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Radošais konkurss Vidzemes jauniešiem - “Domājot radoši - integrējies sabiedrībā!” 

Konkursa nolikums

Konkursa idejas apraksts

Vidzemes kultūras un mākslas biedrības “Haritas” īstenotā projekta “Vienotai un pilsoniskai Vidzemei” 
ietvaros, mazākumtautību jaunieši, kā arī citi interesenti vecumā no 14 līdz 18 gadiem, no Vidzemes 
reģiona tiek aicināti piedalīties video un eseju konkursā “Domājot radoši - integrējies sabiedrībā!”. 

Konkursa tematika - Integrācija un politika no jauniešu skatu punkta. 

Konkursa mērķis

Mērķis - veicināt jauniešu un sabiedrības ieinteresētību un pievērst viņu uzmanību tam, ko par integrācijas 
jautājumiem un politiku domā jaunieši.

Konkursa dalībnieki

Piedalīties konkursā, galvenokārt, aicināti mazākumtautību jaunieši no Vidzemes reģiona vecumā no 14 -
18 gadiem, bet, ja ir vēlēšanās, atļauts piedalīties arī šīs vecuma grupas jauniešiem, kas nepārtāv etniskās 
minoritātes (pozitīvi tiks vērtēts, ja šāds jaunietis savā konkursa darbā iesaistīs mazākumtautības jauniešus 
vai iekļaus informāciju par etniskajām minoritātēm).
Konkursā var piedalīties gan individuāli, gan grupās līdz 3 cilvēkiem.

Darbu iesniegšanas termiņš un kārtība

Konkursa darbi (video materiāli vai esejas) jāiesūta elektroniskā formātā uz e-pasta adresi 
biedriba.haritas@gmail.com līdz 2012.gada 29. jūnijam (ieskaitot). 

Iesūtot darbu konkursam obligāti jānorāda kontaktinformācija - vārds, uzvārds, vecums, adrese un tālruņa
numurs. Ja konkursā piedalās jauniešu grupa, jānorāda grupas pārstāvja kontaktinformācija.

Konkursā var piedalīties 2 veidos:

1. Iesūtot video. Video minimālais garums - 2 minūtes, maksimālais - 6 minūtes. Video materiālam 
jāpievieno apraksts, kur paskaidrota paustā doma, vēstījums (iespējams tas saprotams pašam 
autoram, bet ne vērtētājiem). Video maksimālais lielums - …. Video jābūt ietvertai informācijai, 
kas saistīta ar integrāciju un/vai politiku. Video jānosūta uz e-pastu biedriba.haritas@gmail.com ar 
norādi VIDEO - KONKURSS “DOMĀJOT RADOŠI - INTEGRĒJIES SABIEDRĪBĀ”.
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2. Iesūtot esejas. Esejas minimālais garums - 1 A4 lapa, maksimālais - 3 A4 lapas. Fonts - 12pt, 
Times New Roman, atstarpe starp rindām - 1,5. Esejā jābūt ietvertai informācijai, kas saistīta ar 
integrāciju un/vai politiku. Esejas formāts - Microsoft Word vai PDF. Eseja jānosūta uz e-pastu 
biedriba.haritas@gmail.com ar norādi ESEJA - KONKURSS “DOMĀJOT RADOŠI -
INTEGRĒJIES SABIEDRĪBĀ”.

Konkursa dalībnieks (dalībnieku grupa) var iesniegt darbu vienā konkursa veidā.

Konkursa darbu vērtēšana

Konkursa darbu vērtēšana ilgs no 30.jūnija līdz 10. jūlijam. Uzvarētāji tiks paziņoti 11.jūlijā.
Konkursam iesūtītās esejas vai video materiāli tiks apkopoti un vērtēti pēc šādiem kritērijiem: 

● radošā pieeja;
● iekļautās informācijas aktualitāte;
● sniegtā vēstījuma/domas skaidrība;
● mazākumtautību jauniešu iesaiste;
● Noformējuma atbilstība.

…...

Pirmo trīs vietu ieguvēju darbus būs iespējams novērtēt arī citiem Vidzemes iedzīvotājiem - par tiem tiks 
sniegta informācija vietējos plašsaziņas līdzekļos, arī interneta vietnēs, darbi tiks prezentēti plašākai 
sabiedrībai. Konkursa uzvarētājs saņems balvas.

Papildus informācija

Jautājumus par konkursa norisi,kā arī darba uzdevumu precizēšanai nepieciešamos jautājumus rakstīt uz e-
pastu solveigakb@inbox.lv vai biedriba.haritas@gmail.com vai zvanīt pa tālruni 28395899 (Solveiga 
Boicova).


