Samsung ideju konkursa “Solve for Tomorrow” NOLIKUMS
Piedaloties Samsung “Solve for Tomorrow” ideju konkursā (Konkurss), jūs (Dalībnieks) piekrītat ievērot šos
noteikumus un nosacījumus. Jebkura informācija par Konkursu, ko Organizators ir publicējis portālā
www.solvefortomorrow.lv (www.skolanakotnei.lv) vai norādījis citur pieteikšanās procesā, kļūst par šī Nolikuma
neatņemamu sastāvdaļu.
Konkursa Organizatori Latvijā ir SIA “Komunikācijas Aģentūra”.
Konkurss ir sadalīts trīs posmos, ar atlases procesu katrā no tiem, tādējādi nākamajā posmā piedalās tikai tie
Dalībnieki, kuri ir izturējuši atlasi katra posma noslēgumā.
1. Definīcijas
1.1. “Nolikums”: noteikumi un nosacījumi dalībai Konkursā.
1.2. “Konkurss”: Samsung “Solve for Tomorrow” ideju konkurss.
1.3. "Konkursa tēma": norādes par konkursa galveno ideju.
1.4. “Aģentūra”: konkursa Organizatori, SIA “Komunikācijas Aģentūra”.
1.5. "Uzvarētājs": veiksmīgs (-i) Dalībnieks (-i), kurš (-i) tiek apbalvots (-i) ar Balvu.
1.6. “Balva”: apbalvojums Uzvarētājam.
1.7. "Ideja": ideja vai risinājums, ko Dalībnieks iesniedzis dalībai Konkursā, saskaņā ar Konkursa Tēmu.
1.8. "Samsung": “Samsung Electronics Baltics”, reģistrācijas Nr.40003963909, reģistrētā adrese: Duntes iela
6, Rīga, LV-1013, Latvija.
1.9. “Pieteikumi”: visi Konkursā iesniegtie Pieteikumi.
1.10. “Pieteikums”: komandas iesniegtais Pieteikums.
1.11. “Komanda”: komanda 3-5 skolēnu sastāvā, kas ir iesniegusi Pieteikumu.
1.12. “Dalībnieks”: katra persona, kura pieteikusies dalībai Konkursā.
1.13. “Tēma”: tēma, ko Samsung noteicis kā konkursa pamatu.
1.14. “Izstrādātā ideja”: komandas ideja/projekts Konkursa 2. posmā.
1.15. “Finālists”: komanda, kura ir izvēlēta dalībai Konkursa 3. posmā - Finālā.
1.16. “Iesniegums”: jebkura informācija (izņemot personiska rakstura informāciju), ko Dalībnieki iesniedz
jebkurā Konkursa posmā.
1.17. “PR mērķis”: Dalībnieka personas datu izmantošana mārketinga un publicitātes nolūkos, kā noteikts šī
Nolikuma 9.2 punktā.

2. Atbilstība
2.1. Konkursa Dalībnieki ir Lietuvas, Latvijas un Igaunijas skolēni, kuri Konkursa 1.posmā (līdz 2021. gada 31.
maijam) mācās 8.-11. klasē.
2.1.1. (papildināts 14.05.2021) Konkursā drīkst piedalīties arī profesionālo vidusskolu un tehnikumu 1. un
2.kursa audzēkņi.
2.2. Dalība Konkursā ir bez maksas.
2.3. Dalība Konkursā notiek komandā, kuras sastāvā ir 3-5 skolēni, no kuriem viens ir komandas kapteinis.
2.4. Viens no Komandas dalībniekiem iesniedz Pieteikumu visas Komandas vārdā un visi Komandas dalībnieki
piekrīt, ka Pieteikums tiek veikts viņu vārdā, ievērojot šo Nolikumu.
2.5. Katra Komanda var iesniegt tikai vienu (1) ideju.
2.6. Katrai Komandai ir skolotājs - konsultants.
2.7. Katrs Dalībnieks drīkst būt tikai vienas (1) Komandas dalībnieks.
2.8. Dalībniekiem ir jāizveido savi oriģināldarbi: aizliegts kopēt trešo personu radītus tekstus, attēlus, audio vai
video ierakstus.
2.9. Lai pretendētu uz uzvaru Konkursā, Komandām, kuras tiek izvirzītas Konkursa 2.posmam, ir jāpiedalās
Organizatoru rīkotajās meistarklasēs, mentoringa sesijās un Fināla pasākumā, balstoties uz Organizatoru
norādēm.
2.10. Dalībnieki apņemas rīkoties godprātīgi, saprātīgi un savlaicīgi sadarboties ar Organizatoriem un atbildēt
uz visiem Samsung pieprasījumiem, nerīkoties tādā veidā, kas var negatīvi ietekmēt Samsung reputāciju
vai nelabvēlīgi ietekmēt Samsung, cita personāla vai citu Dalībnieku veselību, drošību un labklājību.

