VIDEOKLIPU KONKURSA
„BALSO UN IETEKMĒ”
NOLIKUMS
ORGANIZATORI
Videoklipu konkursu organizē Eiropas Komisijas informācijas punkts „Europe
Direct” Austrumlatgalē (Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601, tel: 64625011,
Inta Rimšāne, e-pasts: Inta.Rimsane@rdc.lv) projekta „EDICs’ activities related to the
2014 EP elections” ietvaros.
VIDEOKLIPU KONKURSA MĒRĶIS
Veicināt jauniešu iniciatīvas un aktivitāti, sekmēt jauniešu radošo aktivitāti un
uzņēmīgumu, kā arī paplašināt jauniešu zināšanas par Eiropas Savienības nozīmi un
Eiropas Parlamenta darbību.
KONKURSA NORISE
Katrā no pilsētām - Ludzā, Prei os, Krāslavā un Rēzeknē – tiks organizēti semināri un
prezentācijas jauniešiem par konkursa norisi, kā arī tikšanās ar speciālistiem Eiropas
Savienības jautājumos. Katrā no četrām pilsētām/novadiem potenciālie dalībnieki tiks
aicināti rakstīt Motivācijas vēstuli, kurā pamatos, kāpēc pretendents būtu piemērots
izvirzīšanai uz konkursa nākamo kārtu. 20 labāko Motivācijas vēstu u autori (pieci no
katras pilsētas/novada) tiks aicināti piedalīties četrās bezmaksas video klipu
veidošanas meistardarbnīcās, kas notiks Rēzeknē (transportu no Prei iem, Ludzas un
Krāslavas uz Rēzekni nodrošinās organizatori). Pēc meistarklasēm jauniešiem tiks
dotas divas nedē as laika, lai saviem spēkiem izveidotu 1 līdz 3 minūtes garu
videoklipu, kas radošā veidā aicinās piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās.
Labākie video, kas tiks noteikti gan ar balsojumu sociālajos tīklos, gan arī pēc žūrijas
vērtējuma, saņems balvas.
VIETA UN LAIKS:
Konkurss notiks no 19.februāra līdz 15.aprīlim. Konkurss norisinās Ludzas, Prei u,
Krāslavas un Rēzeknes pilsētās un novados. Videoklipu veidošanas meistarklases, kā
arī noslēguma pasākums un apbalvošana notiks Rēzeknē.

PRASĪBAS KONKURSA DALĪBNIEKIEM
Konkursā aicināti piedalīties 16-30 gadus veci jaunieši no Ludzas, Prei iem, Krāslavas
un Rēzeknes pilsētas un novada, kas iesūtīs Motivācijas vēstuli un ir gatavi īstenot
savas radošās idejas. Projekta rezultātā jāizveido oriģināls un radošs videoklips (1-3
min garš), kurā aizraujoši pastāstīts, kādē

nepieciešams piedalīties Eiropas

Parlamenta vēlēšanās, kas norisināsies 24.maijā.
K
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Jāsagatavo Motivācijas vēstule (līdz 3000 zīmēm datorrakstā), kurā izstāstīts, kāpēc
esi piemērots kandidāts un ko sagaidi no konkursa. Motivācijas vēstule līdz
1.martam
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Madara.Laksa@rezeknesnovads.lv. Gaidi ziņu no konkursa organizētājiem!

VIDEOKLIPU VEIDOŠANAS MEISTARDARBNĪCAS
20 labāko Motivācijas vēstu u autori (pa pieciem no Prei u, Ludzas, Krāslavas un
Rēzeknes pilsētām/novadiem) tiks aicināti piedalīties videoklipu veidošanas
meistardarbnīcās, ko vadīs Latgales reģionālās televīzijas operators un montāžas
režisors Sergejs Čakāns. Meistarklasēs paredzētas gan teorētiskās, gan praktiskās
nodarbības, tostarp, par:











Video standarta izvēli audiovizuālā darba filmēšanai, montāžas projektu
pareizu konfigurēšanu,
Videokameras uzbūvi un funkcijām, videokameras sagatavošanu darbam,
Kadru, kompozīciju un perspektīvu,
Videomontāžas programmām,
Audivizuāla darba montāžas likumiem, mākslinieciskās izteiksmes
līdzek iem un to pielietošanu, krāsu korekciju,
Filmēšanas vides sagatavošanu, apstrādi montāžas programmā un citiem
tematiem.

Meistarklases notiks četras dienas laika posmā no 6.marta līdz 20.martam. Par precīzu
laiku dalībnieki tiks informēti individuāli, kā arī EDIC Austrumlatgalē profilos
sociālajos tīklos.

Uz meistarklasēm dalībniekiem būs jāierodas ar savu filmēšanas tehniku
(videokameru vai fotokameru).
Pēc videoklipu meistardarbnīcu beigām dalībniekiem tiks dotas divas nedē as laika,
lai saviem spēkiem sagatavotu 1 līdz 3 minūtes garu videoklipu, kas radošā veidā
aicinās piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās.

IESNIEGTO VIDEOKLIPU IZVĒRTĒŠANA
1. Radītie videoklipi līdz 2.aprīlim jāievieto interneta vietnē www.youtube.com
un jānosūta adrese organizētājiem.
a. Darba iesniedzējs ir atbildīgs par to, ka iesniedz savu darbu, kas atbilst LR
likumdošanas normām, autortiesību, morāles un ētikas normām.

b. Video nepauž negatīvu attieksmi.
c. Video demonstrēšanai ir jābūt saskaņotai ar personām, kuras ir redzamas
video sižetā.

d. Video klipa garums ir 1-3 minūtes.
e. Jāiesniedz tikai savs veidots, uzņemts video.
2. Konkursa darbus vērtēs konkursa komisija, kuras sastāvā ir Latgales
Reģionālās Televīzijas pārstāvis, projekta koordinatori un digitālo tehnoloģiju
profesionālis.
3. Konkursa video klipus varēs skatīties Eiropas Komisijas informācijas punkta
„Europe Direct” Ludzā, Prei os, Krāslavā un Rēzeknē mājaslapās, kā arī EDIC
Austrumlatgalē profilos sociālajos tīklos Facebook.com un draugiem.lv, kur
cilvēkiem būs arī iespēja balsot par viņuprāt labāko ideju.
4. Video klipi tiks izplatīti citiem Eiropas Komisijas informācijas punktiem
„Europe Direct” visā Latvijā.
5. Konkursa noslēgumā, 15.aprīlī, Rēzeknē notiks apbalvošanas ceremonija, kurā
tiks godināti konkursa dalībnieki un uzvarētāji. Par datumu un vietu dalībnieki
tiks informēti personīgi.
! Ja rodas papildus jautājumi par konkursa norisi, lūdzam sazināties ar Europe Direct
Informācijas centra Austrumlatgalē vadītājas asistenti Madaru
Madara.Laksa@rezeknesnovads.lv vai tālruni 26531297.
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