
 
                          

 

 
 

1 

 

  

Sabiedrības integrācijas fonda video konkursa jauniešiem „Naida runai internetā - NĒ!” 
nolikums 

 
1. Konkursa apraksts  

Konkursu organizē Sabiedrības integrācijas fonds ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 
programmas „ NVO fonds” un Norvēģijas vēstniecības Latvijā finansiālu atbalstu, Eiropas Padomes kampaņas „ 
Naidam nē!”1 ietvaros. 
2. Konkursa mērķi  

2.1.Veicināt jauniešu interesi un  izpratni par naida runu internetā, tās formām, negatīvo ietekmi un sekām. 
2.2.Veicināt iecietību internetā un sabiedrībā kopumā. 
3. Konkursa uzdevums 

Pretendents var izvēlēties vienu no diviem uzdevumiem vai arī abus, iesniedzot divus atsevišķus darbus: 

3.1. Izglītojošs video par naida runu internetā. 
3.2. Latvijas nacionālās kampaņas „Naidam nē!”   video rullītis. 
4. Darbu sagatavošana 

4.1. Konkursā iesniedzamiem darbiem jābūt sagatavotiem laika posmā no 2014.gada 25. marta līdz 2014.gada 

23.aprīlim (ieskaitot). 

4.2. Video vēlams attēlot:  

(3.1.) Naida runas internetā cēloņus/sekas, piemērus, datus un faktus saistītus ar naidu runu, patiesus 

stāstus, jauniešu viedokli vai personīgi pieredzēto, risinājumus vai alternatīvas naida runas mazināšanai 

internetā. 

(3.2.) Naida runas internetā fenomenu, atraktīvā veidā pievēršot sabiedrības uzmanību šai parādībai. 

4.3 . Viens autors drīkst iesniegt ne vairāk kā vienu video katrā uzdevuma kategorijā. 

4.4 . Konkursam var iesniegt tikai savus darbus, kas veidoti nepārkāpjot autortiesības un citus normatīvos 

aktus. Darbs nedrīkst saturēt diskriminējošus, aizvainojošus kadrus par kādu no sabiedrības grupām, 

nedrīkst pārkāpt vispārpieņemtās morāles un pieklājības normas vai pastāvošo likumdošanu. Likuma 

pārkāpuma gadījumā visu atbildību par darba saturu nes tā autors. 

4.5 . Darbam jābūt latviešu valodā ar subtitriem angļu valodā. Vai angļu valodā ar subtitriem latviešu valodā. 

4.6 . 3.1. uzdevuma darbam jābūt 3-6 minūšu garam. 

4.7 . 3.2. darba uzdevumam jābūt 1-3 minūšu garam. 

4.8 . Tiks pieņemti gan “Home video”, gan profesionāli video un vērtējumā tehniskajai kvalitātei ir mazāka 

nozīmē nekā saturam. 

4.9 . Darbā redzamais jeb vieta, forma, apstākļi un nianses, krāsas un emocijas, norise ir pašu autoru brīvas 

izvēles ziņā. 

4.10 Darbā jābūt redzamai Eiropas Padomes kampaņas sirdij (lejupielādējama 

www.nohatespeechmovement.org mājas lapā).  

5. Konkursa dalībnieki  

                                                 
1
 Eiropas Padome terminu „naida runa" aicina saprast kā dažādas izpausmes formas, ar kurām izplata, kurina, veicina vai attaisno 

rasu naidu, ksenofobiju, antisemītismu vai citas naida formas, kuru pamatā ir neiecietība, tai skaitā: netolerance, kas tiek pausta 
kā agresīvs nacionālisms un etnocentrisms, diskriminācija un naidīgums pret minoritātēm, migrantiem un cilvēkiem ar atšķirīgu 
izcelsmi. 
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Konkursā var piedalīties 16-20  gadu veci Latvijas jaunieši. Darbs var tikt veidots 1-3 cilvēku sastāvā. 
6. Konkursa norises laiks un kārtība 

6.1. Konkursa norises laiks ir no 2014.gada 24. marta līdz 2014.gada 23.aprīlim, plkst: 17:00. 

6.2. Konkursa pieteikuma anketa un Konkursa nolikums tiks publicēts SIF mājas lapā www.sif.lv.  

6.3. Piedaloties Konkursā, darba autors apstiprina, ka darbu drīkstēs pārraidīt dažādās interneta vietnēs un 

pasākumos, bez iepriekšējas saskaņošanas. 

6.4. Konkursā iesniegtajiem video jābūt autora/-u oriģināldarbam, kas iepriekš nav ticis rādīts nevienā Latvijas 

vai ārzemju interneta medijā un netika sagatavots citu projektu vai radošo darbu ietvaros. 

7. Darba iesniegšana 

Konkursa pieteikumus var iesniegt sekojošā kārtībā: 
7.1. Personīgi, nogādājot tos SIF birojā Brīvības iela 40-39, Rīgā, darba dienās laikā no pulksten 8.30 līdz 17.00, 

ne vēlāk kā līdz 2014.gada 23.aprīlim, plkst. 17:00. 

7.2. Pa pastu, sūtot uz SIF biroju Brīvības iela 40-39, Rīgā, LV-1050, ar norādi „Pieteikums video konkursam 

jauniešiem „Naida runai internetā - NĒ!”  

7.3. Paralēli konkursa pieteikumam, savs video ir jāuzlādē interneta vietnē "YouTube" un savā pieteikumā 

jānorāda saite uz to. Citi darbi digitālā formā, kuru izmērs pārsniedz 8 MB, jāiesniedz fiziskā nesējā (CD, 

DVD, zibatmiņā), sūtot/nesot to uz Sabiedrības integrācijas fondu.  

