Radošo videodarbu konkurss “Eiropa man ir...”
NOLIKUMS

2019. gada 2. aprīlis

1. Organizators
Konkursa “Eiropa man ir...” (turpmāk – konkurss) organizators ir Valsts kanceleja
sadarbībā ar Eiropas Parlamenta biroju Latvijā un Eiropas Komisijas pārstāvniecību
Latvijā.
2. Mērķis
Konkursa mērķis ir veicināt Latvijas bērnu un jauniešu, viņu ģimenes locekļu, kā arī skolu
mācībspēku izpratni un zināšanas par Eiropas Savienības sniegtajām iespējām tās
dalībvalstu pilsoņiem.
3. Dalībnieki
Konkursā var piedalīties Latvijas Republikas izglītības iestāžu 8.–12. klašu skolēni
(galveno balvu – iespēju apmeklēt Eiropas Parlamentu Briselē – varēs izmantot tikai tie
skolēni, kuri līdz izbraukšanas dienai būs sasnieguši 14 gadu vecumu). Konkursa darbus
izstrādā grupās, kurās ir no sešiem līdz desmit dalībniekiem, kā arī viens pedagogs
(grupas galvenā kontaktpersona).

4. Konkursa darbi
4.1.

Dalībniekiem jāiesniedz līdz vienai minūtei garš radošs video latviešu valodā, kas

atspoguļo viņu izpratni par to, kādas iespējas sniedz Eiropas Savienība.
4.2.

Konkursa darbi var būt filmēti un pēcapstrādāti gan vertikālā, gan horizontālā

formātā atbilstoši konkursa dalībnieku mākslinieciskajām iecerēm.
4.3.

Konkursa darbā nedrīkst izmantot rupju leksiku, rasistiskus, ksenofobiskus u. c.

cilvēka cieņu aizskarošus izteicienus vai materiālus. Videomateriāli nedrīkst paust
vardarbību, mudināt uz agresiju, rosināt uz alkoholisko, narkotisko, psihotropo vai citu
aizliegto vielu lietošanu un popularizēt neētisku rīcību. Konkursa organizatoriem ir tiesības
noraidīt un nepublicēt neatbilstošus videomateriālus.

5. Konkursa norise
5.1. Konkursa dalībniekiem, iesniedzot konkursa darbus, jāaizpilda reģistrācijas anketa:
https://forms.gle/CLYpnsMeua91rnGA8
5.2.

Visi iesūtītie darbi un informācija par konkursa dalībniekiem tiek publicēta Valsts

pārvaldes

Atvērto

durvju

dienu

tīmekļvietnes

www.atvertodurvjudiena.lv

sadaļā

“Konkurss”.
5.3.

Konkursa materiālu iesūtīšanai jāizmanto datņu uzglabāšanas vietnes (piemēram,

www.failiem.lv), pieteikuma anketā norādot saiti, kas ļauj konkursa rīkotājiem piekļūt
videomateriālam.
6. Termiņi
6.1.

Visi konkursa darbi Valsts kancelejā jāiesniedz elektroniski līdz 29.04.2019.

plkst. 9.00.
6.2.

Konkursa

dalībnieku

videomateriāli

tiek

publicēti,

sākot

ar

29.04.2019.,

tīmekļvietnes www.atvertodurvjudiena.lv sadaļā “Konkurss”.
6.3.

Uzvarētāji tiek paziņoti līdz 13.05.2019. pēc žūrijas un publiskā balsojuma beigām

tīmekļvietnes www.atvertodurvjudiena.lv sadaļā “Konkurss” un Ministru kabineta Facebook
lapā https://www.facebook.com/valdibasmaja. Par balvu saņemšanu Valsts kancelejas
atbildīgā persona ar uzvarētājiem sazinās individuāli.
7. Konkursa darbu izvērtēšana
7.1.

Par

iesniegtajiem

darbiem

var

balsot

publiskajā

balsojumā

tīmekļvietnes

www.atvertodurvjudiena.lv sadaļā “Konkurss”. Balsotājam ir jāizvēlas darbs, kurš, viņaprāt,
ir vislabākais, un jādalās ar ziņu sociālajā tīklā Facebook. Ja tiks konstatētas
krāpnieciskas darbības, darbs var tikt izslēgts no balsojuma.
7.2.

Visus pieteiktos darbus vērtē žūrija. Darbi tiek vērtēti pēc šādiem kritērijiem:
7.2.1. darba apjoms un ieguldījums – 0 līdz 10 punkti;
7.2.2. darba sasaiste ar Eiropas Savienības sniegtajām iespējām – 0 līdz 10 punkti;
7.2.3. radošā izdoma – 0 līdz 10 punkti.

