
NOLIKUMS 

konkursam „Un ko Tu par to saki?” 

par labāko stāstu 

FOTO, VIDEO, AUDIO, TEKSTA formātā 

 

1. KONKURSS 

 

1.1. Konkurss „Un ko Tu par to saki?” ir jauno mediju konkurss jauniešiem ar 

mērķi:  

1.1.1. Veicināt jauniešu līdzdalību sabiedriski būtisku jautājumu risināšanā, radot 

platformu sava viedokļa izteikšanai.  

1.1.2. Palīdzēt ar mūsdienīgas komunikācijas līdzekļiem risināt sabiedriski aktuālus 

jautājumus un veidot dialogu starp dažādām sociālajām grupām. 

1.1.3. Dot iespēju jauniešiem apgūt un trenēt pētniecības, argumentēšanas un 

viedokļa formulēšanas prasmes. 

 

2. KONKURSA DARBS 

 

2.1. Konkursa uzdevums ir radīt kvalitatīvu materiālu par mēneša tēmu, kura 

pamatsaturā jābūt ievērotām sekojošām prasībām: 

 materiāls foto, video, audio vai teksta formātā; 

 materiālā ievērota gramatiski pareiza un korekta latviešu valoda;  

 materiālā atspoguļots dažādu iesaistīto pušu, piemēram, jauniešu, 

vecāku, skolotāju, pašvaldību, jaunatnes organizāciju, mediķu u. c. 

pārstāvju viedoklis par konkursa posma tēmu. 

2.2. Darba apjoms nav ierobežots, tomēr tam jābūt pietiekami koncentrētam, 

skaidram un nepārprotamam. Ieteicamais darba apjoms: 

 foto (.jpg formātā, vismaz 1600x1200 px izmērā) – 10 līdz 15 

fotogrāfijas ar parakstiem; 

 video (.mp4, H.264 Codec formātā) – 3 līdz 5 minūtes; 

 audio (.mp3 vai .wav failu formātā) – 10 līdz 15 minūtes; 

 teksts (.doc vai .docx formātā) – 4800 līdz 10 000 zīmes. 

2.3. Konkursa dalībnieks garantē, ka iesūtītais darbs ir viņa oriģināldarbs. Pretējā 

gadījumā organizatoriem ir tiesības nesniegt dalībnieka darbu žūrijai vērtēšanai.   

2.4. Darbs jāiesūta uz e-pastu kosaki@pilseta24.lv līdz zemāk norādītajam 

termiņam kopā ar pavadošo vēstuli, kurā minēti sekojoši dati:  

 autora/autoru vārds, uzvārds;  

 kontaktinformācija;  

 darba tapšanā iesaistīto personu vārdi un uzvārdi (intervējamie, uzziņu 

avoti, tehniskā palīdzība, u. c. būtiska informācija).  

2.5. Darbs ir jāievieto portālā www.pilseta24.lv, pirms tam reģistrējoties. 

 

3. DALĪBNIEKI 

 

3.1. Konkursā galvenokārt tiek aicināti piedalīties 8.–12. klašu skolēni un 

mailto:kosaki@pilseta24.lv
http://www.pilseta24.lv/


augstskolu studenti, kā arī tie, kurus tiešā veidā pašreiz vai nākotnē var skart 

konkursā iztirzājamā tēma. 

3.2. Konkursā var piedalīties ar darbu, kas radīts gan individuāli, gan grupā.  

3.3. Konkursa dalībnieki var piedalīties vienā vai vairākos konkursa posmos.  

 

4. DARBU VĒRTĒŠANA 

 

4.1. Iesūtītos darbus un to atbilstību formātam vērtēs “Radi, Rādi Latviju” 

organizācijas komanda.  

4.2. Atbilstošie darbi tiks iekļauti portālu tīkla Pilsēta24 un portāla TVNET saturā, 

tādējādi popularizējot autorus un to stāstus, ar kuriem varēs iepazīties mediju 

lietotāji.  

4.3. Desmit vispopulārākos darbus, kuriem saskaņā ar statistikas rādījumiem 

mēneša noslēgumā būs bijusi vislielākā publikas atzinība, vērtēs profesionāļu 

žūrija. 

4.4. Darbu popularitāti noteiks vairāki faktori, starp kuriem būs: 

 saņemto „like” skaits sociālajā tīklā facebook.com; 

 saņemto ieteikumu skaits portālā draugiem.lv; 

 saņemto tvītu skaits sociālajā tīklā twitter.com; 

 stāsta lasījumu skaits portālu tīklā Pilsēta24.lv un TVNET.  

