“Balso par savu Eiropu!” - konkurss vidusskolēniem
NOLIKUMS
Kurzemes Radio un Eiropas Parlamenta Informācijas birojs (EPIB) Latvijā aicina piedalīties
konkursā “Balso par savu Eiropu!”. Tas paredzēts vidusskolu audzēkņiem (10.-12. klašu
skolēniem). Konkursa mērķis ir stiprināt jauniešu zināšanas par ES likumdošanas procesiem,
lēmumu pieņemšanu, Eiropas Parlamenta un deputātu darbu. Piedaloties konkursā, dalībnieki
iegūs jaunas zināšanas, kas visticamāk noderēs arī pieņemot lēmumu 2019. gada gaidāmajās
Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Uzvarētāju komandai balvā planšetdatori (katram komandas
dalībniekam).
I Prasības dalībai konkursā
Konkursā var piedalīties vidusskolas klašu komandas trīs dalībnieku sastāvā. Komandu skaits
no vienas klases nav ierobežots.
Komandai jābūt gatavai ierasties uz konkursa norisi (pusfināla un fināla uzvarētājiem) tiešajā
ēterā, norādītajā datumā Kurzemes Radio studijā (Kuldīgā, Pilsētas laukums 4a).
II Pieteikšanās konkursam
Konkursam “Balso par savu Eiropu!” pieteikties var līdz 2016. gada 27. septembra dienas
beigām (pulksten17:00), sūtot elektronisku pieteikumu uz e-pastu egita@kurzemesradio.lv.
Pieteikumā jāiekļauj šāda informācija:
1) skolas nosaukums;
2) komandas nosaukums;
3) klase;
4) katra komandas dalībnieka vārds, uzvārds un vecums;
5) atlases kārtas uzdevums - eseja (plašāk uzdevums aprakstīts punktā III Konkursa
norise un vērtēšana).
6) kontaktpersona saziņai (konkrēta cilvēka kontakttālrunis un e-pasts).

III Konkursa norise un vērtēšana
1) konkurss norisināsies 2 nedēļas (10 darba dienas) no 3. - 14. oktobrim;
2) konkurss sastāv no atlases kārtas, 2 posmiem un fināla;


Dalībnieku atlases kārta: komandai ir jāsagatavo eseja (maksimums - 1000
rakstu zīmes) par tēmu “Kāpēc jāpiedalās Eiropas Parlamenta vēlēšanās?” Desmit
komandas, kuru esejas žūrija atzīs par labākajām, tiks aicinātas piedalīties
konkursa pusfinālā, kas notiks tiešajā ēterā Kurzemes Radio studijā (Kuldīgā,
Pilsētas laukums 4a). Termiņš esejas iesūtīšanai: 27.09.2016. Ar labāko eseju
autoriem Kurzemes Radio pārstāvis sazināsies 28. septembrī.



Konkursa 1. posms: norisināsies darba dienās no 3.-7. oktobrim plkst. 16:00,
Kurzemes Radio studijā. Katru dienu divas komandas sacentīsies par iekļūšanu
konkursa otrajā posmā, atbildot uz 10 jautājumiem saistībā ar Eiropas Parlamentu.
Uz katru jautājumu atbildes sniegšanai paredzētais laiks ir 30 sekundes. Atbildot
pareizi, komanda iegūst punktu. Ja atbilde 30 sekunžu laikā netiek sniegta vai nav
pareiza, iespēju atbildēt un gūt punktu saņem otra komanda. Uzvar tā komanda,
kura ir sakrājusi visvairāk punktus. Neizšķirta rezultāta gadījumā tiks uzdoti
papildinājumi. Katras dienas uzvarētāju komanda iekļūst konkursa otrajā posmā.
Otrās vietas ieguvēji saņems veicināšanas balvas no Kurzemes Radio. Rezultātā
no 10 komandām otrajā konkursa posmā iekļūs piecas komandas.



