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Radošais konkurss “Ienes pārmaiņas pasaulē!”
Latvijas jauniešiem
Konkursa nolikums
Konkursa idejas vispārīgs apraksts
Jaunieši no visas Latvijas ir aicināti piedalīties konkursā, kurā galvenā balva ir unikāla
piedalīšanās starptautiskā Eiropas un Āzijas jauniešu forumā 2011. gada jūnijā Sofijā,
Bulgārijā. Lai piedalītos, jauniešiem jāizsaka savs viedoklis par kādu no ANO Tūkstošgades
attīstības mērķiem, izmantojot fotokameru, uzrakstot eseju vai projekta ideju.
Ar šo konkursu vēlamies iedvesmot jauniešus radīt pārmaiņas ANO Tūkstošgades attīstības
mērķu (Millenium Development goals) astoņās sfērās:
1) samazināt nabadzību;
2) nodrošināt visiem iedzīvotājiem pamatizglītību, kā arī iespēju iegūt vispārējo vidējo vai
profesionālo vidējo izglītību;
3) nodrošināt vienādas iespējas sievietēm un vīriešiem;
4) mazināt bērnu mirstību;
5) uzlabot mātes veselību;
6) ierobežot HIV/AIDS, tuberkulozes un difterijas izplatību, kā arī citus novēršamus nāves
cēloņus;
7) nodrošināt vides ilgtspēju;
8) palīdzēt cilvēkiem mazāk attīstītajās valstīs.
Vairāk
informācijas:
http://ec.europa.eu/europeaid/what/millenium-developmentgoals/index_en.htm.
Starptautiskā foruma “Youth in Development” galvenais mērķis ir savest kopā aktīvos
NVO jauniešus no Eiropas un Āzijas, lai diskutētu par globālām vērtībām, kas skar
jauniešus, un dalīties pieredzē, kā jauniešu apvienības cīnās pret nabadzību un sociālo
izstumšanu, narkotiku tirgošanu un izplatību un citām problēmām Tūkstošgades attīstības
mērķu kontekstā. Forumā jaunieši diskutēs par jauniešu lomu NVO sektorā, lai
iepriekšminētajiem mērķiem rastu ilgtspējīgus un radošus risinājumus. Jaunieši, kuri forumā
izstrādās spēcīgākās, aizraujošākās un labākās idejas, varēs iegūt papildu finansējumu savu
ideju īstenošanai.
Konkursu rīko Valmieras novada fonds sadarbībā ar Bulgārijas organizāciju Workshop for Civic
Initiatives Foundation, un tas paralēli notiek arī Bulgārijā, Spānijā, Taizemē, Ķīnā un Vjetnamā.

