalībniekiem jāsniedz sekojoša detalizēta un korekta 

informācija: institūcijas nosaukums, adrese, mājaslapa, 

kontaktpersonas vārds, uzvārds un telefons, e-pasta adrese, 

pasākuma nosaukums, norises vieta, laiks, īss pasākuma 

apraksts (līdz 500 rakstzīmēm), pasākuma veids (slēgts, 

publisks bez pieteikšanās, publisks ar pieteikšanos), kā arī var 

tikt lejupielādēta pasākuma vai iniciatīvas dalībnieka 

fotogrāfija (līdz 2 MB).  



 

 

 

2.6. Iniciatīvas dalībniekiem ir jāiepazīstas ar dalības 

noteikumiem un jāapstiprina, ka piekrīt noteikumiem, kā arī 

jāapliecina, ka spēj piedalīties iniciatīvā. Tāpat viņiem 

jāapliecina, ka visa sakarā ar dalību iniciatīvā sniegtā 

informācija ir pareiza. 

2.7. Pēc tam, kad iniciatīvas dalībnieki būs pieteikuši 

pasākumus iniciatīvas mājaslapā, iniciatīvas organizatori 

viņiem piesūtīs logotipus, reklāmas materiālus un dāvanas. Šo 

sūtījumu saturs var atšķirties atkarībā no pasākuma veida, 

mērķgrupas un iniciatīvas organizatoru iespējām. 

2.8. Ja pasākums tiek atsaukts vai nenotiek, iniciatīvas 

dalībniekiem jāatgriež neizmantotais sūtījums.  

2.9. Dalība iniciatīvā ir brīvprātīga, iniciatīvas organizatoriem 

nav iespēju pasākumu finansiālai atbalstīšanai. 

 

3. Autoru mantiskās un personiskās tiesības 

 

3.1. Ar dalību iniciatīvā dalībnieki apliecina, ka piekrīt 

pieteikumā lejupielādētās fotogrāfijas publiskošanai iniciatīvas 

mājaslapā vai citos iniciatīvas medijos.  

3.2. Dalībnieki nodod iniciatīvas organizatoriem vietā un laikā 

neierobežotas, bet satura ziņā iniciatīvas ierobežotas tiesības 

visos zināmos un nezināmos pielietojuma veidos izmantot 

iniciatīvas laikā lejupielādēto fotomateriālu. Pirmām kārtām tās 

ir tiesības izplatīt un publicēt, kā arī tiesības fotomateriālu 

publiskot un rādīt internetā. Izmantošanas tiesības tiek 

piešķirtas bez maksas. Iniciatīvas organizatori ir tiesīgi minētās 

tiesības nodot trešajām personām. 

3.3. Dalībnieki garantē, ka nepastāv trešo personu tiesības uz 

lejupielādēto fotomateriālu, piemēram, autortiesības un 

saistītās aizsardzības tiesības, personiskās tiesības, un ka 

fotomateriāls ir brīvi izmantojams. Dalībnieki jau iepriekš 

atbrīvo organizatorus no jebkādām trešo personu pretenzijām, 

ja gadījumā nav ievērots kāds no iepriekš minētajiem 

nosacījumiem. Iniciatīvas organizatoriem ir tiesības, taču tas 

nav obligāts nosacījums, izmantot dalībnieka lejupielādēto 

fotomateriālu. Jebkurā veidā izmantojot fotomateriālu, 

organizatori norāda uz dalībnieka datiem. 

 



 

 

 

4. Datu aizsardzība 

 

4.1. Iniciatīvas organizatori ievēro Latvijā spēkā esošos datu 

aizsardzības likumus.  

4.2. Dalībnieki piekrīt, ka iniciatīvas organizatori saistībā ar 

iniciatīvas organizēšanu viņu rīcībā nodotos dalībnieku datus 

uzglabā, apstrādā un nodod tālāk, cik tas nepieciešams 

iniciatīvas organizēšanā.  

4.3. Citiem mērķiem dati trešajām personām netiek nodoti. 

4.4. Dalībnieki jebkurā laikā var pārbaudīt, kurus viņu datus 

organizatori ir saglabājuši. Dalībnieki var jebkurā laikā atsaukt 

tiesības saglabāt viņu datus. 

 

5. Grafisko elementu atbilstoša izmantošana  

 

5.1. Iniciatīvas moto, logo un citi grafiskie elementi drīkst tikt 

izmantoti tikai mērķiem, kas savienojami ar Vācu valodas dienu 

principiem un mērķiem, un ievērojot spēkā esošos autortiesību 

noteikumus. Iniciatīvas grafiskais materiāls sniedz dalībniekiem 

iespēju, izmantojot oficiālās sagataves, raksturot un dekorēt 

savus pasākumus. 

 
 