3. Konkursa norises laiks
3.1. Konkursa norises laiks ir 2021. gada 28. aprīlis līdz 2021. gada 31. decembris.
3.2. Konkursa posmu un galveno notikumu datumi:

Konkursa sākums
Pirmā posma Pieteikumu iesniegšanas
termiņš
Otrā posma dalībnieku paziņošana
Otrais posms: Ideju attīstīšana
Dizaina domāšanas meistarklase
Otrajā posmā izstrādāto ideju iesniegšanas
termiņš
Otrā posma rezultātu izvērtēšana
Finālistu paziņošana
Trešais posms: Konkursa fināls, ideju
aizstāvēšana un Fināla pasākums

28.04.2021
31.05.2021
16.06.2021
16.06.2021-29.10.2021
2021. gada septembris
29.10.2021
29.10.2021 – 12.11.2021
16.11.2021
2021. gada decembris

3.3. Dizaina domāšanas meistarklases un Fināla pasākuma laiki tiks apstiprināti, tuvojoties noteiktajam laikam,
un, lai gan Organizatori sadarbosies ar Dalībniekiem, piedāvājot tiem ērtus laikus, dalība pasākumos
noteiktajos datumos būs obligāta.
3.4. Samsung patur tiesības mainīt konkursa norises laikus.

4. Pirmais posms - Kvalifikācija
4.1. Komanda iesniedz Pieteikumu dalībai konkursā, aizpildot anketu portālā www.solvefortomorrow.lv, līdz
2021.gada 31.maija plkst. 23:59.
4.2. Pieteikums sastāv no:
• Pilnībā aizpildītas tiešsaistes pieteikuma anketas, atbildot uz norādītajiem jautājumiem;
• Brīvprātīgi pievienotas vizualizācijas, kas atspoguļo Pieteikuma Ideju, brīvi izvēlētā formātā (.jpg, .ppt, .pdf
vai cits) (1.posmā vizualizācija nav obligāta);
• Aprakstītas Idejas, kas ierosina ar tehnoloģijām saistītu risinājumu, balstoties uz Konkursa tēmu:
Kā varam izmantot tehnoloģijas, lai vairotu labsajūtu un padarītu dzīvi jēgpilnāku, nevis ļautu
tehnoloģijām pārņemt mūsu dzīvi?
4.3. Pirmajā posmā iesniegtos Pieteikumus izvērtē Samsung pārstāvji un Aģentūra.
4.4. Komandas, kuru Pieteikumi atbilst izvirzītajām prasībām (4.5. punkts), tiek izvirzītas dalībai Konkursa
Otrajā posmā un saņem paziņojumus pieteikumā norādītajā Komandas kapteiņa/kontaktpersonas e-pastā.
4.5. Pirmā posma Pieteikumu izvērtēšanā tiek ņemti vērā sekojoši kritēriji:
• Tehnoloģijas: vai idejā tiek izmantotas tehnoloģijas?
• Radošums: vai ideja ir oriģināla?
• Iespējamība: Vai ideju var īstenot ar šobrīd pastāvošām tehnoloģijām un resursiem?
• Sociālā ietekme: Kādu sociālo izaicinājumu ideja risina; kā komanda ir apzinājusi mērķauditorijas
vajadzības; kāds ir potenciāls izvēlētās mērķauditorijas sasniegšanai?

