Video konkurss
„Latgaliskais tevī i pasaulē”
NOLIKUMS
I. Mērķis.
Aicināt ikvienu jaunieti latgaliskās vērtības saskatīt savā ikdienā un palūkoties uz tām no
netradicionāla un neierasta skatu punkta, lauzt līdzšinējos stereotipus par Latgali, latgaliešiem
un latgalisko. Iemūžināt šīs vērtības un kultūrzīmes video un parādīt pārējai Latvijai un arī
pasaulei.
II. Konkursa tēma
Konkursa tēma ir „Latgaliskais tevī i pasaulē”, kuru ikviens konkursa dalībnieks var
interpretēt pēc saviem ieskatiem, parādot, kur viņš ikdienā redz latgalisko. Savukārt
latgaliskais ir ne tikai Latgalē, bet jebkurā Latvijas un pasaules vietā, kur vien cilvēks apzinās
savu piederību latgaliešiem un Latgalei vai arī, nebūdams latgalietis, saskata tās unikalitāti un
daudzveidību.

III. Konkursa organizatori
Konkursu organizē biedrība „Latgolys Studentu centrs” (turpmāk LgSC) un portāls
www.lakuga.lv .

IV. Norises laiks
Konkursam darbus var iesniegt no 2012. gada 4. decembra. līdz 2013. gada 15. februārim.
Sākot no 15. līdz 19. februārim konkursam iesūtītie darbi tiks ievietoti LgSC
www.youtube.com kanālā LgSClv, skatītāju balsošana notiks no 2013. gada 19. februāra līdz
12. martam. Konkursa rezultāti tiks paziņoti 2013. gada 18. martā.
V. Dalībnieki
Ikviens amatieris vecumā no 14 līdz 30 gadiem. Konkursam video var iesūtīt arī komandas,
kuras uzvaras gadījumā balva uz visu komandu ir viena.
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VI. Video prasības
Ikviens konkursa dalībnieks var iesūtīt līdz 3 video. Video garums – ne īsāks par 45
sekundēm, ne garāks par 5 minūtēm. Video jānorāda autoru vārds, uzvārds, video nosaukums.
Video var uzņemt gan ar telefoniem, fotoaparātiem un video kamerām.
VII. Video iesniegšana konkursam
Video iesniegšana notiek no 2012. gada 4. decembra līdz 2013. gada 15. februārim.
Iesniegšana CD formātā: uz CD jānorāda autora vārds, uzvārds, kontakttālrunis, epasts, video
nosaukums. Video klipu var personiski atnest uz LgSC Rīgas biroju Antonijas ielā 8 – 3/6 vai
sūtīt pa pastu: Biedrībai „Latgolys Studentu centrs”, Antonijas iela 8– 3/6, Rīga, LV-1010.
Iesniegšana elektroniski: uz epastu vineta@lgsc.lv jāatsūta saite uz augšuplādētu video vietnē
www.failiem.lv , epastā jānorāda autora vārds, uzvārds, kontakttālrunis, video nosaukums.
VIII. Konkursa žūrija un vērtēšana
Sākot no 15. februāra. līdz 19. februārim konkursam iesūtītie darbi tiks ievietoti LgSC
www.youtube.com kanālā LgSClv, kur tie būs brīvi pieejami ikvienam interesentam. Visi
video tiks publiskoti vienā datumā 1 stundas ietvaros. Video tiks ievietoti arī www.lgsc.lv un
www.lakuga.lv.
Iesniegtos darbus vērtēs žūrija un skatītāji. Galvenās balvas ieguvēju noteiks žūrija, savukārt
3 veicināšanas balvas iegūs to video autori, kuru video LgSC ww.youtube.com kontā
ievietotajos video būs saņēmuši visvairāk „Patīk”. Interneta balsošana notiks no 2013. gada
19. februāra līdz 12. martam.
Vērtējot video vērā tiks ņemta autora radošā pieejama konkursa tēmai, idejas oriģinalitāte un
video saturs.
Konkursa rezultāti tiks paziņoti 2013. gada 18. martā un publicēti www.lgsc.lv un
www.lakuga.lv .
IX. Apbalvošana
Konkursa galvenā balva ir dāvanu karte 200 Ls vērtībā elektronikas preču veikalā, kuru
saņems žūrijas noteiktais uzvarētājs. Savukārt 3 skatītāju favorīti saņems veicināšanas balvas.
LgSC neuzņemas segt izdevumus, kas saistīti ar balvu nogādāšanu pie uzvarētājiem.

Kontakti:
vineta@lgsc.lv
T. 26149207
www.lgsc.lv
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