
Video konkurss „ Olimpiskais izaicinājums - parādi savu
SPORTIŅU!”

„Mēs esam #SPORTIŅĀ”

NOLIKUMS
Konkursu organizē Cēsu novada pašvaldība sadarbībā ar Cēsu pilsētas Sporta skolu Olimpiskā

mēneša ietvaros.

1. Konkursa mērķis:
1.1. Popularizēt sportu un Olimpisko kustību.
1.2. Noteikt interesantāko video 5 kategorijās: JAUTRAIS, KOŠAIS, ĢIMENISKAIS,

VESELĪGAIS, PATRIOTISKAIS izaicinājums /video ilgums līdz 30 sek./.
1.3. Veicināt Cēsu novada iedzīvotājus nodarboties ar fiziskām aktivitātēm svaigā gaisā.

2. Konkursa uzdevums:
2.1. Iemūžināt savu unikālo sportiņu, veicot kādu neparastu vingrinājumu. Idejas iedvesmai- Sporto
2.2. Video var veidot gan individuāli, gan vienas mājsaimniecības, gan vienas klases ietvaros
2.3. Vingro kopā 21.05. pl.10.00 Vislatvijas vingrojumu kompleksu - video komplekss

3. Konkursa dalībnieki:
3.1. Konkursā piedalās Cēsu novada iedzīvotāji, skolu audzēkņi.

4. Konkursa norise:
4.1. Konkursa norises laiks ir no 2021.gada 3. līdz 19. maijam.

5. Darbu sagatavošana:
5.1. Konkursa video jāiesūta līdz 2021.gada 19.maijam, plkst. 23:59
5.2. Viens autors var iesniegt vienu video.
5.3. Konkursam var iesniegt tikai savus darbus, kas veidoti, nepārkāpjot autortiesības u.c.

normatīvos aktus. Likuma pārkāpuma gadījumā visu atbildību par darba saturu nes tā
autors.

5.4. Video ilgums nedrīkst pārsniegt 30 sekundes.
5.5. Video materiāls jāfilmē, kameru turot horizontāli.
5.6. Video filmēšanas laikā ir jāievēro visi valstī noteiktie epidemioloģiskie noteikumi.
5.7. Video materiālos redzamais nedrīkst pārkāpt vispārpieņemtās morāles un pieklājības

normas vai pastāvošo likumdošanu.
5.8. Konkursam iesniegtie darbi kļūst par konkursa organizētāju īpašumu, un organizatoriem ir

tiesības tos izmantot pēc saviem ieskatiem, izplatīt masu saziņas līdzekļos, digitālajos
materiālos, sociālajos tīklos un pavairot bez darba autoru ikreizējas piekrišanas.
Konkursa organizētājiem ir tiesības visus konkursam iesniegtos un par atbilstošiem
atzītos darbus nodot publiskai apskatei. Iesniedzot konkursam izstrādāto darbu un
pieteikuma anketu, darba autori un atbildīgā persona piekrīt nolikumā minētajiem
nosacījumiem, uzņemas atbildību par iesniegto darbu un iespēju tikt publicētiem, masu
saziņas līdzekļos, digitālajos materiālos un sociālajos tīklos.

6. Video iesniegšana:
6.1. Video jāaugšupielādē mājas lapā www.failiem.lv
6.2. Video jāiesniedz anketas formā, norādot video kategoriju, autora vārdu un uzvārdu, skolu,

epastu un kontakttālruni, un saiti augšuplādētajam video no www.failiem.lv.
6.3. Video autors, aizpildot anketu, piekrīt, ka konkursa organizatori ir tiesīgi veikt iesūtīto datu

https://www.lvm.lv/sabiedribai/atputa/olimpiskie-pargajieni/sporto
https://www.youtube.com/watch?v=CiQjIr_wpFQ
http://www.failiem.lv/
https://docs.google.com/forms/d/1u93dYcNmeFMiRLGkEvvhnYklny0FGhlKV9goS1EV2EA/edit
http://www.failiem.lv


apstrādi.
7. Konkursa žūrija un darbu vērtēšana:

7.1. Iesniegtos darbus izvērtēs un uzvarētājus noteiks konkursa organizatoru izveidota žūrija,
kuras sastāvā būs Cēsu novada pašvaldības, Cēsu pilsētas Sporta skolas pārstāvji.

7.2. Visi konkursam iesniegtie darbi paliek rīkotāju īpašumā un, atsaucoties uz autoru, var tikt
izmantoti publicitātes pasākumos.

7.3. Rasu naidu, neiecietību vai vardarbību saturoši darbi tiks diskvalificēti un konkursā
nepiedalīsies.

8. Darbu vērtēšanas kritēriji:
8.1. Atbilstība konkursa šī nolikuma formālajiem kritērijiem (iesūtīšanas kārtība un termiņš,

video atbilstība konkursa mērķim).
8.2. Darbu tehniskā, mākslinieciskā un idejiskā kvalitāte (izpildījums, uztveramība, kvalitāte,

ideja utt.).
8.3. Darbu saturiskais aspekts – idejas oriģinalitāte, emocijas, dalībnieki, sasniegtais

rezultāts.
9. Konkursa rezultāti un apbalvošana:

9.1. Konkursa rezultātā tiks apbalvoti trīs labākie video katrā kategorijā ar īpašām Cēsu
novada pašvaldības balvām.

9.2. Konkursa „Cēsu novads izaicina - parādi savu sportiņu!” uzvarētāji tiks paziņoti Olimpiskā
mēneša noslēguma dienā 21.maijā.


