RADOŠO DARBU KONKURSS
„ZAĻO IDEJU KAUSS”
NOLIKUMS
1. Konkursa idejas apraksts
Konkurss ir diskusiju vortāla www.esmaja.lv iniciatīva, kas tiek organizēts vispasaules
akcijas „10/10/10 – VISPASAULES ZAĻO DARBU DIENA” ietvaros. Akciju Latvijā
koordinē biedrība homo ecos, un tās mērķis ir piesaistīt sabiedrības un mediju uzmanību
CO2 izmešu radītajam kaitējumam un klimata pārmaiņām.
Akcija tiek rīkota 10 nedēļas pirms ANO Meksikas konferences, kurās valstu līderi vēl
reiz mēģinās vienoties par turpmāko stratēģiju klimata pārmaiņu samazināšanai, taču
kampaņas galvenā doma ir nevis vēlreiz runāt un diskutēt par iespējamo rīcību, bet aicināt
katru pasaules iedzīvotāju pašam sākt kaut ko darīt, lai uzlabotu situāciju.
Ideju konkursa „Zaļo ideju kauss” mērķis ir aicināt visus interesentus dalīties pieredzē un
idejās, ko mēs varam darīt ikdienā, lai ar savu rīcību samazinātu CO 2 izmešu nonākšanu
atmosfērā.
Konkursa tēma – „Zaļo ideju kauss”, formāts – fotogrāfija, video materiāls vai rakstīta
eseja, saturs – konkursa dalībnieku radošās izpausmes brīvība!
2. Konkursa dalībnieki
2.1. Konkursā kā dalībnieks var piedalīties ikviens interesents bez vecuma un
nodarbošanās ierobežojuma, kurš konkursa darbus iesniegs atbilstoši nolikumā
norādītajām prasībām, apliecinot piekrišanu konkursa nolikumam.
2.2. Konkursā dalībnieki piedalās individuāli vai komandās līdz pieciem cilvēkiem.
3. Konkursa norise
3.1. Lai piedalītos konkursā, dalībniekiem no 2010. gada 10. oktobra līdz 2011. gada
10. janvārim jāiesniedz konkursam sagatavotais materiāls, augšupielādējot to interneta
vietnē www.esmaja.lv.
3.2. Dalību konkursā iespējams pieteikt trīs klasēs – „Foto eseja”, „Video eseja” un
„Rakstītā eseja” (drukātais vārds).

3.3. Katrs dalībnieks drīkst iesniegt darbus visās klasēs, izpildot konkursa nolikumā
noteiktās tehniskās specifikācijas (skatīt nolikuma punktu Nr.5.4.).
3.4. Katrs dalībnieks drīkst iesniegt ne vairāk kā 5 fotogrāfijas, 5 video materiālus vai 5
rakstītās esejas dalībai konkursā. Ja tiks augšupielādēti vairāk materiāli katrā klasē, dalībai
konkursā tiks izvirzītas pirmie pieci augšupielādētie.
3.5. Visiem konkursā iesniegtajiem materiāliem jābūt saistītiem ar konkursa tematu „Zaļo
ideju kauss”, un tie var būt papildināti ar iesniegtā materiāla aprakstu.
3.6. Izveidotais materiāls konkursa organizētājiem jāiesniedz, augšupielādējot tās interneta
vietnē www.ekokonkurss2010.esmaja.lv.
3.7. Iesniegtie materiāli tiks publiskoti interneta vietnē www.esmaja.lv, kur laika posmā
no 2010. gada 10. oktobra līdz 2011. gada 10. februārim ikvienam lasītājam būs iespēja
vērtēt darbus, piešķirot 1 – 5 zvaigznes. Konkursa „Lasītāju simpātija” uzvarētāju noteiks
www.esmaja.lv publiskais balsojums.
3.8. Ja netiek izpildīta kāda no nolikumā izvirzītajām prasībām, individuālā dalībnieka vai
komandas dalība konkursā tiek anulēta.
4. Konkursa norises laiks
4.1. Konkurss notiek laikā no 2010. gada 10. oktobra līdz 2011. gada 1. martam.
4.2. No 2010. gada 10. oktobrim līdz 2011. gada 10. janvārim konkursa dalībnieki
iesniedz
sagatavoto
materiālu,
augšupielādējot
interneta
vietnē
www.ekokonkurss2010.esmaja.lv.