7.4. Elektroniski, pievienojot visu 7.5. punktā minēto, rakstot uz e-pasta adresi Nohate@sif.lv, ar norādi 

„Pieteikums video konkursam jauniešiem  „Naida runai internetā - NĒ!”. 

7.5. Piesakoties konkursam, jāiesniedz: a) aizpildīta Pieteikuma anketa (skat. Konkursa nolikuma pielikumu 

nr.1), b) Konkursa pieteikuma darbs (Youtube tiešsaiste vai ieraksts CD MP3 vai MP4 formātā, CD, DVD, 

zibatmiņā). 

7.6. Konkursa finālisti vai to likumīgie aizbildņi, ja konkursa dalībnieks ir jaunāks par 18 gadiem, rakstiski 

(anketā) apliecina, ka iesniegtais darbs ir konkursa dalībnieka radīts un visi dati par konkursa dalībnieku ir 

pareizi. Gadījumā, ja konkursā tiek iesniegts svešs darbs vai informācija par konkursa dalībnieku ir 

nepatiesa, konkursa dalībnieks vai tā likumīgais aizbildnis atlīdzina visus zaudējumus, kas radušies 

konkursa organizētājam konkursa dalībnieka rīcības dēļ. 

8. Konkursa pieteikumu vērtēšana  

8.1. Konkursa pieteikumi tiks vērtēti 2 kategorijās: (3.1.) Izglītojošs video par naida runu internetā un (3.2.) 

Latvijas nacionālās kampaņas „Naidam nē!”  reklāmas video. 

8.2. Konkursa balvu fondā uzvarētājam tiks iespēja iegādāties datortehniku 600 EUR apmērā, kā arī savu 

prasmju izkopšanas iespēja pie kāda Latvijā zināma reklāmas vai PR speciālista. 

8.3. Konkursam iesniegtos darbus vērtēs Konkursa žūrija 9 locekļu sastāvā. Žūrijas sastāvs tiks noteikts ar SIF 

Sekretariāta direktores Aijas Baueres rīkojumu.  

8.4. Konkursam iesniegtie darbi tiks vērtēti pēc šādiem vērtēšanas kritērijiem: darba vēstījuma atbilstība 

Konkursa mērķiem, tēmas atspoguļojuma oriģinalitāte un izpildījuma atraktivitāte, satura izklāsta 

skaidrība, atspoguļotās tēmas aktualitāte Latvijas sabiedrībā. 

8.5. Konkursa žūrijai ir tiesības no dalības Konkursā izslēgt iesniegtos darbus, kas saturēs personu cieņu un 

goda aizskarošu informāciju vai konkrēta politiskā spēka interešu aizstāvēšanu un šī politiskā spēka 

propagandu. 

8.6. Konkursam iesniegtie darbi tiks izvērtēti no 2014. gada 24. aprīļa līdz  2014. gada 12.maijam. 
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9. Konkursa uzvarētāju pasludināšana  

9.1. Konkursa uzvarētāji un divu galveno balvu ( 3.1. un 3.2. uzdevums) ieguvēji publiski tiks pasludināti 

pasākuma „Norvēģijai 200”  laikā , 2014. gada 17.maijā, Rīgā, Esplanādē. 

9.2. Konkursa uzvarētājus sveiks Norvēģijas vēstnieks Latvijā. 

9.3. Konkursa uzvarētāji un dalībnieki personīgi tiks informēti 3 darba dienas pēc konkursa darbu izvērtēšanas 

un informācija par to būs pieejama SIF mājas lapā www.sif.lv un Norvēģijas vēstniecības mājas lapā: 

http://www.norvegija.lv/Embassy/     

9.4. Balvas ieguvēju un citi labākie darbi tiks publiski uz ekrāna demonstrēti pasākuma „Norvēģijai 200”  laikā , 

Rīgā, Esplanādē, kā arī pēc apbalvošanas beigām ievietoti Kampaņas pret naida runu Eiropas Padomes un 

Latvijas Kustības pret naida runu Facebook mājas lapā, kā arī demonstrēti Sabiedrības Integrācijas fonda 

izglītojošos semināros. 

 
10. Papildus informācija par Naida runu un citu valstu veidotiem kampaņas video meklējama: 

 Eiropas Padomes kampaņas mājas lapā: http://blog.nohatespeechmovement.org/  

 Latvijas Kustības pret naida runu Facebook lapā: 

https://www.facebook.com/KustibaPretNaidaRunuLatvija 

 Eiropas Padomes kampaņas pret naida runu internetā Facebook lapa: 

https://www.facebook.com/nohatespeech 

 Sabiedrības Integrācijas fonda mājas lapā: 

http://www.sif.lv/index.php?option=com_content&view=section&id=8&Itemid=121&lang=lv#noderi

ga 

 Eiropas Padomes Kustības pret naida runu internetā ietvaros izstrādātais instruments  skolu 

skolotājiem, jaunatnei un Nevalstiskajām organizācijām "Rokasgrāmata cīņai ar naida runu internetā 

izmantojot cilvēktiesību aspektu": 

http://www.sif.lv/index.php?option=com_content&view=section&id=8&Itemid=121&lang=lv#noderi

ga 

 

 

Papildus informāciju, kas nav sniegta šajā par Konkursu var iegūt, zvanot uz Sabiedrības integrācijas fonda 
Projektu nodaļas programmu un Kampaņas pret naida runu koordinatorei  Gundegai Rupenheitei, pa telefonu 

67078214 vai rakstot uz e-pastu Nohate@sif.lv. 
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