7.3.

Konkursa pirmo trīs vietu ieguvēji tiek noteikti pēc žūrijas vērtējuma un publiskā

balsojuma rezultātiem. Žūrijas vērtējums ir izšķirošs uzvarētāja noteikšanā.

8. Balvas
8.1.

Pirmo trīs vietu ieguvējiem tiek piešķirta iespēja apmeklēt Eiropas Parlamentu

Briselē un līdzfinansējums ceļa izdevumu segšanai.

2

8.2.

Pirmās vietas ieguvēji saņem arī 10 grāmatnīcas dāvanu kartes katru 50 EUR

vērtībā no Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā.
8.3.

Konkursa pirmo trīs vietu ieguvējiem piešķirtās iespējas – Eiropas Parlamenta

apmeklējuma Briselē – izmantošanas nosacījumi:
8.3.1. grupas dalībniekiem jābūt Eiropas Savienības vai kandidātvalstu pilsoņiem.
Dalībniekiem līdz izbraukšanas dienai jābūt sasniegušiem 14 gadu vecumu;
8.3.2. grupas vadītājs pēc vienošanās ar grupas dalībniekiem patstāvīgi rezervē
viesnīcu un lidmašīnas biļetes, grupas dalībnieki paši sedz transporta un
uzturēšanās izdevumus;
8.3.3. Eiropas Parlaments atmaksā brauciena izdevumus, nepārsniedzot 275 EUR
par katru dalībnieku, pēc vizītes Briselē pārskaitot attiecīgo naudas summu uz
grupas vadītāja kontu;
8.3.4. līdzfinansējums 275 EUR apmērā ir paredzēts attaisnotajiem ceļa, viesnīcas
un ēdināšanas izdevumiem. Eiropas Parlamenta birojs Latvijā nesedz dienas
naudu, interneta pieslēguma izmaksas, apdrošināšanas izmaksas u. c. personīgos
izdevumus;
8.3.5. pirms vizītes nav iespējams saņemt avansa maksājumu;
8.3.6. grupas vadītāja pienākumi:
8.3.6.1. ne vēlāk kā divas nedēļas pirms vizītes tiešsaistē jāiesniedz
dalībnieku saraksts;
8.3.6.2. 30 dienu laikā pēc vizītes jānosūta vizītes izdevumu pārskats
Eiropas Parlamenta birojam Latvijā, pievienojot izdevumus apliecinošo
dokumentu kopijas;
8.3.6.3. izdevumus apliecinošie dokumenti – čeki, rēķini, kvītis u. tml. –
jāglabā trīs gadus;
8.3.6.4. 90 dienu laikā jāsagatavo ziņojums par grupas aktivitātēm pēc
vizītes Briselē, ar kurām informēta Latvijas sabiedrība par Eiropas
Parlamentu (izplatīta informācija sociālajos tīklos, organizēti informatīvi
pasākumi u. tml.).
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9. Konkursam iesniegto darbu un personas datu izmantošana
9.1.

Iesūtot darbu konkursam, autors piekrīt, ka konkursa rīkotāji to var izmantot

informatīviem mērķiem ar atsauci uz autoru, lai sabiedrībā aktualizētu jautājumus par
Eiropas Savienības sniegtajām iespējām tās dalībvalstu pilsoņiem.
9.2.

Konkursa dalībniekiem jābūt iesūtāmo darbu autoriem. Videomateriālos nedrīkst

izmantot materiālus, kuru lietošanu ierobežo trešās puses tiesības.
9.3.

Piedaloties konkursā un iesniedzot pieteikuma anketu, grupas dalībnieki piekrīt

savu anketā iekļauto personas datu publiskošanai un uzglabāšanai kopā ar videomateriālu
tīmekļvietnē www.atvertodurvjudiena.lv vienu gadu, kā arī to publiskošanai sociālajos
tīklos kopā ar videomateriāliem. Savukārt kontaktpersonas tālruņa numurs un e-pasta
adrese tiek izmantota un glabāta tikai līdz brīdim, kamēr ir paziņoti konkursa uzvarētāji,
t. i., līdz 2019. gada 13. maijam. Ar informāciju par personas datu apstrādi Valsts
kancelejā var iepazīties tīmekļvietnē http://www.mk.gov.lv/lv/personu-datu-apstrade.

Artis Ozoliņš
Valsts kanceleja
Komunikācijas departaments
Konsultants
Tālrunis: 67082912
E-pasts: artis.ozolins@mk.gov.lv
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