
 

 

 
 
 
 
 

 
Ventspils Jauniešu īsfilmu festivāls 2018 

NOLIKUMS 
 

 
 
 
Festivāla mērķis Video amatierisma kā jauniešu brīvā laika lietderīga pavadīšanas 

veida veicināšana, popularizējot Ventspili kā radošiem cilvēkiem 
draudzīgu pilsētu ar nolūku atklāt talantīgus jauniešus un motivēt 
viņus izpausties video un filmu mākslā. 

 
Festivāla organizētāji Biedrība “Ventspils Jauniešu dome”. 

 
Dalībnieki Īsfilmu festivālā var piedalīties jebkurš jaunietis vecumā no 13 – 26 

gadiem, kas dzīvo, mācās, strādā vai kā citādi ir saistīts ar kādu no 
Kurzemes vai kaimiņu novadiem, kurš ir iesniedzis savu īsfilmu, kas 
atbilst visām nolikumā minētajām prasībām. 
Šā nolikuma izpratnē Kurzemes un kaimiņu novadi ir: 
Alsungas, Kuldīgas, Skrundas, Grobiņas, Rucavas, Nīcas, Priekules, 
Vaiņodes, Durbes, Pāvilostas, Aizputes, Saldus, Brocēnu, Dundagas, 
Talsu, Rojas, Mērsraga, Ventspils, Engures, Tukuma, Jaunpils, 
Dobeles un Auces novadi, kā arī 2 lielās pilsētas – Liepāja un 
Ventspils. 
 

Apmācības Tiem, kas vēlas uzlabot savas prasmes, būs iespēja piedalīties 
apmācībās par video aprīkojuma izmantošanu, scenārija izstrādi, 
montēšanu u.tml. Apmācībām iepriekš jāpiesakās pie festivāla 
organizatoriem. http://ej.uz/Vjif_2018_video_apmacibas 
(pieteikumu meklē šeit) 
 

Filmu iesniegšana Līdz 2018. gada 31. maijam plkst. 16:00  
 



Noslēguma skate 2018. gada 17. jūlijā dalībnieki un interesenti tiks aicināti piedalīties 
Festivāla noslēguma skatē Ventspils Jauniešu mājā, pēc kuras notiks 
arī labāko filmu apbalvošana. 

  
Īsfilmu tēma  “Viltus ziņas”-ņemot vērā, ka mediju pratība ir viena no pēdējā laika 

aktuālākajām tēmām sabiedrībā. Īsfilmās var atspoguļot ietekmi uz 
sabiedrības domāšanu, sekas, kas rodas izlasot šīs ziņas, viltus ziņu 
pārbaudīšanu un analīzi, kā arī dažādiem  citiem aspektiem par 
viltus ziņām.  
 

Festivāla noteikumi 
 

1. Īsfilmas iesniedzējam ir jābūt īsfilmas autoram. Ja īsfilmai ir 
vairāki autori (līdzautori), tad īsfilmas pieteicējam jānorāda visu 
līdzautoru vārdi, uzvārdi, dzimšanas datums. 

 
2. Īsfilmu festivāla dalībniekiem jāiesniedz īsfilma, kas ir tapušas 

no 2017. gada 1. septembra. 

 
3. Dalībnieki izveidotās īsfilmas augšupielādē kādā no 

mākoņserveriem (piem. failiem.lv, dropbox, onedrive u.tml.) un 
aizpilda pieteikuma veidlapu, norādot informāciju par filmu, kā 
arī saiti uz īsfilmu 
Veidlapas adrese: http://ej.uz/VJIF2018 

 
4. Īsfilmas garumam ir jābūt līdz 8 minūtēm.  
 
5. Videofaila formāts – mov, avi, mp4, wmv vai kāds cits populārs 

faila formāts. Izšķirtspēja – vismaz 720p, vēlams 1080p (FullHD). 
 

6. Iesniegtajai īsfilmai jābūt īsfilmu festivāla dalībnieka/u 
īpašumam. 

 
7. Īsfilmu festivāla organizatori pēc saviem ieskatiem var izmantot 

festivālam iesniegtos darbus (festivāla popularizēšanai, jauno 
autoru iedvesmošanai u.c.), ja šādas darbības tiešā veidā nav 
saistītas ar peļņas gūšanu. 

 
8. Īsfilmu festivāla organizatori patur tiesības festivālā nerādīt 

kādu no iesniegtajām īsfilmām, ja tā neatbilst iepriekš 
minētajiem kritērijiem, LR likumam „Autortiesību likums”, 
īsfilmas tapšanā iesaistīti profesionāļi, īsfilmā redzami 
vardarbīgi skati, pornogrāfija vai tiek reklamēta atkarību 
izraisošu vielu lietošana, vai tās saturs ir pretrunā ar LR 
normatīvajiem aktiem. 

 
9. Īsfilmu festivāla organizatori garantē, ka dalībnieku iesniegtā 

informācija ir konfidenciāla un trešajām personām netiks 
izpausta. 



  

Vērtēšana Iesniegtās īsfilmas vērtēs žūrijas komisija, kuras sastāvā būs 
organizatoru pārstāvji un pieaicināti eksperti. 
Vērtēta tiks īsfilmas atbilstība nolikumā noteiktajai tematikai, 
tehniskais izpildījums, aktierspēle, scenārijs un režija. 
 

Balvu fonds 
 

Laureātiem tiks pasniegtas balvas: 
1. vieta - 150 EUR dāvanu karte  tehnoloģiju interneta veikalā 

pēc pašu izvēles 
2. vieta – 100 EUR dāvanu karte tehnoloģiju interneta veikalā 

pēc pašu izvēles 
3. vieta – 75 EUR dāvanu karte tehnoloģiju interneta veikalā 

pēc pašu izvēles 
Veicināšanas balvas  
Visām filmām – atzinības raksti par dalību festivālā. 
 

Kontaktinformācija Projekta vadītāja 

Linna Mazika, tālr. 22073030  

e-pasts: linna.mazika@gmail.com  

Ventspils Jauniešu dome 

Emīls Anškens, tālr. 28647442,  
e-pasts: emils.anskens@gmail.com  

 
 

Norises vieta Ventspils Jauniešu māja(Kuldīgas iela 13)  Ideju ģenerēšanas, 
satikšanās, bezmaksas tehnikas nomas, apmācību un bezmaksas 
konsultāciju, kā arī festivāla noslēguma skates un pēcīša 
(āfterpārtija) norises vieta. 

 

Atbalstītāji Ventspils pilsētas dome un Ventspils Jauniešu māja 
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