Konkursa dalībnieki
Konkursā var piedalīties Latvijas jaunieši vecumā no 18-25 gadiem, kas ir jauniešu
organizācijas vai neformālas apvienības dalībnieki. Konkursa dalībniekiem ir jāpārzina angļu
valoda.
Konkursa darbu iesniegšanas kārtība
Lai piedalītos konkursā, dalībniekam jāiesniedz darbs, kas atbilst ANO Tūkstošgades attīstības
mērķu sasniegšanu. Jaunieši konkursā var piedalīties trīs veidos:
1. Iesniedzot fotogrāfijas
Fotogrāfijas autoram ir jāiesniedz 1-3 elektroniska formāta foto (izmērs: 0,5-1 MB). Fotogrāfijai
ir jāpievieno apraksts angļu valodā, kas paskaidro attēlā pausto domu/vēstījumu. Fotogrāfijās
ir jāatspoguļo jauniešu dzīve Latvijā un to aktualitātes, kam nepieciešams pievērst sabiedrības
uzmanību ANO Tūkstošgades attīstības mērķu kontekstā, piedāvājot risinājumu. Fotogrāfijas
jānosūta uz e-pastu: valmierasnf@gmail.com, ar norādi “Ienes pārmaiņas pasaulē!”.
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2. Iesniedzot eseju
Autoram esejā ir jāapraksta radošs risinājums problēmai, kas ietekmē jauniešus Latvijā. Esejā
ir jāatklāj problēmas iemesli un jāsniedz ierosinājumi aktivitātēm, kas risinātu nosauktās
problēmas. Eseja nedrīkst būt garāka par piecām A4 lapām (New Times Roman fonts,
12. lielums, 1,5 rindu atstarpe).
Eseja jāiesniedz angļu valodā. Tā jānosūta uz e-pastu: valmierasnf@gmail.com, ar norādi “Ienes
pārmaiņas pasaulē!”.
3. Iesniedzot projekta priekšlikumu
Dalībniekam ir jāiesniedz projekta priekšlikums, kur būtu aprakstīts noteiktu aktivitāšu plāns
problēmai, kas ietekmē jauniešus Latvijā un/vai pasaulē. Būtiski, lai aktivitātes palīdzētu
sasniegt projekta mērķi un projekta rezultāti būtu izmērāmi. Projekta priekšlikuma plānā ir
jāiekļauj projekta mērķis, uzdevumi, plānotās aktivitātes, laika plānojums, budžets un
sagaidāmie rezultāti. Projekta priekšlikumi jāiesniedz angļu valodā, un tie nedrīkst būt garāki
par piecām A4 lappusēm (New Times Roman fonts, 12. lielums, 1,5 rindu atstarpe). Projektu
priekšlikumi jānosūta uz e-pasta adresi: valmierasnf@gmail.com, ar norādi “Ienes pārmaiņas
pasaulē!”.
Papildus ikvienam dalībniekam, kas piedalīsies konkursā ar fotogrāfijām, eseju vai projekta
ideju, ir jāiesniedz informācija par sevi un savu organizāciju/apvienību angļu valodā (līdz
250 vārdiem), kā arī jāapraksta sava vēlme un motivācija piedalīties starptautiskajā forumā.

Konkursa darbu iesniegšanas laiks un kārtība
Konkursa darbu iesniegšanas termiņš ir 2011. gada 06. marts plkst. 23:59.
Fotogrāfijas, esejas vai projekta priekšlikumi kopā ar informāciju par sevi, organizāciju un
savu motivāciju jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi: valmierasnf@gmail.com, ar norādi
“Ienes pārmaiņas pasaulē!”.
Dalībnieks var iesniegt vairākus darbus vairākos veidos, taču vairāku uzvarošu darbu
gadījumā dalībniekam tiks piešķirta viena vieta dalībai forumā.
Valmieras novada fonds patur tiesības iesniegtos darbus izmantot prezentācijās, plašsaziņas
līdzekļos, kā arī reproducēt reklāmas nolūkos, to saskaņojot ar dalībniekiem.
Ja dalībnieki piedalās šajā konkursā, viņi piekrīt konkursa nolikumam.
Konkursa vērtēšanas kritēriji
Konkursam iesniegtajos darbos tiks vērtēta to saikne ar ANO Tūkstošgades attīstības mērķiem,
jauniešu dzīves problemātiku Latvijā un/vai pasaulē un radoši, inovatīvi risinājumi šīm
problēmām, kā arī jauniešu motivācija dalībai starptautiskajā forumā.
Konkursa rezultāti
Konkursa rezultāti tiks paziņoti individuāli pa e-pastu divu nedēļu laikā pēc darbu
iesniegšanas termiņa. Konkursa uzvarētāju vārdi tiks publicēti arī Valmieras novada fonda
mājas lapā www.vnf.lv.
Dalībai Starptautiskajā jauniešu forumā Bulgārijā tiks izvēlēti 16 dalībnieki. Foruma rīkotāji
viņiem apmaksās aviobiļeti no Rīgas līdz Sofijai un vietējos ceļa izdevumus, kā arī nodrošinās
dzīvošanu un ēdināšanu foruma laikā.

Papildu informācija
Jautājumus par konkursa norisi, kā arī darba uzdevumu precizēšanai nepieciešamos
jautājumus rakstīt uz e-pastu valmierasnf@gmail.com vai zvanīt pa tālruni 64281792 un
27820430 (Gundega Siliņa).
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