Termiņš pagarināts! Konkurss jauniešiem "Gads
līdz Eiropas Parlamenta vēlēšanām"
Hei, jaunieti! Vēlies braukt uz Eiropas Parlamentu? Izdomā sižetu, sacenties runas
mākslā ar EP deputātiem un varbūt tieši tu laimēsi galveno balvu! Balvas nodrošina EP
deputāti: Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Roberts Zīle, Kārlis Šadurskis.
Konkursa dalībnieki
Konkursā aicināti piedalīties jaunieši vecumā no 17 līdz 25 gadiem, kas vēlas
sabiedrībā veicināt izpratni par to, kādēļ nepieciešams piedalīties vēlēšanās un
atgādināt, ka EP vēlēšanas notiks jau nākamajā gadā.
Konkursa uzdevumi un norise
1. kārta jeb finālistu atlase - konkursanta uzdevums ir izveidot līdz 60 sekundēm garu
video par tēmu "Kādēļ jāpiedalās vēlēšanās?", augšupielādēt to www.youtube.com un
atsūtīt EPIB adresi, kur skatāms attiecīgais video, norādot arī savu kontaktinformāciju
(tālruņa numurs, e-pasta adrese) un vecumu. Video jābūt kādā no ES oficiālajām
valodām. Iesūtot konkursa pieteikumu, dalībnieks e-pasta vēstulē apliecina, ka tas ir
viņa autordarbs. Strīdus gadījumos konkursants pilnībā uzņemas atbildību par
autortiesību pārkāpumiem. Žūrija neizskatīs anonīmus darbus vai tādus video, kas
kurina naidu vai kur lietotas rupjības.
EPIB patur tiesības izmantot iesūtītos video 3 gadus pēc iesūtīšanas brīža savos
informatīvajos materiālos, mājas lapā un sociālajos tīklos, norādot autora vārdu.
2. kārta jeb fināls - 6 labāko video autoru individuālas debates ar EP deputātiem. Katrs
finālists 5 minūtes debatē ar kādu no EP deputātiem par vēlēšanu tēmu, apliecinot
savas argumentācijas prasmes un zināšanas par EP.
Norises laiki un vieta
1. kārta - video tīmekļa adrese jānosūta līdz 2013. gada 15. septembrim (ieskaitot) uz
e-pasta adresi dace.skadina@europarl.europa.eu, ar norādi "JAUNIEŠU KONKURSAM"
2. kārta - debates Rīgā, EP Informācijas birojā Latvijā, ES mājā.
Vērtēšana
1. kārtas (video) vērtēšana - žūrijas komisija vērtēs tēmas aktualitāti un idejas
oriģinalitāti, valodas prasmi, atbilstību formātam, izklāsta skaidrību, bet pēc tam
izvirzīs sešus finālistus 2. kārtai jeb finālam. Žūrija nevērtēs to, vai video filmēts ar
profesionālu tehniku, amatieru tehniku vai tālruņa kameru, lai nodrošinātu iespēju
piedalīties plašākam jauniešu lokam.
2. kārtas (debašu) vērtēšana - debatētāja zināšanas un kompetence, spēja izteikties,
spēja pārliecināt un spēja uzturēt sarunu.
Prasmīgākais debatētājs saņem galveno balvu - braucienu uz EP.
Informācija no
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