
 

 

Konkursa vēlētāju atmiņas atmodināšanai 

 

nolikums 

 

Rīgā        2010.gada 10.augustā 

 

Biedrība „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” izsludina radošo darbu konkursu 

„Politiķu darbi un nedarbi 9.Saeimas darbības laikā” 

 

1. Konkursa mērķi 

1.1. Atmodināt vēlētāju atmiņu par 9.Saeimas darbības laika notikumiem un politiķu 

darbiem un nedarbiem; 

1.2. Veicināt kritisku skatījumu uz notikumiem politikā, apskatot tos no dažādiem 

skatu punktiem; 

1.3. Papildināt Latvijas publisko telpu ar iedzīvotāju vērtējumu iepriekšējās Saeimas 

darbam; 

 

2. Konkursa norise 

2.1. Konkurss tiek izsludināts par interesantāko un labāko radošo darbu divās 

kategorijās: 

2.1.1. video (rullīti/sižetu/īsfilmu) par tēmu „Politiķu darbi un nedarbi 

9.Saeimas darbības laikā” 

2.1.2. ilustrāciju (karikatūru/komiksu/zīmējumu) par kādu no piedāvātajām 

tēmām vai dalībnieka brīvi izvēlētu atbilstošu tēmu. 

2.2. Konkursa dalībnieki tiek aicināti iesniegt savus darbus par dotajām tēmām. 

2.3. Aicinājums piedalīties konkursā tiek publicēts portālā www.politika.lv, un mājas 

lapā www.providus.lv. 

2.4. Konkursa nolikums ir pieejams mājas portālā www.politika.lv.  

2.5. Iesniegtie, nolikumam atbilstošie darbi tiek publicēti portālā www.politika.lv un 

portāla www.politika.lv Facebook profilā. 

 

3. Konkursa dalībnieki 

Konkursā drīkst piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājs, atļauts veidot arī komandas. 

Konkursā nedrīkst piedalīties Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS darbinieki, 

konkursa žūrijas locekļi un citas ar konkursa organizāciju saistītas personas.  

 

4. Darbu iesniegšanas termiņš - 2010.gada 10.septembris plkst.17:00. 

Uzvarētāju publicēšana portālā www.politika.lv 2010.gada 20.septembrī. 

 

5.  Darbu iesniegšanas kārtība 

5.1. Darbi iesniedzami: 

5.1.1. personīgi, nogādājot tos uz Sabiedriskās politikas centru PROVIDUS, 

vai 

5.1.2. atsūtot pa pastu uz adresi: Sabiedriskās politikas centram PROVIDUS, 

Alberta iela 13, Rīga, LV-1010 (pasta zīmogs 10.septembris), norādot 

„Konkurss vēlētāju atmiņas atmodināšanai”, vai 
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5.1.3. atsūtot pa e-pastu, ja nepieciešams, augšupielādējot tos lielu failu 

pārsūtīšanas sistēmā, piemēram, www.transferbigfiles.com vai 

www.failiem.lv, vai citā, un nosūtot lejupielādes saiti uz norādīto e-pastu. 

 

5.2. Iesniegtie darbi noformējami digitāli: 

5.2.1. Video kategorijā iesniegtie darbi noformējami digitāli, šādos formātos : 

Windows Media Video(.AVI), 3GP (mobile phones), WMV (windows), MOV 

(mac), MP4 (iPod/PSP), MPEG, FLV (Adobe Flash), MKV (h.264), ilgums 

līdz 3 min. 

5.2.2. Ilustrāciju kategorijā iesniegtie darbi noformējami digitāli šādos 

formātos: jpeg vai gif  

 

5.3. Iesniedzot darbus konkursam, jāpievieno aizpildīta pieteikuma anketa (skatīt 

nākamajā lapā).  

 

5.4. Iesūtot konkursa darbu, dalībnieks atļauj konkursa rīkotājiem neierobežoti šo 

darbu izmantot nekomerciāliem mērķiem, tai skaitā publicēt internetā, lai veicinātu 

vēlētāju atmiņu par 9.Saeimas darbības perioda notikumiem. 

 

6. Konkursa darbu vērtēšana 

6.1. Konkursam iesūtītos darbus apkopo Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS 

projektu vadītāja Ināra Kehre.  

