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Net-Safe Latvia Drošāka interneta centrs sadarbībā ar Microsoft Latvia izsludina 

konkursu  

„Cieni sevi un citus internetā!”  

 

Konkursa noteikumi 

Konkursa mērķis 

Konkursā jaunieši tiek aicināti izstrādāt audiovizuālus (videoklipus, 

multiplikācijas/animācijas filmas u.tml.) materiālus, kas veicina drošu interneta 

lietošanu, parāda jauniešu uzvedību un rīcību internetā. 

 

Izstrādātie audiovizuālie materiāli tiks ievietoti mājaslapas www.drossinternets.lv 

sadaļā „Video”, kā arī uzvarētāja video tiks rādīts publiski Vispasaules Drošāka 

interneta dienā Jauniešu foruma laikā, 2013. gada 5. februārī. 

Konkursa tēma: Cieni sevi un citus internetā! 

Konkursa rīkotāji: 

• Latvijas Interneta asociācijas Net-Safe Latvia Drošāka interneta centrs  

• Microsoft Latvia  

Prasības: 

• Dalībnieki: Konkursā var piedalīties jauniešu grupa (ne vairāk kā 4 dalībnieki 

vienā grupā) no mācību iestādēm, brīvā laika pavadīšanas klubiem, jauniešu 

interešu centriem.  

• Konkursa dalībnieku vecums: 15–19 gadi (vidusskolas 10.-12.klašu skolēni) 

• Valoda: Darbus var izstrādāt latviešu un krievu valodā.  

• Formāts un apjoms: 

o Video: mp3, mov, avi, divx, wmv un jebkurš mpeg formāts. 

o Materiāla apjoms – ne garāks kā 5 minūtes. 

Darbu iesniegšana: Konkursa darbi jāievieto internetā kādā no video ievietošanas 

lapām (piemāram, youtube, vimeo u.tml.) un jāsūta saite uz video klipa atrašanās 

vietu. 

Iesniegšanas termiņš: Saite uz videoklipa atrašanās vietu kopā ar pievienotu 

aizpildītu pieteikuma veidlapu jāiesniedz līdz 13/01/2013 (plkst. 23.59), nosūtot uz 

e-pasta adresi info@drossinternets.lv, tēmu norādot „video klipu konkursam”. 
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Darbu vērtēšanas grafiks: 

• 14/01/2013 – 25/01/2013 – iesniegto darbu izvērtēšana 

• 25/01/2013 –konkursa uzvarētāju paziņošana  

• 05/02/2013 – konkursa uzvarētāju apbalvošana  
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Svarīgi zināt: Projekta veidošanas gaitā lūdzam paturēt prātā, ka izstrādātie projekti 

būs pieejami plašai sabiedrībai. Tādēļ, lūdzu, padomājiet par privātumu – konkursa 

darbā neiekļaujiet personisku informāciju, piemēram, personu vārdus, adreses 

u. tml.  

Video veidošanai iesakām izmantot jebkuru no video rediģēšanas programmām, 
piemēram, Movie Maker, iMovie, Vegas Pro, Final Cut, After Effects, Lightworks vai 
jebkuru citu. 

Autortiesības: Izmantojot citu personu radītus materiālus, piemēram, fotogrāfijas, 

mūziku, attēlus, tekstu, videomateriālus utt., konkursantiem jālūdz autora atļauja un 

darbam jāpievieno informācija ar visām autortiesību atsaucēm. Brīdinām, ka 

autortiesību pārkāpums nozīmē, ka darbi netiks pielaisti dalībai konkursā! 

Vērtēšanas kritēriji 

• Atbilstība konkursa noteikumiem 

• Radošās idejas oriģinalitāte 

• Zināšanu par drošu interneta lietošanu pielietojums 

• Darba tehniskā kvalitāte 

Vērtēšanas komisija 

• Latvijas Interneta asociācijas izpilddirektors Viesturs Šeļmanovs Plešs 

• Microsoft Latvia Sabiedrisko attiecību un sabiedrisko programmu vadītāja 

Kristīne Mennika 

• Net-Safe Latvia Drošāka interneta centra vadītāja Maija Katkovska 

• Net-Safe Latvia Jauniešu padomes pārstāvji 
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Balvas   

1.vieta – Net-Safe Latvia balva – dāvanu karte katram grupas dalībniekam 50 Ls 

vērtībā, iespēja ciemoties pie draugiem.lv un apziņa, ka jūsu video veicinās drošāku 

interneta izmantošanu bērnu un jauniešu vidū; 

2.vieta – Microsoft Latvia balva – Microsoft Arc datorpele un klaviatūra katram 

grupas dalībniekam, kā arī lieliska iespēja balvas ieguvējiem kopā ar draugiem 

viesoties Microsoft Latvia jaunajā birojā. 

 

Visi konkursa dalībnieki saņems vecināšanas balvas no Net-Safe Latvia Drošāka 

interneta centra. 

Apbalvošana notiks 2013. gada 5. februārī 

Citi noteikumi  

• Komisijai ir tiesības veikt izmaiņas konkursa noteikumos, informējot par to 

dalībniekus, un pagarināt konkursa darbu pieņemšanas vai rezultātu 

paziņošanas termiņu. 

• Ar brīdi, kad ir paziņoti konkursa uzvarētāji, Latvijas Interneta asociācija iegūst 

visas Autortiesību likuma 15. panta pirmajā daļā noteiktās autora mantiskās 

tiesības uz izstrādātajiem videoklipiem.  

 

Jautājumu gadījumā rakstiet: info@drossinternets.lv!  

Elektroniski informāciju par konkursu atradīsiet www.drossinternets.lv!  

 

*Visas radošo darbu mantiskās tiesības uz konkursam iesniegtajiem darbiem tiek nodotas Latvijas 

Interneta asociācijai. Ar konkursa uzvarētājiem tiks slēgta vienošanās par autora atteikšanos 

noteiktu laiku izmantot autora personiskās tiesības un mantisko tiesību nodošanu Latvijas 

Interneta asociācijai. 

 

Vēlam veiksmi! 

 

 

 

 

 


