
NOLIKUMS	  
	  
1.	  Interneta	  video	  balvas	  „Lauznis”	  	  idejas	  vispārējs	  apraksts	  

1.2.	  Balvas	  izsludinātājs	  un	  organizētājs	  

Interneta	  video	  balvu	  „Lauznis”	  jaunajiem	  talantiem	  izsludina	  mediju	  grupa	  MTG	  un	  straujāk	  augošais	  
ziņu	  un	  izklaides	  portāls	  Skaties.lv.	  Meklējam	  ideju	  autorus,	  kuri	  ir	  spējīgi	  salauzt	  internetu	  un	  pieņemt	  
jaunus	  izaicinājumus	  kopā	  ar	  Skaties.lv.	  	  
	  
1.3.	  Dalībnieki	  

Balvai	  var	  pieteikties	  ikviens,	  kuram	  ir	  unikāla	  interneta	  video	  raidījuma	  ideja,	  kā	  ari	  iespējas	  pašam	  to	  
realizēt	  un	  iesūtīt.	  

Pretendentiem,	  kuri	  nav	  sasnieguši	  18	  gadu	  vecumu,	  jābūt	  pilngadīgam	  pārstāvim,	  kas	  pārstāvētu	  
balvas	  ieguvēju	  veiksmīgas	  tālākās	  sadarbības	  gadījumā.	  	  

2.	  Norise	  

2.1.	  Ideju	  iesniegšana	  	  

Video	  pieteikumus	  var	  iesniegt	  skaties.lv/lauznis	  no	  20.	  jūlija	  līdz	  9.	  augustam.	  	  

Nav	  nozīmes	  vai	  pieteikuma	  video	  ir	  filmēts	  ar	  video	  kameru	  vai	  telefonu,	  galvenais	  ir	  idejas	  
atspoguļojums.	  Tāpat	  vari	  attīstīt	  idejas	  animācijā	  vai	  3D	  grafikās,	  galvenais,	  lai	  šis	  video	  kļūst	  par	  īstu	  
lauzni!	  

Video	  raidījuma	  tēma	  ir	  izklaide	  visplašākajā	  nozīmē.	  Pieteikumam	  jābūt	  interesantam	  un	  
izklaidējošam.	  Iesakām	  izvairīties	  no	  vardarbības	  un	  pornogrāfiska	  satura,	  kā	  arī	  naida	  kurināšanas.	  

Pieļaujamais	  video	  garums	  ir	  1	  –	  25	  minūtes.	  Video	  jāaugšupielādē	  youtube	  vai	  vimeo.	  Tiem,	  kuru	  
idejas	  tiks	  virzītas	  otrajā	  kārtā,	  video	  būs	  jāiesūta	  Skaties.lv	  noradītajā	  video	  formātā!	  	  	  

Aizpildot	  pieteikuma	  formu	  un	  iesniedzot	  savu	  idejas	  priekšlikumu,	  dalībnieki	  apstiprina,	  ka	  ir	  
izlasījuši,	  sapratuši	  un	  piekrīt	  šī	  nolikuma	  nosacījumiem.	  

Idejas	  priekšlikuma	  iesniegšana	  ir	  apliecinājums	  tam,	  ka	  idejas	  priekšlikums	  unikāls	  un	  oriģināls.	  Idejas	  
priekšlikuma	  autors	  uzņemas	  pilnu	  atbildību	  par	  trešo	  personu	  autortiesību	  ievērošanu.	  	  

Dalībnieki	  ir	  atbildīgi	  par	  to,	  ka	  iesniegto	  ideju	  priekšlikumi	  atbilst	  LR	  likumdošanas	  normām.	  	  

Skaties.lv	  patur	  tiesības	  skatītāju	  vērtējumam	  nenodot	  saturu,	  kas	  neatbilst	  konkursa	  nolikumam.	  

Organizētāji	  neatgriež	  ideju	  priekšlikumu	  izgatavošanai	  ieguldītos	  līdzekļus.	  

2.2.	  Ideju	  vērtēšana	  un	  kritēriji:	  

Balvas	  saņēmējus	  noteiks	  skatītāju	  balsojums	  (50%)	  un	  Skaties.lv	  un	  digitālās	  vides	  viedokļu	  līderu	  
žūrijas	  vērtējums	  (50%).	  	  

Kritēriji:	  
- Skatījumu	  un	  skatītāju	  balsu	  skaits	  portālā	  skaties.lv	  	  
- Idejas	  oriģinalitāte	  (vērtē	  žūrija)	  
- Izklaides	  un	  viral	  potenciāls	  (vērtē	  žūrija)	  

Idejas	  var	  iesūtīt	  no	  2015.	  gada	  20.	  jūlija	  līdz	  9.	  augustam.	  	  



