Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
NOLIKUMS
konkursam skolēniem par bērnu un pusaudžu uzticības tālruni 116111
(konkurss noris projekta “SIC Latvia “Net-Safe” II” ietvaros)

1. Konkursa organizēšanas mērķis – bērnu un jauniešu izpratnes par bērnu un pusaudžu
uzticības tālruni 116111 un tā piedāvātajiem pakalpojumiem veicināšana.
2. Konkursa organizētājs – Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.
3. Konkursa uzdevums – dot iespēju skolēniem radoši izpausties, izstrādājot vizuālo
materiālu par Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni 116111;
3.1. konkursa dalībniekiem ar vizuālās izteiksmes līdzekļiem jāparāda savs
priekšstats un asociācijas, kas viņiem saistās ar Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni
116111,
3.2. vizuālais materiāla forma nav ierobežota – tas var būt gan vides reklāmas
makets, gan bukleta vāks, atklātne vai plakāts;
3.2. konkursa darbā jābūt redzamam uzticības tālruņa numuram 116111.
4. Konkursā var piedalīties ikviens vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādes
skolēns vai audzēknis, sākot no 5. klases.
5. Tehniskās prasības:
5.1. konkursam iesūta vizuālo materiālu (turpmāk – konkursa darbs);
5.2. konkursa darba izstrādāšanai var izmantot dažādas tehnikas (datorgrafika,
fotogrāfija, jaukta tehnika u.tml.);
5.3. konkursa darbam pievieno informāciju par tā veidošanā izmantotajiem
tehniskajiem paņēmieniem;
5.4. konkursa darba iesniedzējs seko inspekcijas kontam vietnē Instagram
@bernutiesibas.
6. Konkursa darbu iesniegšanas kārtība - konkursa darbus autori publicē savos kontos
vietnē Instagram ar tēmturiem #vizualais116111 un #esidrossinterneta, kā arī pievieno
inspekcijas Instagram kontu @bernutiesibas.
7. Konkursa darbu iesniegšanas termiņš – no 2018. gada 7. septembra līdz 2018. gada
5. oktobrim.
8. Prasības – konkursa darbā autors izveido informatīvu, vizuāli pievilcīgu, estētisku un
atraktīvu vizuālo materiālu par definēto tēmu.
9. Kritēriji – konkursa darbus vērtēšanas komisija vērtē pēc to atbilstības konkursa mērķim
un prasībām, ņemot vērā darba ideju, vizuālo noformējumu, estētiku un izmantotos
izteiksmes līdzekļus.
10. Vērtēšanas komisija – konkursa darbus izskata vērtēšanas komisijas locekļi – pieci
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pārstāvji.
11. Apbalvošana:
11.1. labāko konkursa darbu apbalvošana notiks 31. oktobrī, projekta “SIC Latvia
“Net-Safe” II” un kustības “Draudzīga skola” konferencē;
11.2. apbalvoti tiks trīs labāko darbu autori;
11.3. vērtēšanas komisija pēc saviem ieskatiem var izvēlēties konkursa darbus,
kam piešķirt veicināšanas balvas;
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11.4. ierīces, kas ļaus pilnveidot un izkopt mākslinieciskās prasmes.
12. Labākais konkursa darbs pilnībā vai daļēji var tikt izmantots bērnu un pusaudžu
uzticības tālruņa 116111 informatīvajos materiālos.
13. Informācija par konkursu – konkursa pieteikumu publicē Valsts bērnu tiesību
aizsardzības inspekcijas mājaslapā (www.bti.gov.lv), VBTAI un Uzticības tālruņa 116111
kontos sociālajos portālos, kā arī citos nacionālajos, reģionālajos un interneta plašsaziņas
līdzekļos. Vienlaikus informāciju par konkursiem sniedz reģionālie valsts bērnu tiesību
aizsardzības inspektori.
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