5. Otrais posms: Ideju attīstīšana
5.1. Komandas, kuru Pieteikumi atbilst 4.5.punktā noteiktajiem kritērijiem un kurām par to ir paziņots saskaņā ar
4.4.punktu, piedalās Konkursa Otrajā posmā, Ideju attīstīšanā.
5.2. Otrajā posmā Komandas turpina savu Ideju attīstīšanu jau detalizētāk, pielietojot Dizaina domāšanas
meistarklasē un mentoringa sesijās iegūtās zināšanas.
5.3. Komandas iesniedz Izstrādātās idejas līdz 2021. gada 29. oktobra plkst. 23:59, aizpildot anketu portālā
www.solvefortomorrow.lv, vai pēc citām Organizatoru norādēm.
5.4. Izstrādāto ideju Pieteikumi sastāv no:
• Izstrādātās idejas vizuālas prezentācijas, parādot Izstrādātās idejas dizainu PDF, PPT vai jebkurā citā
formātā pēc Komandas izvēles. Tā jāpievieno pieteikuma veidlapai kā lejupielādējama saite, kuras
derīguma termiņš nav beidzies (piemēram, izmantojot Google disku, DropBox) vai citādi, kā norādīts
pieteikuma veidlapā,
• Pilnībā aizpildītas tiešsaistes pieteikuma veidlapas ar detalizētām atbildēm uz visiem jautājumiem.
5.5. Katru derīgu Otrā posma Pieteikumu izskata un vērtē nacionālā žūrija, kuras sastāvā ir Samsung
darbinieki, nozares eksperti un citi neatkarīgi žūrijas locekļi. Žūrijas sastāvs tiks publicēts Konkursa
oficiālajā tīmekļa vietnē www.solvefortomorrow.lv.

5.6. Nacionālā žūrija izskata Otrā posma Pieteikums un nosaka piecas (5) komandas no attiecīgās valsts
(Lietuvas, Latvijas un Igaunijas, kopā 15), kuras, pēc žūrijas vērtējuma, visprecīzāk atbilst Fināla vērtējuma
kritērijiem (6.5.punkts). Nacionālās žūrijas lēmums ir galējs un neapstrīdams.
5.7. Piecas Komandas, kuru Pieteikumi atbilst Fināla vērtējuma kritērijiem (6.5.punkts) un iegūst visaugstāko
novērtējumu, tiek izvirzītas dalībai Konkursa trešajā posmā: finālā un saņem paziņojumus Pieteikumā
norādītajā Komandas kapteiņa/kontaktpersonas e-pastā.

6. Trešais posms: Konkursa fināls, Izstrādāto ideju aizstāvēšana un Fināla pasākums
6.1. Finālā var piedalīties tikai tās piecpadsmit (15) Komandas, kuras bija veiksmīgākās Otrajā posmā un
saņēma paziņojumus par to, saskaņā ar 5.7. punktu.
6.2. Komandas Fināla pasākuma laikā prezentē savu Izstrādāto ideju.
6.3. Katru Izstrādāto ideju un tās prezentāciju Fināla pasākumā vērtē starptautiska žūrija, ko veido Samsung
darbinieki, nozares eksperti un citi neatkarīgi tiesneši.
6.4. Uzvarētāji tiek paziņoti Fināla pasākumā, pamatojoties uz žūrijas vērtējumiem.
6.5. Trešā posma: Konkursa fināla kritēriji ir:
• Vislabākā tehnoloģiju (lietotnes, produkta vai pakalpojuma) izmantošana Konkursa tēmas
risināšanai,
• Fināla pasākumā un Izstrādātās idejas prezentācijā demonstrētā Idejas detalizācijas pakāpe,
kvalitāte un skaidrība,
• Idejas attīstīšana un pilnveidošana Otrā posma laikā, salīdzinājumā ar Pirmajā posmā
iesniegto Pieteikumu,
• Idejas radošums un oriģinalitāte,
• Risinājuma iespējamība, balstoties uz pašreizējām tehnoloģijām, resursiem, kā arī ņemot vērā
likumdošanu,
• Idejas potenciāls labvēlīgi ietekmēt sabiedrību,
• Idejas potenciāls sasniegt paredzēto mērķauditoriju,
• Dizaina domāšanas demonstrēšana,
• Idejas, kas izstrādātas, integrējot 5G, mākslīgo intelektu, Lietu internetu jeb lietisko internetu
(angļu: Internet of Things, IoT), virtuālo realitāti vai paplašināto realitāti, tiks vērtētas augstāk.

