Apstiprināts ar
Valsts izglītības satura centra
2013.gada 4.septembra rīkojumu Nr.4.1-07/30

Latvijas Tautas frontes 25. gadadienai veltītais skolēnu
videointerviju konkurss „Tās dienas acīm”
Nolikums
MĒRĶIS
Stiprināt skolēnu nacionālo un valstisko identitāti, izkopt patriotisma jūtas, vēsturisko
atmiņu un pilsoniskās līdzdalības prasmes.
UZDEVUMI
1. Pilnveidot skolēnu zināšanas par Latvijas Tautas frontes nozīmi Latvijas jauno
laiku vēsturē – nacionālās atmodas sekmēšanā un valstiskās neatkarības atgūšanā.
2. Radīt iespējas jauniešiem interaktīvā veidā atspoguļot savu skatījumu par Tautas
frontes dalībnieku, politiskās dzīves veidotāju darbību un pieredzi 20.gs. beigu
tautas atmodas laikā.
3. Attīstīt prasmes komunicēt un sadarboties, veidot videointervijas.
ORGANIZATORI
Valsts izglītības satura centrs (VISC) un Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais
centrs (RIIMC) sadarbībā ar izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm.
DALĪBNIEKI
Izglītības iestāžu 10. - 12. klašu skolēni.
Noslēguma pasākuma laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un audiovizuālais
materiāls var tikt publiskots.
NORISE
Videointerviju konkurss „Tās dienas acīm” notiek no 2013.gada 16.septembra līdz 9.
decembrim un tiek organizēts divās kārtās.
1. kārta notiek izglītības iestādēs līdz 2013.gada 30.oktobrim. Skolēni/skolēnu grupas
veido videointerviju ar tautfrontiešiem, Augstākās Padomes deputātiem, Tautas frontes laika
sabiedriskās un politiskās dzīves veidotājiem (pēc izvēles) par tautas atmodas laiku,
emocijām, pieredzējumiem, darbošanos Tautas frontē, sabiedriskajā un politiskajā dzīvē.
Izglītības iestādē izveidotā žūrijas komisija izvirza ne vairāk kā 5 visaugstāk novērtētās
videointervijas un kopā ar pieteikumu konkursa 2.kārtai (1.pielikums) iesniedz līdz 2013.
gada 1.novembrim, izvēloties ērtāko veidu:
 Iesniedzot personīgi elektroniskā datu nesējā (USB zibatmiņa, SD atmiņas karte,
CD/DVD optiskais disks) slēgtā aploksnē ar norādi „Videointerviju „Tās dienas acīm”
konkursam” RIIMC, Rīgā, Kaņiera ielā 15, Rīgā, 304.kabinetā. Darbam jāpievieno
pieteikums (1.pielikums)
 Ievietojot videointervijas gala versiju un pieteikumu (1.pielikums) kādā publiskā web
failu apmaiņas vietnē (piemēram, www.failiem.lv) un publiskās pieejas saiti nosūtot
uz e-pastu: sandra.cirule@riga.lv
2. kārtā iesniegtās videointervijas vērtē RIIMC un VISC izveidota un apstiprināta
vērtēšanas komisija līdz 2013.gada 22.novembrim. Pamatojoties uz vērtēšanas komisijas
lēmumu, labāko videointerviju autori tiek aicināti uz konkursa noslēguma pasākumu 2013.
gada 9.decembrī Kultūras pilī „Ziemeļblāzma”, Rīgā, Ziemeļblāzmas ielā 36, kur tiek sveikti
I, II, III pakāpes laureāti un pasniegti diplomi, pateicības un veicināšanas balvas.

Visi konkursam iesniegtie darbi paliek organizatoru īpašumā un, atsaucoties uz autoru,
var tikt izmantoti publicitātes pasākumos.
Konkursa noslēguma pasākumā jaunieši dalās pieredzē un tiek demonstrēti sagatavotie
videosižeti.
PRASĪBAS KONKURSAM IESNIEDZAMAJAM DARBAM
1. Konkursa darbs ir videointervija, kas atspoguļo konkursa tēmu un tiek iesniegta
atbildīgajai kontaktpersonai līdz 2013.gada 1.novembrim.
2. Viens autors/ autoru grupa drīkst iesniegt ne vairāk kā vienu videointerviju.
3. Darbi iesniedzami AVI, MP ,
MV, MP4, M V formātos, ieteicams D
kvalitātē.
4. Konkursam var iesniegt tikai savus darbus, kas veidoti, nepārkāpjot autortiesības un
citus normatīvos aktus. Likuma pārkāpuma gadījumā par darba saturu atbild autors.
5. adījumā, ja darbā izmantoti citu autoru materiāli (mūzika, bilde u.c.), darba
autoriem jāatmaksā autortiesības par visiem darbā izmantotajiem citu autoru darbiem
un jānorāda tie darba subtitros. Darbi, par kuriem nav jāmaksā autortiesības,
meklējami šeit: freemusicarchive.org vai citās interneta vietnēs.
6. Darbam jābūt latviešu valodā. Ja intervija notiek svešvalodā, jābūt subtitriem latviešu
valodā.
7. Videointervijas garums – ne vairāk kā 15 minūtes.
8. Videointervijas sākuma vai beigu titros jāpievieno ziņas par autoru/autoru grupu,
izglītības iestādi, klašu grupu un intervējamām personām.
9. Vērtējumā videomateriāla tehniskajai kvalitātei ir mazāka nozīme nekā saturam.
10. Darbā redzamais (vieta, forma, apstākļi un nianses, krāsas un emocijas, norise) ir pašu
autoru brīvas izvēles ziņā.
11. Videointervijā redzamais nedrīkst pārkāpt vispārpieņemtās morāles un pieklājības
normas vai pastāvošo likumdošanu.
VĒRTĒŠANA
Atbilstība nolikuma formālajiem kritērijiem (iesūtīšanas kārtība un termiņš, video
atbilstība konkursa mērķim).
Darba tehniskā, mākslinieciskā un idejiskā kvalitāte (izpildījums, uztveramība, sižeta
kompozīcija, kvalitāte, ideja u.c.)
Videointervijas saturiskais aspekts – idejas oriģinalitāte, pamatojums, emocijas,
dalībnieki, sasniegtais rezultāts.
FINANSĒJUMS
Konkurss tiek finansēts saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 22.augusta rīkojumu
Nr.395 „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem” Latvijas Tautas frontes 25.gadadienai veltītu pasākumu
organizēšanai.
Dalībnieku piedalīšanos (ceļa izdevumi) noslēguma pasākumā finansē pašvaldības vai
iestāde, kuru dalībnieki pārstāv.
PROJEKTA VADĪTĀJI
Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā
centra galvenā speciāliste Sandra Cīrule,
tālr.67105579; fakss 67105582;
e-pasts: sandra.cirule@riga.lv

Valsts izglītības satura centra
Interešu izglītības un audzināšanas darba
nodaļas vecākais referents Jānis Supe,
tālr.67350810;
e-pasts: janis.supe@visc.gov.lv