4.5. Žūrija darbus vērtēs, ņemot vērā šos kritērijus:  

 darba oriģinalitāte un radoša pieeja;  

 materiāla atbilstība konkursa tēmai; 

 skaidrs izklāsts, formulējums;  

 valodas un/vai vizuālo līdzekļu mērķtiecīgs izmantojums; 

 personiskā viedokļa paušana.  

 

5. KONKURSA NORISES TERMIŅI 

 

5.1. Konkurss „Un ko Tu par to saki?” norisinās no 2014. gada 4. aprīļa līdz 23. 

augustam.  

5.2. Konkurss norisinās piecus mēnešus, un katru mēnesi iezīmē atšķirīga konkursa 

tēma.   

5.3. Pirmais konkursa posms norisinās no 4. aprīļa līdz 16. maijam:  

 darbi tiek iesūtīti no 4. līdz 23. aprīlim;  

 darbi tiek izvērtēti no 8.aprīļa līdz 15.maijam;  

 uzvarētājs tiek paziņots 16. maijā.  

 Otrais konkursa posms norisinās no 24. aprīļa līdz 8. jūnijam:  

 darbi tiek iesūtīti no 24.aprīļa līdz 15. maijam;  

 darbi tiek izvērtēti no 1.maija līdz 7.jūnijam;  

 uzvarētājs tiek paziņots 8. jūnijā.  

 Trešais konkursa posms norisinās no 16. maija līdz 1.jūlijam:  

 darbi tiek iesūtīti no 16. maija līdz 7. jūnijam;  

 darbi tiek izvērtēti no 24.maija līdz 30.jūnijam;  

 uzvarētājs tiek paziņots 1. jūlijā.  



 

 

 Ceturtais konkursa posms norisinās no 8. jūnija līdz 24.jūlijam:  

 darbi tiek iesūtīti no 8. līdz 30. jūnijam;  

 darbi tiek izvērtēti no 16. jūnija līdz 23.jūlijam;  

 uzvarētājs tiek paziņots 24. jūlijā.  

 Piektais konkursa posms norisinās no 1. jūlija līdz 16. augustam:  

 darbi tiek iesūtīti no 1. līdz 23.jūlijam;  

 darbi tiek izvērtēti no 8. jūlija līdz 15.augustam;  

 uzvarētājs tiek paziņots 16. augustā.  

5.4. Ņemot vērā saņemto darbu skaitu, organizatori var pagarināt vai saīsināt 

konkursa posma norises laiku.  

 

6. BALVAS 

6.1. Katra posma ietvaros tiek noteikts uzvarētājs, ņemot vērā saņemto darbu skaitu 

un atbilstību 2. punktā norādītajām prasībām. Uzvarētājs saņem naudas balvu  

EUR 140 (simt četrdesmit eiro un 00 eirocentu) apmērā.  

6.2. Ja konkursā ir vairāki uzvarētāji, žūrija var lemt par balvas taisnīgu sadali, 

ņemot vērā darbu kvalitāti.  

6.3. Organizatoriem un žūrijai ir tiesības nepiešķirt balvu nevienam stāstam, ja 

iesniegto darbu kvalitāte ir nepietiekama vai arī tie neatbilst konkursa 

noteikumiem. Ja tiek nolemts, ka posmā neviens darbs neiegūst balvu, šī naudas 

summa palielina nākamā posma balvas apjomu. 

6.4. Katru nedēļu ar veicināšanas balvu EUR 25 apmērā tiks apbalvots nedēļas 

labākā darba autors.  

6.5. Labākie darbi tiks iekļauti portālu tīkla Pilsēta24.lv un portāla TVNET saturā, 

tādējādi popularizējot autorus un to stāstus, ar kuriem varēs iepazīties plaša 

auditorija.  

6.6. Aktīvākajiem konkursantiem no Latvijas novadiem (Vidzeme, Latgale, 

Zemgale, Kurzeme un Rīgas rajons) tiks dota iespēja piedalīties starptautiskajā 

jauno mediju nometnē Young Media Sharks, kas norisināsies no 13. līdz 

19.augustam.  

 

7. ORGANIZATORI  

7.1. Konkursu organizē biedrība AVANTIS sadarbībā ar lielāko pilsētu portālu 

tīklu Latvijā Pilsēta24.lv, interneta platformu pieci.lv; atbalsta portāls TVNET, 

ASV vēstniecība Latvijā, Sabiedrības Integrācijas fonds. 

7.2. Lai sazinātos ar konkursa organizatoriem, raksti uz e-pasta adresi 

kosaki@pilseta24.lv.  
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