4.3. No 2010. gada 10. oktobra līdz 2011. gada 10. februārim interneta vietnē
www.esmaja.lv ikvienam lasītājam būs iespēja vērtēt konkursam iesniegtos materiālus,
piešķirot tiem 1 – 5 zvaigznes. Darbi, kas iegūs augstāko lasītāju vērtējumu, saņems
„Lasītāju simpātiju” balvu.
4.4. No 2010. gada 10. janvāra līdz 2010. gada 1. martam notiks konkursam iesniegto
darbu vērtēšana. Darbus vērtēs īpaši šim notikumam izveidota žūrijas komisija, kurā būs
vortāla www.esmaja.lv, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā, Eiropas Parlamenta
Informācijas biroja pārstāvji un biedrības homo ecos pārstāvji.
4.5. Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti 2011. gada 1. martā.
5. Darbu iesniegšanas kārtība
5.1. Darbus konkursam var iesniegt no 2010. gada 10. oktobra līdz 2011. gada
10. janvārim.
5.2. Darbus iesniedz elektroniski, augšupielādējot tos interneta vietnē
http://ekokonkurss2010.esmaja.lv.
5.3. Iesniedzot darbus dalībai konkursā, obligāti jānorāda autora vārds uzvārds un
kontaktinformācija.
5.4. Konkursam iesniedzamo darbu ieteicamais formāts:
- Foto eseja: Maksimālais foto materiāla malas garums, kas tiks lejupielādēts interneta
vietnē http://ekokonkurss2010.esmaja.lv, ir 1024 pix.
- Video eseja: Konkursam iesniedzamo darbu ieteicamais video formāts ir H.264, MPEG2 vai MPEG-4, izšķirtspējai – 640x360 (16:9) vai 480x360 (4:3), ieteicamais audio
formāts – MP3 vai AAC. Maksimālais video ilgums – 3 minūtes.
- Rakstītā eseja: Word formāta dokuments.

5.5. Darba iesniedzējs ir atbildīgs par to, ka iesniedz savu darbu, kas atbilst LR
likumdošanas normām, autortiesību un morāles un ētikas normām. Citu autoru darbu
iesniegšana nav atļauta.
5.6. Darbi, kuru formāts un tematika žūrijas izpratnē neatbilst konkursa nolikumam, netiek
pieņemti.
6. Konkursa darbu vērtēšana
6.1. Konkursa „Lasītāju simpātija” uzvarētāju noteikts portāla www.esmaja.lv lasītāji,
laika posmā no 2010. gada 10. oktobra līdz 2011. gada 10. februārim pulksten 17:00,
vortālā www.esmaja.lv balsojot par dalībnieku iesniegtajiem darbiem un piešķirot tiem
vērtējumu 1-5 zvaigznes. Par konkursa „Lasītāju simpātija” uzvarētāju tiks atzīts
dalībnieks, kurš saņēmis augstāko novērtējumu summu katrā klasē.
6.2. Laika posmā no 2010. gada 10. janvāra līdz 2011. gada 1. martam konkursam
iesniegtos darbu vērtēs speciāli šim notikumam izveidota žūrijas komisija.
6.3. Konkursa rezultāti 2011. gada 1. martā tiks publiskoti portālā www.esmaja.lv.
6.4. Visi konkursa dalībnieku iesniegtie darbi paliek konkursa organizatoru īpašumā un
var tikt izmantoti nākotnē, atsaucoties uz autoru/-iem.
7. Apbalvošana un darbu publiskošana
7.1. Konkursa ietvaros balvas saņems pirmās trīs godalgotās vietas visās klasēs.
- 1.vieta:
- 2.vieta:
- 3.vieta:
7.2. Papildus balvas saņems arī „Lasītāju simpātija” uzvarētāji.
7.3. Konkursa norises laikā var tikt piešķirtas arī citas veicināšanas un simpātiju balvas.
7.4. Konkursa dalībnieku darbi tiks publiskoti interneta portālā www.esmaja.lv un
http://rus.delfi.lv/ , kā arī izmantoti citos pasākumos.
8. Konkursa organizētāju kontaktinformācija
8.1. Papildus informāciju par konkursu var saņemt, rakstot uz e-pasta adresi
redakcija@esmaja.lv vai zvanot pa tālruni 67625339.

