Programmas “Jaunie Vides Reportieri” nacionālā
konkursa nolikums 2017. gadā
Konkursa mērķis un auditorija
Jauno Vides reportieru konkursu rīko Nodibinājums “Vides Izglītības Fonds”. Konkursā var iesūtīt darbus, kas
apraksta noteiktu vides problēmu, veic iemeslu un iespējamo risinājumu izpēti, parādot šo informāciju plašākai
sabiedrībai viegli uztveramā veidā.
Jauno Vides reportieru konkurss notiek katru gadu un tas ir atvērts no 11 līdz 21 gadu veciem jauniešiem.
Konkursa darbus vērtē žūrija trīs formāta kategorijās (raksti, foto un video), kā arī trīs vecuma kategorijās (11-14,
14-18, 19-21). Dalībnieki var pieteikties strādāt grupās vai arī individuāli un var iesniegt vairāk par vienu darbu
konkursam. Piesakoties kā grupai darbs tiek vērtēts vecuma kategorijā atbilstoši grupas vecākajam dalībniekam.

Darbu iesniegšanas noteikumi:
Raksti
Rakstu garumam jābūt līdz 1000 vārdiem, (nav minimālā ierobežojuma), tas var saturēt bildes un ilustrācijas
(tabulas, grafikus utt). Ilustrācijām, kuras nav paša autora radītas, jānorāda oriģinālavots. Virsrakstiem jāiekļaujas
100 zīmju robežās. Darbi jāiesūta .doc, .docx, .odt, vai .pdf formātā.
Fotogrāfijas
Fotogrāfiju konkursā iespējams iesūtīt tikai atsevišķas fotogrāfijas. Fotogrāfijām nepieciešams virsraksts līdz
140 zīmēm, kā arī neliels apraksts katrai (kā attēls sasaucas ar vides tematiku un/vai problēmu risinājumiem) līdz
150 vārdiem. Fotogrāfijas jāiesūta elektroniski .jpg, .png, .tif vai gif formātā.
Video
Video jābūt īsākam par 3 minūtēm un tam jābūt intervijas/reportāžas vai dokumentāla materiāla formā. Video
jābūt virsrakstam (līdz 140 zīmēm) un jāatbilst YouTube pieņemtajiem video formātiem.

Iesūtot visus materiālus, nepieciešams uzrādīt medijus/vietnes, kurās darbi tikuši publicēti un izplatīti. Autori
uzņemas atbildību par savu darbu ticamību un radīšanas apstākļu patiesumu, kā arī atbildību par avotiem, kuri
izmantoti izpētē un materiāla radīšanā.

Pasākumu rīko “Vides izglītības fonds” projekta “FEE International programmu darbības nodrošināšana Latvijā 2017. gadā” ietvaros, kas tiek
īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.

Konkursa darbu vērtēšana
Konkursa darbus vērtē Vides Izglītības Fonda izvēlēta žūrija ar mediju, vides nevalstisko organizāciju un vides
izglītības pārstāvjiem. Konkursa darbi visās kategorijās tiks vērtēti pēc šādiem kritērijiem:
1. Darba struktūra un kvalitāte
Tiks vērtēts vai:


darbā skaidri un saprotami paskaidroti svarīgākie jautājumi par aprakstīto notikumu (kas, kur, kad,
kāpēc, un kā noticis?);



darbam ir korekts sākums, vidusdaļa, nobeigums;



video un fotogrāfiju kategorijās – video tehniskā un mākslinieciskā kvalitāte.

2. Objektīva informācijas atspoguļošana
Tiks vērtēts, vai:


darbā līdzvērtīgi atspoguļots visu iesaistīto pušu viedoklis;



izmantotie informācijas avoti ir droši un uzticami;



zinātnisku un statistikas datu izmantošanas gadījumā norādītas atsauces uz to iegūšanas avotiem;



izmantojot mākslinieciskos līdzekļus iesūtītie darbi necenšas manipulēt ar auditoriju

3. Darba informatīvais raksturs
Tiks vērtēts, vai:


darbā aprakstīti apskatītās problēmas vēsturiskie, politiskie vai ekonomiskie cēloņi, analizētas
iespējamās sekas nākotnē;



parādīts, kādēļ apskatītā problēma ir svarīga arī no globāla skatpunkta;



tiek piedāvāti risinājumi, kas ir reālistiski un pamatoti;



ilustrāciju, fotogrāfiju, subtitru u.c. papildlīdzekļu lietojums izdarīts kvalitatīvi un palīdz labāk izprast
situāciju.

4. Darba oriģinalitāte un individuālais stils
Tiks vērtēts, vai:


izvēlētais jautājums un tā apraksts ir oriģināls, atšķirīgs no bieži apskatītām problēmām;



dalībnieki darba laikā iesaistījušies paši savos pētījumos, vai arī devušies intervēt cilvēkus ne tikai pa
telefonu;



pietiekami apskatīti katras problēmas iespējamie risinājumi, neieslīgstot pārāk lielā pesimismā.

Pasākumu rīko “Vides izglītības fonds” projekta “FEE International programmu darbības nodrošināšana Latvijā 2017. gadā” ietvaros, kas tiek
īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.

5. Darba izplatīšanas iespējas
Tiks vērtēts, vai:


izvēlētais medijs ir piemērots ziņojuma labākai nodošanai, vai ticis domāts par mērķauditoriju;



ziņa izplatīta ar sociālo mediju vai pasākumu palīdzību;

Konkursa darbu iesniegšana
Konkursa darbi jāiesniedz, nosūtot uz e-pastu jvr@zemesdraugi.lv ar norādi “JVR konkursam” līdz 2017. gada
20. aprīlim.

Jebkādus jautājumus par konkursa norisi un iespējām saņemt konsultācijas darbu veidošanā var saņemt,
rakstot uz jvr@zemesdraugi.lv
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