Žurnālistu konkursa „Šis ir mans stāsts... vai mūsu?”
NOLIKUMS
Konkursu organizē Rīgas domes Izglītības, sporta un kultūras departaments un Latvijas
Cilvēktiesību centrs starptautiskā projekta „Migrācijas, attīstības un cilvēktiesību
jautājumu izpratnes veicināšana, iesaistot vietējās pašvaldības” ((Awareness on
MIgration, developmenT and human rIghts trough local partnErships – AMITIE) ietvaros.
1.
Konkursa mērķis:
1.1. Konkursa mērķis ir veicināt labāku izpratni par migrācijas, attīstības un
cilvēktiesību jautājumiem, uzsverot migrācijas kā attīstības resursa (ekonomiskā,
sociālā un kultūras kapitāla) priekšrocības un ieguvumus.
2.
Konkursa dalībnieki:
2.1. Konkursā var piedalīties jebkurš žurnālists (turpmāk - Autors);
2.2. Konkursā nedrīkst piedalīties konkursa organizēšanā iesaistītās personas, žūrijas
locekļi, kā arī viņu ģimenes locekļi.
3.
Konkursa norise:
3.1. Konkursa norises laiks ir no 2012. gada 12.oktobra līdz 2013. gada 1.februārim
plkst. 12.00.
4.
Darbu sagatavošana:
4.1. Visiem darbiem jābūt publicētiem reģistrētā plašsaziņas līdzeklī laika posmā no
2012. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 1. februārim.
4.2. Visiem darbiem jāatbilst konkursa tēmai - migrācija kā Latvijas attīstības resurss:
ekonomiskais, sociālais un kultūras kapitāls.
4.3. Visiem darbiem jābūt sākotnēji publicētiem drukātajā vai tiešsaistes plašsaziņas
līdzeklī. Rakstiem jābūt pieejamiem plašai sabiedrībai. Reklāmas raksti un
akadēmiski darbi netiks pieņemti. Tāpat netiks pieņemti raksti, kas publicēti
vienīgi iekšējai lietošanai domātos elektroniskos biļetenos.
4.4. Visiem darbiem jābūt rakstiskiem. Audiovizuālie darbi netiks pieņemti.
4.5. Katrs dalībnieks drīkst iesniegt ne vairāk kā trīs rakstus. Tie var būt publicēti gan
kā atsevišķi raksti, gan rakstu sērijā.
4.6. Darbā jābūt vismaz 3 500 rakstzīmēm (ieskaitot atstarpes), bet tie nedrīkst
pārsniegt 30 000 rakstzīmes (ieskaitot atstarpes).
4.7. Darbi jāiesniedz latviešu, vai krievu vai angļu valodā.

4.8. Darbi var ietvert vairākus saistītus rakstus (piemēram, interviju un papildu rakstu
ar faktiem), ja tie visi ir publicēti vienā un tajā pašā drukātajā vai tiešsaistes
plašsaziņas līdzekļa izdevumā.
4.9. Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.
5.
Darbu iesniegšana:
5.1. Darbu iesniegšanas termiņš 2013. gada 1. februāris plkst. 12.00. Katrs raksts
jāiesniedz elektroniski, aizpildot pieteikuma veidlapu un pievienojot darba
ekrānuzņēmumu, PDF formāta dokumentu, ieskanētu materiāla kopiju vai saiti uz
rakstu, kas pierāda, ka darbs patiešām ir publicēts.
5.2. Darbi jāsūta uz e-pastu lvamitie@gmail.com ar norādi „Žurnālistu konkurss”.
5.3. Rakstu var iesniegt arī trešā persona, tomēr tikai ar autora piekrišanu un ievērojot
konkursa noteikumus.
6.
Konkursa žūrija un darbu vērtēšana:
6.1. Iesniegtos darbus izvērtēs konkursa organizatoru izveidota žūrija 5 cilvēku
sastāvā.
6.2. Konkursa žūrijas komisijas sastāvā būs Rīgas domes, Latvijas Cilvēktiesību centra
pārstāvji, speciālisti migrācijas, cilvēktiesību un attīstības jautājumos, kā arī
žurnālisti.
6.3. Organizatori patur tiesības konkursam iesniegtos rakstus, tostarp arī fotogrāfijas
un ilustrācijas, izmantot reklāmas materiālos un plašsaziņas līdzekļos, kā arī
jebkādā formātā atveidot tos, lai popularizētu šo konkursu un kampaņu „Šis ir
mans stāsts... vai mūsu?”.
6.4. Konkursam iesniegtos darbus atpakaļ neizsniedz.
6.5. Rasu naidu, neiecietību vai vardarbību saturoši darbi tiks diskvalificēti un
konkursā nepiedalīsies.
7.
Darbu vērtēšanas kritēriji:
7.1. Raksta aktualitāte un satura svarīgums plašai sabiedrībai.
7.2. Spēja piesaistīt un noturēt lasītāja interesi – tas liek aizdomāties par tēmu un rada
vēlmi lasīt par šo jautājumu vairāk.
7.3. Neatkarīgums, objektivitāte un žurnālistikas ētikas ievērošana – žurnālistam jāspēj
izstāstīt stāsts daudzpusīgi un objektīvi. Pretrunīgi jautājumi jāapskata pēc iespējas
neitrāli, pamatojot ar faktiem, viedokļu daudzveidību, utt.
7.4. Oriģinalitāte (piemēram, izvēlētais temats, iztirzājums, paustais viedoklis,
viedokļu un informācijas avotu daudzveidība, novatorisms, utt.).
7.5. Izpētes pamatīgums: informācijas ievākšanā un darba tapšanā ieguldītie resursi un
pūles.
7.6. Teksta kvalitāte – rakstam jābūt tekošā un viegli uztveramā valodā, skaidri
izklāstītam un labi strukturētam.
7.7. Raksta saturs: rakstā jābūt aplūkotiem jautājumiem, kas ietverti kampaņā „Šis ir
mans stāsts... vai mūsu?”.
8.
Konkursa rezultāti un apbalvošana:
8.1. Konkursa rezultātā tiks apbalvoti trīs labākie darbi. Konkursa uzvarētājs saņems
šādu balvu: apmaksātu braucienu uz kampaņas „Šis ir mans stāsts... vai mūsu?”
noslēguma festivālu Boloņā, Itālijā, 2013. gada aprīlī. Diviem citiem labāko darbu
autoriem tiks pasniegtas veicināšanas balvas.

8.2. Konkursa „„Šis ir mans stāsts... vai mūsu?”” uzvarētāji tiks paziņoti un apbalvoti
AMITIE projekta noslēguma pasākumā 2013. gada martā.