7. Balvas
7.1. Viens (1) pirmās vietas ieguvējs (viena (1) Komanda), kas ieguvusi visaugstāko punktu skaitu, saņems
5000 eiro naudas balvu un Dalībnieku izvēlētās Samsung ierīces 5000 eiro vērtībā.
7.2. Viens (1) otrās vietas ieguvējs (viena (1) Komanda), kas ieguvusi otro augstāko punktu skaitu, saņems
Dalībnieku izvēlētās Samsung ierīces 5000 eiro vērtībā.
7.3. Viens (1) trešās vietas ieguvējs (viena (1) Komanda), kas ieguvusi trešo augstāko punktu skaitu, saņems
Dalībnieku izvēlētās Samsung ierīces 3000 eiro vērtībā.
7.4. Pasākuma rīkotāji patur tiesības visiem Fināla dalībniekiem un skolotājiem piešķirt pateicības balvas līdz
20 eiro vērtībā.
7.5. Visas Balvas ir pakļautas aplikšanai ar nodokļiem, balstoties uz attiecīgās valsts likumdošanu.
7.6. Samsung apmaksā uz Balvu saņemšanu attiecināmos nodokļus par labu Dalībniekiem, balstoties uz
attiecīgās valsts likumdošanu.

8. Pieteikumu izmantošana
8.1. Organizatori un Samsung jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ jebkurā no savām tīmekļa vai sociālo tīklu
vietnēm var publicēt visus Pieteikumus, ko Organizatori saņēmuši saistībā ar Konkursu.
8.2. Piedaloties Konkursā, Dalībnieks piekrīt, ka to iesniegtos Pieteikumus un ar tiem saistītos materiālus var
izmantot dažādos veidos, reproducēt, rediģēt un publicēt Samsung Electronics pārvaldītās tīmekļa vietnēs,
konkursa tīmekļa vietnē un Samsung Lietuva, Samsung Latvia vai Samsung Eesti Facebook kontā.
Dalībnieks arī apliecina, ka tas ir tiesīgs piedalīties konkursā un piešķirt šajā punktā norādītās tiesības, un
ka Organizatoram nebūs jāmaksā dalībniekiem vai trešām personām autoratlīdzība, licences vai citas
maksas vai jebkādi citi maksājumi par ar projektiem saistītajām intelektuālā īpašuma tiesībām. Lai novērstu
jebkādas šaubas, tiek norādīts, ka Organizatoram ir tiesības izmantot projektus vai to daļas pēc saviem
ieskatiem un bez kādiem teritoriāliem vai laika ierobežojumiem, kā arī jebkādiem Organizatora nolūkiem,

tostarp: a) reproducēt projektus jebkādā daudzumā kopiju un jebkādā veidā, b) veikt izmaiņas un
grozījumus projektos un tos papildināt, c) izplatīt projekta kopijas jebkurā pasaules valstī, d) publiski
demonstrēt projektus, e) pārraidīt projektus vai informēt par projektiem sabiedrību, tostarp izmantojot
datortīklus (digitālais saturs, mērķlapas utt.).
8.3. Katrs Dalībnieks apliecina, ka ir tā persona, kas izveidoja šim konkursam iesniegto Pieteikumu. Dalībnieks
atlīdzina Organizatoram un pasargā to no jebkādiem zaudējumiem, saistībām, pienākumiem,
pieprasījumiem, darbībām un prasībām, ieskaitot juridiskās nodevas, kas tieši vai netieši rodas pārkāpjot šī
punkta pirmajā daļā noteikto.
8.4. Dalībnieki piekrīt, ka Samsung un Aģentūra, kā arī to saistītie uzņēmumi, ir tiesīgi nepieciešamības
gadījumā ziņot (tostarp arī mārketinga vajadzībām) par Konkursu, tajā skaitā Komandas Ideju un
Komandas Izstrādāto ideju.

9. Fizisko personu datu apstrāde
9.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir Samsung. Aģentūra ir datu apstrādātājs Konkursa vajadzībām.
9.2. Samsung izmantos personas datus tikai Konkursa rīkošanai un administrēšanai (tostarp saziņai ar
Dalībniekiem saistībā ar Konkursa norisi) un sekojošiem publicitātes nolūkiem:
• Katrs Dalībnieks, kurš iekļūst Konkursa Otrajā posmā, saprot, ka Samsung, Aģentūra un ar tām saistītās
organizācijas var izmantot Dalībnieka vārdu, dzīvesvietu un vecumu Konkursa publicitātes nolūkos.
• Katrs Dalībnieks, kurš iekļūst Konkursa Otrajā posmā, saprot, ka Samsung, Aģentūra un ar tām saistītās
organizācijas var izmantot Dalībnieka iesniegtos datus, piemēram, fotogrāfijas un videoklipus, Konkursa
publicitātes nolūkos.
• Katrs Dalībnieks, kurš iekļūst Konkursa Otrajā posmā, saprot, ka Samsung, Aģentūra un ar tām saistītās
organizācijas drīkst uzņemt fotogrāfijas un videoklipus un izmantot tos Konkursa publicitātes nolūkos.
9.3. Katra Dalībnieka personas dati tiks uzglabāti saskaņā ar Samsung Privātuma politiku.