Pirmā	  kārta:	  Skaties.lv	  komanda	  izvērtēs	  pieteikumu	  atbilstību	  nolikumam	  no	  10.	  augusta	  līdz	  14.	  
augustam.	  

Otrā	  kārta:	  Tie	  video,	  kuriem	  ir	  potenciāls	  lauzt	  internetu	  tiks	  virzīti	  skatītāju	  balsojumam	  no	  14.	  
augusta	  līdz	  23.	  augustam.	  Balsot	  būs	  iespējams	  vienu	  reizi	  24	  stundās,	  autorizējoties	  ar	  sociālo	  tīklu	  
pasi	  facebook	  vai	  draugiem.lv.	  

Rezultāti	  tiks	  paziņoti	  26.	  augustā	  un	  balvas	  uzvarētāji	  saņems	  mēneša	  laikā.	  

3.	  Balvas	  

Balvu	  fondu	  nodrošina	  un	  izmaksā	  portāla	  Skaties.lv	  īpašnieks	  SIA	  „TV3	  Latvia”,	  kas	  ietilpst	  MTG	  TV	  
Latvia	  grupā.	  

1.	  vietas	  ieguvējs	  saņems	  naudas	  balvu	  1000	  EUR	  un	  līgumu	  2000	  EUR	  vērtībā	  ar	  skaties.lv	  par	  savas	  
idejas	  realizēšanu	  
2.vietas	  ieguvējs	  	  –	  naudas	  balvu	  750	  EUR	  	  
3.vietas	  ieguvējs	  	  –	  naudas	  balvu	  500	  EUR	  	  

Visas	  naudas	  balvas	  ir	  noteiktas	  pēc	  likumā	  paredzēto	  nodokļu	  samaksas.	  

Skaties.lv	  patur	  iespēju	  ilgtermiņa	  sadarbības	  piedāvājumus	  izteikt	  arī	  pretendentiem,	  kuri	  neiegūst	  
godalgotās	  vietas.	  	  

Balvas	  organizētājs	  patur	  tiesības	  balvu	  fonda	  ietvaros	  pēc	  saviem	  ieskatiem	  mainīt	  naudas	  prēmiju	  
attiecīgo	  sadalījumu	  starp	  labākajiem	  ideju	  priekšlikumu	  autoriem.	  	  

Balvas	  vērtēšanas	  prasībām	  neatbilstošu	  ideju	  trūkuma	  dēļ,	  organizētājs	  patur	  tiesības	  naudas	  balvas	  
piešķiršanai	  par	  1.-‐3.vietu	  ieguvējiem	  neizvirzīt	  nevienu	  pretendentu	  vai	  arī	  naudas	  balvu	  piešķirt	  tikai	  
pirmajai,	  otrajai	  vai	  trešajai	  vietai,	  kā	  arī	  kādam	  un/vai	  vairākiem	  ideju	  priekšlikumu	  autoriem	  piešķirt	  
tikai	  skatītāju	  un	  organizētāja	  veicināšanas	  balvas.	  	  

4.	  Ideju	  priekšlikumu	  tālāka	  izmantošana	  

Pēc	  balvu	  pasniegšanas	   visi	   otrās	   kārtas	   ideju	  priekšlikumi	   (video)	  paliek	  organizētāja	   rīcībā,	   tie	  būs	  
turpmāk	  apskatāmi	  Skaties.lv	  un	  TVPlay	  arhīvā.	  	  

Godalgoto	   ideju	  priekšlikumu	  autoriem	   (-‐am)	  nav	   tiesības	   arī	   pēc	  balvas	   saņemšanas	  organizētājam	  
nodoto	   ideju	  priekšlikumu	  izmantot	   jebkādiem	  citiem	  nolūkiem	  vai	  mērķiem.	  Savukārt	  dalībniekiem,	  
kuri	  nav	  saņēmuši	  balvas	  ir	  tiesības	  izmantot	  savu	  ideju	  citiem	  mērķiem,	  taču	  balvas	  pieteikuma	  video	  
paliek	  Skaties.lv	  rīcībā	  un	  nedrīkst	  tikt	  izmantots	  citiem	  nolūkiem.	  	  

	  
Konkursu	  organizē	  SIA	  „TV3	  Latvia”,	  kas	   ir	  Skaties.lv	   īpašnieks.	  Adrese:	  Rīga,	  Dzelzavas	   iela	  120G,	  e-‐
pasts:	  pasts@skaties.lv	  	  