Konkursa 2. posms: piecām komandām, kuras kvalificējušās otrajam posmam,
piektdien (07.10.2016.) tiks paziņots konkursa otrās konkursa posma uzdevums radošais darbs ar mērķi uzrunāt un aicināt jauniešus piedalīties Eiropas
Parlamenta vēlēšanās 2019. gadā. Radošo darbu varēs iesniegt audio, video,
animācijas, grafiskā vai citā formātā. Uzdevuma izpildei būs piecas dienas.
Radošais darbs jāiesniedz elektroniski, sūtot to uz Kurzemes Radio e-pastu
info@kurzemesradio.lv līdz trešdienas (12.10.2016.) plkst. 9:00. Visi darbi tiks
publicēti mājaslapā www.kurzemesradio.lv un radio sociālajā platformā
www.facebook.lv/kurzemesradio. Sagatavotos radošos darbus 12.10.2016 līdz
plkst. 15:30 izvērtēs žūrija Kurzemes Radio pārstāvis, Eiropas Parlamenta

Informācijas biroja Latvijā pārstāvis un skolu pārstāvis - katra skola, kura ir,
izturējusi konkursa pirmo kārtu, norīko pārstāvi žūrijai, kura vērtē radošos darbus;
skolas pārstāvis nevērtēs savas pārstāvētās skolas radošo darbu.
Autortiesību atruna: katram komandas dalībniekam ar savu parakstu jāapliecina,
ka iesniegtais projekts ir viņu komandas autordarbs, ko nodod Kurzemes Radio
rīcībā. Vienlaikus komandas dalībnieki uzņemas atbildību par to, ja tiktu
apstrīdēta iesniegtā projekta autorība (piemēram, par attēliem vai tekstiem).
Radošie darbi tiks vērtēti pēc 2 kritērijiem: (1) darba ideja un koncepts - atbilstība
uzdevuma mērķim; (2) radošais izpildījums. Vērtējums tiks veikts 5 baļļu sistēmā.
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Maksimālais punktu skaits, ko komanda par radošo darbu var saņemt no katra
žūrijas pārstāvja ir 10 punkti. Ņemot vērā, ka katru komandu vērtēs 6 pārstāvji,
maksimālais iegūstamais punktu skaits komandai ir 60 punkti. Divu žūrijas
skatījumā labāko darbu autori (divas komandas) iekļūs finālā.


Fināls: abas finālā iekļuvušās komandas tiks paziņotas Kurzemes Radio ēterā
trešdien (12.10.2016.) plkst. 16:00. Komandu pārstāvji tiks informēti arī personīgi.
Fināls norisināsies piektdien (14.10.2016.) plkst. 16:00, tiešajā ēterā Kurzemes
Radio studijā. Katrai komandai pēc kārtas tiks uzdoti 10 jautājumi, uz kuriem 30
sekunžu laikā jāsniedz atbilde. Ja atbilde ir pareiza, komanda iegūst punktu. Ja
atbilde noteiktajā laikā netiek sniegta vai nav pareiza, iespēja atbildēt un gūt
punktu tiek dota otrai komandai. Uzvar tā komanda, kura ir sakrājusi visvairāk

punktu. Neizšķirta rezultāta gadījumā tiks uzdoti papildjautājumi. Uzvarētāju
komanda iegūst galveno balvu – planšetdatoru katram komandas dalībniekam.
Otrās vietas ieguvēji saņems Kurzemes Radio sarūpētās veicināšanas balvas.
Ja nolikumā iekļautā informācija nesniedz atbildes un radušies papildu jautājumi, rakstiet uz
e-pastu: egita@kurzemesradio.lv. Jautājumi tiks pieņemti un atbildes tiks sniegtas tikai
elektroniski.

Par Eiropas Parlamentu
Eiropas Parlaments (EP) ir vienīgā Eiropas Savienības (ES) iestāde, ko ievēlē tiešās vēlēšanās –
visu ES valstu iedzīvotāji. Pēdējās vēlēšanas notika 2014. gada 24. maijā. EP kopā ar ES
Padomi apstiprina likumus, kas ietekmē vairāk nekā 500 miljonu cilvēku ikdienas dzīvi visās
ES dalībvalstīs t.sk. Latvijā. Pašlaik Latviju Eiropas Parlamentā pārstāv 8 deputāti. EP piedalās
visu nozīmīgo lēmumu pieņemšanā ES. Vairāk par EP aktualitātēm var uzzināt mājaslapās:
www.europarl.lv un www.europarl.europa.eu, kā arī EPIB Latvijā sociālajos tīklos:
www.draugiem.lv/europarl, www.facebook.com/Eiroparlaments, www.twitter.com/EP_Riga.
Konkursa organizatoru kontaktinformācija
A/S “Kurzemes Radio”
Projektu vadītāja
Egita Jēkabsone
Mob.: 27080465
E-pasts: egita@kurzemesradio.lv
Eiropas Parlamenta informācijas birojs
Mob.: 26440185
E-pasts: EPriga@europarl.europa.eu