 

6.2. Laika posmā no 2010.gada 10.septembra līdz 2010.gada 16.septembrim 

konkursam iesniegtos darbus vērtēs speciāli šim notikumam izveidota žūrijas komisija 

(turpmāk – Žūrija): 

6.2.1. Komisijas sastāvā ir Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS direktore 

Vita Tērauda, Animācijas studijas „Rija” vadītājs Vilnis Kalnaellis, LU SZF 

politikas zinātnes nodaļas docents Ivars Ījabs, mākslinieks, žurnāla IR 

karikatūrists Ernests Kļaviņš un veikala „Pērle” īpašniece Žanete Skarule. 

Žūrija pirmajā tikšanās reizē ieceļ tās priekšsēdētāju. 

6.2.2. Žūrija pēc 10.septembra iepazīstas ar visiem iesniegtajiem darbiem, no 

tiem atlasa 5 (piecus). 

6.2.3. Konkursa uzvarētāji tiek noteikti konkursa darbu izvērtēšanas sapulcē 

Žūrijas priekšsēdētāja vadībā. 

6.2.4. Katrā kategorijā tiek noteikts 1.,2. un 3.vietas ieguvējs. Žūrija apstiprina 

arī visvairāk skatītāju balsu saņēmušos darbus un piešķir tiem skatītāju 

simpātijas prēmiju. Žūrijai ir arī tiesības galvenās balvas nepiešķirt. 

 

6.3. Gadījumā, ja iesniegtajā Konkursa darbā ietilpst kādas politiskās partijas intereses 

propagandējošs vai cilvēka cieņu aizskarošs, vai personas diskriminējošs saturs, 

konkursa Žūrijai, kā arī Konkursa administratoram ir tiesības šādu Konkursa darbu 

diskvalificēt kopumā un nepubliskot 

 

6.4. Pēc iesūtītā darba reģistrēšanas, tas tiks publiskots portāla www.politika.lv 

Facebook profilā. 

Laika posmā no 2010.gada 20.augusta līdz 2010.gada 16.septembrim portāla 

Facebook lietotājiem būs iespēja novērtēt Konkursa darbus, balsojot par tiem portāla 

www.politika.lv profilā. Katrā kategorijā dalībnieks, kurš saņēmis visvairāk lietotāju 

balsis, iegūs skatītāju simpātijas prēmiju. 
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6.5. Visi Konkursa darbi paliek konkursa organizatoru īpašumā un var tikt izmantoti 

nākotnē, atsaucoties uz autoru/-iem. 

 

7. Konkursa darbu vērtēšana, darbu vērtēšanas kritēriji 

7.1. Fiksētā atmiņas „notikuma” oriģinalitāte; 

7.2. Darba atbilstība konkursa tēmai; 

7.3. Radoša pieeja; 

7.4. Mākslinieciskā kvalitāte; 

7.5. Redzējums „vairāku viedokļu kontekstā”. 

 

8. Konkursa balvu fonds 

Katrs konkursā pieteiktais darbs var saņemt 1 balvu, neatkarīgi no tā, vai to iesniedz 

indivīds vai komanda. Katrā kategorijā tiek piešķirtas šādas balvas: 

8.1. Galvenā balva - 1.vietas ieguvējam 100Ls; 

8.2. 2. vietas ieguvējam balvā 80Ls; 

8.3. 3. vietas ieguvējam 60Ls; 

8.4. 2 skatītāju simpātijas prēmijas – 50 Ls; 

 

9. Konkursa organizētāju kontaktinformācija 

 

Papildus informāciju par konkursu var saņemt, rakstot uz e-pasta adresi 

inara@providus.lv vai zvanot pa tālruni 67039339. 
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Radošā darba pieteikuma anketa 
 

Vārds: Uzvārds: 

Vecums:  

Kontakttālrunis: E-pasts: 

Radošā darba nosaukums:  

 

 

 

 

 

 

Īss komentārs par video/ilustrāciju:  

 

 

 

 

 

 

 

Paraksts: 

 

Datums: 

 

Pieteikuma anketu kopā ar video vai ilustrāciju līdz 2010.gada 10.septembrim 

lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: inara@providus.lv, to var iesniegt arī Sabiedriskās 

politikas centra PROVIDUS sekretariātā Alberta ielā 13, 6.stāvā darba dienās no 

plkst.10 – 17 ar norādi „Konkurss vēlētāju atmiņas atmodināšanai”, kā arī nosūtīt 

pa pastu uz norādīto adresi. 
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