KONKURSA NOLIKUMS
1.

MĒRĶIS

2022. gads Eiropas Savienībā ir pasludināts par Eiropas Jaunatnes gadu. Tādēļ Ārlietu
ministrija izsludina jauniešu video konkursu ”Mana Eiropa” (turpmāk – konkurss), kura
mērķis ir veicināt jauniešu izpratni un aktīvu iesaisti Eiropas nākotnes veidošanā.
Eiropas Savienības prioritātes ir ieguvušas jaunu dimensiju, Krievijai uzsākot karu Ukrainā.
Šī gada Eiropas dienas vēstījums “Kopā no sirds kā labos, tā ne tik labos laikos!” aicina
apzināties, ka Eiropai ir nepieciešami jauni, gudri risinājumi un ikviena mūsu rīcība var
palīdzēt, gan sniedzot atbalstu un ziedojot, gan pārdomājot ikdienas ieradumus. Katra
ieguldījums – vai tā būtu apdomīga rīcība sociālajos tīklos un atbildīgi interneta lietošanas
paradumi vai gudra energoefektivitātes plānošana – ir mūsu kopīgs spēks un vērtību
apliecinājums.
2.

ORGANIZATORI

Konkursa rīkotājs ir Latvijas Republikas Ārlietu ministrija.
3.

DALĪBNIEKI, DALĪBAS NOSACĪJUMI

3.1. Konkursā var piedalīties ikviens students vai aktīvs jaunietis vecumā no 16 līdz 25
gadiem, izņemot Ārlietu ministrijas darbiniekus un viņu ģimenes locekļus.
3.2. Lai piedalītos konkursā, jaunietim jāsagatavo līdz trīsdesmit sekundēm garš video reels
formātā, kurā tiek apskatīta kāda no piedāvātajām tēmām:
1) Eiropas vērtības.
2) Energoefektivitāte – kā tērēt mazāk, bet darīt to gudrāk? Sabiedrības paradumu
maiņa.
3) Sociālo mediju platformas – veids kā sevi izpaust vai risks privātumam?
4) Internets kā zināšanu, prasmju un kultūras avots.
3.3. Video līdz 2022. gada 2. maijam jāievieto savā sociālo tīklu profilā (Facebook,
Instagram, Twitter), atzīmējot Ārlietu ministriju un lietojot tēmturus
#EiropasJaunatnesGads, #ĀrlietuKonkurss un #EiropasDiena2022. Konkursa laikā
dalībnieku sociālo tīklu kontiem jābūt pieejamiem publiski, tādējādi ļaujot konkursa
rīkotājiem apskatīt ievietoto video.
Norādi uz ievietoto video sociālajos tīklos lūdzam sūtīt Ārlietu ministrijai uz e-pastu:
media@mfa.gov.lv
3.4. Konkursa dalībnieku sniegtā personiskā informācija tiks izmantota tikai konkursa
organizatoru vajadzībām un netiks izpausta trešajām personām citādi, kā vien paziņojot
konkursa rezultātus.
3.5. Konkurss norisināsies latviešu valodā.
4.

NORISE

4.1. Konkurss tiek izsludināts 2022. gada 22. aprīlī Ārlietu ministrijas mājaslapā
www.mfa.gov.lv un sociālajos tīklos. Konkurss notiek līdz 2022. gada 2. maijam.

4.2. ĀM izvēlēta žūrija izvērtē dalībnieku publicētos video no 2022. gada 3. maija līdz
2022. gada 6. maijam, atlasot 10 uzvarētājus, kuri tiek paziņoti 2022. gada 9. maijā.
4.3. Radošākie video tiek pārpublicēti Ārlietu ministrijas sociālajos tīklos.
4.4. Konkursa galvenā balva – dalība īpaši organizētā tikšanās ar ārlietu ministru Edgaru
Rinkēviču. 10 uzvarētāji tiks apbalvoti ar vērtīgām grāmatām par diplomātiju un
suvenīriem no Ārlietu ministrijas.