10. Drošība
10.1. Ja Dalībnieks ir nepilngadīga persona, Samsung un Aģentūra patur tiesības pieprasīt, lai
vecāki/aizbildņi Dalībnieka vārdā paraksta piekrišanu ievērot šajā Nolikumā noteiktos norādījumus.

11. Juridiskie noteikumi
11.1. Organizators nav atbildīgs par konkursa pārtraukšanu nepārvaramas varas vai citu tādu apstākļu dēļ,
ko tas nevar kontrolēt.
11.2. Organizators ir tiesīgs, rīkojoties saprātīgi un saskaņā ar likumdošanu, mainīt Balvas saņemšanas
noteikumus un nosacījumus. Organizators patur tiesības mainīt datumus, kas norādīti iepriekš minētajā
laika grafikā.
11.3. Organizators ir tiesīgs:
• Izslēgt jebkuru Komandu vai Dalībnieku no Konkursa norises par jebkuru šī Nolikuma pārkāpumu.
• Izslēgt jebkuru Komandu vai Dalībnieku no Konkursa norises, ja netiek ievēroti Konkursa termiņi, kā arī
noteikt Komandas vai Dalībnieka aizstājēju.
• Pagarināt termiņu vai pieprasīt Dalībniekam atbildi līdz noteiktam termiņam, ja rodas tehniskas vai citas
rakstura problēmas saistībā ar Pieteikumu.
• Jebkurā laikā un bez Dalībnieku piekrišanas mainīt Konkursa nosacījumus. Pretendenti tiks atbilstoši
informēti par jebkurām izmaiņām.
• Izslēgt jebkuru Komandu vai Dalībnieku no Konkursa norises bez atlīdzības.
11.4. Katrs Pieteikums tiek izvērtēts, balstoties uz noteiktajiem kritērijiem katrā posmā, un žūrijas lēmums ir
galējs. Nekādā gadījumā izvēle netiek veikta loterijas veidā, pamatojoties uz nejaušību vai veiksmi. Ja
žūrija pamatoti uzskata, ka visas izstrādātās idejas ir nepietiekami kvalitatīvas, lai varētu piešķirt Balvu,
žūrija patur tiesības atcelt Balvas piešķiršanu un aizturēt balvas.

12. Ierobežojumi
12.1. Organizatori nav atbildīgi par: (a) Pieteikumu nesaņemšanu interneta savienojuma kļūmju un citu
apstākļu, kas nav Organizatora ietekmē, dēļ; b) jebkādiem novēlotiem, pazaudētiem, nepareizi novirzītiem

vai bojātiem Pieteikumiem un ar to saistītajiem pielikumiem; c) jebkādiem datoru vai sakaru darbības
traucējumiem; (d) jebkādiem traucējumiem, zaudējumiem vai bojājumiem, ko izraisījuši notikumi, kas nav
bijuši Organizatora atbildībā; vai (e) jebkādām drukas kļūdām ar Konkursu saistītos materiālos.
12.2. Piedaloties Konkursā, Dalībnieks apņemas atbrīvot Organizatoru no jebkādas atbildības par jebkādām
pretenzijām, samaksu vai jebkāda veida zaudējumiem, kas rodas saistībā ar Konkursu, dalību tajā, kā arī
Konkursa apmeklēšanu vai iegūtās Balvas izmantošanu.
12.3. Organizators neuzņemas atbildību par jebkādām tiešām vai netiešām sekām, kas var rasties no
Dalībnieku dalības konkursā, paļaušanās uz jebkādiem paziņojumiem, kas tikuši izteikti par Konkursu, kā
arī tā apturēšanu vai atsaukšanu.

13. Likumdošana
13.1. Konkurss tiek rīkots un Nolikums izstrādāts saskaņā ar Latvijas valsts likumdošanu.

14. Kontakti
14.11 Jautājumu, strīdu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Organizatoriem, rakstot uz e-pastu:
skolanakotnei@ka.lv.

