
KONKURSA “RĒZEKNE MANĀS ACĪS” NOLIKUMS 

 

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI: 

1.1. Veicināt Rēzeknes pilsētas jauniešu aktivitāti un sekmēt jauniešu radošo darbību. 

1.2. Veidot video klipu vai īsfilmu par Rēzeknes pilsētu  jauniešu skatījumā.  

 

2. ORGANIZTORI: 

2.1.Idejas autors: Rēzeknes pilsētas Jauniešu dome; 

2.2. Konkursu organizē Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes „Austrumlatvijas 

radošo pakalpojumu centrs” Rēzeknes pilsētas Jauniešu dome. 

 

3. DALĪBNIEKI, DALĪBAS NOTEIKUMI: 

3.1. Konkursā var piedalīties ikviens jaunietis/ jauniešu komanda vecumā no 13 līdz 19 

gadiem; 

3.2. Lai piedalītos konkursā, jauniešiem jāizveido komanda 3 cilvēku sastāvā; 

3.3. Katrai dalībnieku komandai ir jāsagatavo līdz 3 minūtēm garš videoklips/ īsfilma 

un jānosūta uz šī nolikumā 6.1. apakšpunktā norādīto e-pasta adresi. 

3.4. Konkursa dalībnieku sniegtā personiskā informācija tiks izmantota tikai konkursa 

organizatoru vajadzībām un netiks izpausta trešajām personām citādi, kā vien 

paziņojot konkursa rezultātus; 

3.5. Katra komanda drīkst iesniegt vienu darbu. 

 

4. NORISE: 

4.1.  Konkursa norises laiks ir no 2019.gada 13.septembra līdz 2019.gada 4.oktobrim.     

  Video pieteikuma iesūtīšanas termiņš ir līdz 2019.gada 4. oktobra plkst. 18.00. 

4.2.  Konkursa darbu vērtēšana ir no 2019.gada 05.oktobra līdz 2019.gada  11.oktobrim. 

4.3.  Konkursa noslēguma pasākums notiks 2019.gada 16.oktobrī ARPC “Zeimuļs”, kur    

būs iespēja visus šos video noskatīties un tiks paziņoti arī uzvarētāji. 

4.4. Komandām 2019. gada 11. oktobrī tiks izsūtīta informācija par noslēguma 

pasākuma norisi. 

 

5. VIDEO PRASĪBAS: 

5.1. Video klipa vai īsfilmas sižeta garums ir līdz 3 minūtēm, kurā nepieciešams parādīt 

kā jaunieši redz Rēzeknes pilsētu. 

5.2. Darba iesniedzējs ir atbildīgs par to, ka iesniedz savu darbu, kas atbilst LR 

likumdošanas normām, autortiesību, morāles un ētikas normām. 

5.3. Video nepauž negatīvu attieksmi. 

5.4. Video demonstrēšanai ir jābūt saskaņotai ar personām, kuras būs redzamas video  

sižetā. 

 



6. DARBU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA: 

6.1. Video pieteikums ir jāieliek failiem.lv, jāaizpilda komandas pieteikums (Pielikums 

Nr.1) un linku kopā ar komandas pieteikumu ir jānosūta uz e-pasta adresi: 

barkans4@inbox.lv līdz 2019. gada 4. oktobra plkst. 18:00; 

 

7. VIDEO VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI: 

7.1. Atbilstība konkursa šī nolikuma formālajiem kritērijiem (dalībnieku vecums, 

iesūtīšanas kārtība un termiņš, video atbilstība tematam un mērķim). 

7.2. Video pieteikuma saturiskais vēstījums (idejas oriģinalitāte, emocijas, dalībnieki, 

sasniegtais rezultāts). 

7.3. Video tehniskā mākslinieciskā un idejiskā kvalitāte (spēja demonstrēt zināšanas par 

Rēzekni, uztveramība, kvalitāte, ideja, valoda). 

7.4. Videokonkursa noslēgumā labākās komandas tiks noteiktas, summējot iegūto punktu 

skaitu. 

8.  CITI  NOTEIKUMI:  

8.1.Pasākuma laikā tiks veikta fotografēšana/filmēšana un dalībnieks ar savu dalību 

konkursā apliecina, ka neiebilst fotogrāfiju/video uzņemšanu. Uzņemtās 

fotogrāfijas organizatori drīkst izmantot reklāmas u. tml. uzskates materiālos bez 

saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem; 

8.2.    Pasākuma laikā katrs apmeklētājs drīkst veikt fotografēšanu/filmēšanu personiskām 

vajadzībām. Ja Jūs vēlaties publiskot šo informāciju, lūdzu, pārliecinieties, ka 

pārējās publicējamās bildēs/video redzamās personas ir piekritušas savu personas 

datu apstrādi. 
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PIELIKUMS NR.1 

 

Video konkursa dalībnieku (komandas) pieteikuma anketa: 

 

1. Iesniedzēja vārds, uzvārds, vecums 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. Iestāde/ skola, kuru komanda pārstāv 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. Kontakttālrunis________________________________________________________ 

 

4. E-pasta adrese: ________________________________________________________ 

 

5. Video linka adrese:_____________________________________________________ 

 

6. Komentējiet vai pastāstiet par savu video 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

 


