
 
Finanšu ministrijas 

 
fotoakcijas sociālajos tīklos 

Twitter, Facebook, Draugiem.lv un Instagram 
 

“ES fondi. Toreiz un tagad” 
 

NOLIKUMS. 
 
1. Akcijas mērķis 
No 29. septembra līdz 9. oktobrim Finanšu ministrija (FM) rīko fotoakciju 
sociālajos tīklos Twitter, Facebook, Draugiem.lv un Instagram ar mērķi apkopot 
un uzskatāmi prezentēt plašākai publikai pozitīvo efektu, ko sniedz Eiropas 
Savienības (ES) fondu finansējuma veiksmīga ieguldīšana Latvijā. 
 
2. Dalības noteikumi 
Konkursā var piedalīties jebkura Latvijā dzīvojoša persona, kurai ir vismaz 16 
gadu (izņemot FM darbiniekus), organizācija, pašvaldība, biedrība, nodibinājums 
u.c. Katrs dalībnieks konkursā var piedalīties ar vienu vai vairākiem ierakstiem, 
publicējot savu fotogrāfiju vai fotogrāfijas, kas parāda kādu ar ES fondu 
finansējumu atbalstītu objektu vai projektu pirms šī objekta uzlabošanas, 
izmantojot ES fondu finansējumu, un pēc tam, uzskatāmi demonstrējot pozitīvo 
efektu, ieguvumus un iespējas, ko sniedz ES fondu finansējums.  
 
Fotogrāfijās var tikt attēloti gan objekti, gan noskaņa, gan cilvēki. Dalībnieki var 
izpausties pēc saviem ieskatiem, taču fotogrāfijās nedrīkst būt iekļauti elementi, 
simboli vai notikumi u.tml., kas pauž necieņu pret kādu personu, personu grupu 
vai institūciju, ir rupji vai citādi aizskaroši. 
 
Fotogrāfijai vai fotogrāfijām jābūt publicētām dalībnieka personīgajā Twitter, 
Facebook, Draugiem.lv vai Instagram kontā, ierakstam pievienojot tēmturus 
#esfondi un #toreizuntagad.  
 
Tie, kuri neizmanto nevienu no sociālajiem tīkliem, tomēr vēlas piedalīties, var 
sūtīt savu fotogrāfiju vai fotogrāfijas uz esfondi@esfondi.lv publicēšanai FM 
sociālo tīklu kontos.  
 
Dalība konkursā ir bez maksas. 
 
3. Balvas 
Četri (4) (pa vienam (1) katrā no sociālajiem tīkliem – Twitter, Facebook, 
Draugiem.lv un Instagram) izlozes kārtībā izraudzīti akcijas dalībnieki saņems 
balvas no FM – noderīgas veltes veselībai un labsajūtai, kas līdzīgi, kā ES fondi, 
palīdz padarīt dzīvi labāku. 
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4. Izloze 
Četri (4) uzvarētāji pa vienam (1) katrā no sociālajiem tīkliem Twitter, Facebook, 
Draugiem.lv un Instagram ar interneta rīka www.random.com palīdzību tiks 
izlozēti pēc nejaušības principa.  
 
5. Uzvarētāja informēšana 
Izlozes rezultāti tiks paziņoti publiski FM kontos sociālajos tīklos. Izlozes laureāti 
par tās rezultātiem tiks informēti arī personiskā elektroniskā vēstulē, izmantojot 
kontaktinformāciju, kas pieejama to kontos sociālajos tīklos. Balvas varēs saņemt, 
personīgi ierodoties FM. 
 
6. Informācijas izmantošana 
Konkursa dalībnieku kontaktinformācija (Twitter, Facebook, Draugiem.lv un 
Instagram profila informācija) tiks izmantota tikai konkursa vajadzībām. Dažos 
gadījumos tā var tikt izmantota informatīvu ziņojumu nosūtīšanai. Konkursa 
dalībnieki visu konkursa norises laiku līdz apbalvošanai apņemas neizvirzīt 
pretenzijas pret jebkura veida fotogrāfiju tālāku izmantošanu, nepieprasot nekāda 
veida kompensāciju (atlīdzību, soda naudu vai citu). 
 
7. Nolikums 
Piedalīšanās konkursā nosaka šo noteikumu pieņemšanu un atteikšanos no 
jebkādu sūdzību iesniegšanas. Jebkādus esošā nolikuma piemērošanas vai 
interpretācijas jautājumus, kā arī visu neparedzēto jautājumu risināšanu veiks 
FM. 
 
8. Kontaktinformācija jautājumiem 
Zaiga Puškina 
Tālr. (+371) 67095656 
E-pasts: zaiga.puskina@fm.gov.lv 
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