Video konkursa
“NVO? Oho – NVO!”
NOLIKUMS
1. Vispārīgi noteikumi
1.1. Rīkotāji: Biedrība “Sadarbības platforma” sadarbībā ar nodibinājumu “Baltijas
Reģionālais fonds” un tā jauniešu studiju “BaMbuss” projekta “NVO - iespējas,
izaicinājumi, perspektīvas” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības
integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta
līdzekļiem.
1.2. Konkursa kopējais norises laiks: 2019. gada 20. jūlijs - 20. oktobris.
1.3. Konkursa mērķis: attīstīt jauniešu zināšanas ar dažādām pilsoniskās līdzdalības
formām, tai skaitā nevalstisko organizāciju darbību, kā arī mudināt viņus iesaistīties
to aktivitātēs. Veicināt jauniešos pilsoniskās līdzdalības kompetenci, izpratni par
pilsoniskā aktīvisma nozīmi, piederības sajūtu valstij, izpratni un toleranci pret
dažādo sabiedrībā, kā arī kritisko domāšanu, vienlaikus mudinot jauniešus būt
pilsoniski aktīviem.
1.4. Konkursa dalībnieki: Konkursā var piedalīties neformālas jauniešu grupas, ko katru
veido 5 jaunieši vecumā no 13 – 25 gadiem, no dažādiem Latvijas reģioniem, ar un
bez pieredzes NVO (nevalstisko organizāciju) un dažādiem pilsoniskās iesaistes
līmeņiem.
2. Darbu iesniegšanas nosacījumi
2.1. Izvērtēšanai tiek pieņemti dalībnieku grupas izveidoti video stāsti par NVO, to
darbu un nozīmi sabiedrībā, to darbības principiem, sniegtās iespējas utt.
2.2. Izvērtēšanai tiek pieņemti līdz divām minūtēm gari video, kas uzņemti un
pēcapstrādāti gan vertikālā, gan horizontālā formātā, veidoti dažādās tehnikās,

izmantojot savus uzņemtos materiālus un bez maksas pieejamo mūziku, nepārkāpjot
vispārpieņemtās morāles un ētikas normas un pastāvošo likumdošanu.
2.3. Katrs pretendents (jauniešu grupa) konkursam var iesniegt ne vairāk kā 1 video.
2.4. Darbi iesniedzami elektroniski, publicējot video platformās Youtube vai Facebook
un aizpildot elektronisko pieteikuma formu http://ejuz.lv/nvoohonvo no 20.07.2019.
līdz 20.09.2019.
2.5. Publicējot video sociālo tīklu platformās, jānorāda atsauce uz šo konkursu:
#konkurssNVOohoNVO #NVOfonds2019.
3. Konkursa vērtēšana un apbalvošana
3.1. Konkursa termiņā iesniegtos darbus izvērtē Rīkotāja izveidotā konkursa komisija 10
(desmit) darba dienu laikā pēc konkursa noslēguma.
3.2. Komisija sastāv no Komisijas priekšsēdētāja un 4 (četriem) komisijas locekļiem konkursa rīkotāju pārstāvji un neatkarīgie eksperti.
3.3. Katrs komisijas loceklis veic konkursa termiņā iesniegto darbu izvērtēšanu pēc
sekojošiem kritērijiem, piešķirot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu:
3.3.1. Video atbilstība tematikai un konkursa mērķim (maksimāli 10 punkti);
3.3.2. Video radošums un mākslinieciskums (maksimāli 10 punkti)
3.3.3. Autoru individuālais redzējums un oriģinalitāte (maksimāli 10 punkti);
3.3.4. Darba izpildījuma kvalitāte (maksimāli 5 punkti).
3.4. Ja Komisijas loceklis ir personīgi ieinteresēts kāda no iesniegto darbu izskatīšanā,
viņš par to informē pārējos Komisijas locekļus un nepiedalās šā darba vērtēšanā.
3.5. Publiskajam balsojumam tiešsaistē (konkursa 2. kārta) tiek izvirzīti līdz 10 (desmit)
darbi, kas saņēmuši augstāko punktu skaitu (maksimālais punktu skaits 35).
3.6. Jauniešu grupa tiek rakstiski informēta par darba virzību konkursa 2. kārtā un
publiskā tiešsaistes balsojuma norisi 5 darba dienu laikā pēc Komisijas lēmuma
pieņemšanas, bet ne vēlāk kā publiskā balsojuma sākuma dienā.

3.7. Publiskais balsojums tiešsaistē (konkursa 2. kārta) notiek no 07.10.2019. līdz
17.10.2019. jauniešu studijas “BaMbuss” Facebook vietnē (jsBaMbuss) https://www.facebook.com/jsbambuss/.
3.8. Konkursa dalībnieku apbalvošana un video prezentēšana notiks 2019. gada 18.
oktobrī kampaņas “NVO? Oho – NVO!”

noslēguma pasākumā “Wolftrike

Driftahalle”.
3.9. Konkursa ietvaros tiks apbalvoti pirmo 3 (trīs) vietu ieguvēji - autora darbi, kas
saņēmuši augstākās kopējās vietas, apvienojot vienlīdzīgā attiecībā konkursa
komisijas vērtējumā un publiskajā tiešsaistes balsojumā iegūto vietu rezultātus.
3.10.

Balvu fonds tiek nodrošināts projekta “NVO - iespējas, izaicinājumi,

perspektīvas” ietvaros.
4. Konkursa darbu izmantošanas tiesības
4.1. Iesūtot darbu konkursam, jauniešu grupa piekrīt, ka konkursa rīkotājiem ir
bezmaksas tiesības uz visiem darbiem un tie var tikt izmantoti informatīviem
mērķiem, lai aktualizētu šī konkursa un projekta mērķus.
4.2. Konkursa dalībniekiem jābūt iesūtāmo darbu autoriem. Video nedrīkst izmantot
materiālus, kuru lietošanu ierobežo trešās puses tiesības.
4.3. Piedaloties konkursā un iesniedzot pieteikuma anketu, grupas dalībnieki piekrīt savu
anketā iekļauto personas datu uzglabāšanai un publiskošanai sociālajos medijos kopā
ar video.
4.4. Darbu publicēšanas un lietošanas gadījumos tiks nodrošināta atsauce par darba
autoru.
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