Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” atbalstītā un biedrības „Jaunās
demokrātijas centrs” vadītā projekta „Nākotnes līderis”
konkursa „Es varu būt premjerministrs”

nolikums.
1.VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI.
1.1.Konkursu “Es varu būt premjerministrs” organizē biedrība „Jaunās demokrātijas centrs”
(reģ. nr. 40008157579) Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” atbalstītā
projekta „Nākotnes līderis” ietvaros, turpmāk tekstā „Konkurss”.
1.2. Konkursa mērķis:
1.2.1. apzināt nākotnes politikas kandidātus, veidot jaunu politisko paaudzi, meklēt jaunus un
talantīgus līderus un nākotnes Latvijas premjerministru;
1.2.2. veicināt jauniešu politisko līdzdalību sabiedrības pārvaldē dažāda politiskā līmeņa
procesos – reģionālā, valsts mēroga un Eiropas politikas līmenī;
1.2.3. veicināt sabiedrības līdzdalību un jauno līderu izaugsmi.
1.3. Pieteikšanās konkursam:
1.3.1. Lai pieteiktu savu kandidatūru konkursam, uz e – pasta adresi
premjerministrs@premjerministrs.lv ir jāiesūta pieteikuma anketa, savs CV un ne vairāk kā 90
sekundes garš video pieteikums „Mana ideja Latvijai” ( skat. nolikuma 3. punktu)
1.3.2.Konkursam var pieteikties jebkurš Latvijas Republikas (turpmāk – LR) iedzīvotājs
(fiziska persona) vecumā no 18 – 30 gadiem, kas veicis šajā nolikumā paredzētās darbības un
atbilst šī nolikuma 7. punktā noteiktajiem kritērijiem.
1.3.3. Konkursam iesniegto piedāvājumu iesniegšanas termiņš sākas pēc konkursa
izsludināšanas 2014. gada 27. martā un tas noslēdzas 2014. gada 20. aprīlī.
1.3.4. Piedāvājumi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā vai saņemti pēc Nolikumā norādītā
termiņa, netiks izskatīti.
2. KONKURSA TERITORIJA
Konkurss notiek LR teritorijā. Konkursa materiāli var tikt izmantoti sabiedriskajos medijos,
ievietoti internetā un dažādos sociālajos medijos, tai skaitā, bet ne tikai: www.ltv1.lv,
www.pieci.lv, www.facebook.com/Esvarubutpremjerministrs, www.delfi.lv un
www.draugiem.lv/esvarubutpremjerministrs, www.premjerministrs.lv.
3. KONKURSA PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA UN NOFORMĒŠANA
3.1. Aizpildīta pieteikuma anketa, CV un video pieteikums ”Mana ideja Latvijai”, iesniedzams
līdz
2014.
gada
20.
aprīlim,
pieteikumu
un
CV
nosūtot
uz
e-pastu
premjerministrs@premjerministrs.lv, bet video pieteikumu augšupielādējot Interneta mājas
lapā
www.failiem.lv
un
attiecīgo
saiti
norādot
pieteikuma
anketā.
3.2. Saņemot Pieteikumu konkursam, organizatori Pretendentus reģistrē Pieteikumu

iesniegšanas secībā. Pieteikumu sarakstā tiek iereģistrēts Pieteikumu iesniegšanas datums,
laiks, autors.
3.3. Prasības videomateriālam:
3.3.1. Video materiālu pretendentam ir jāizveido, izmantojot jebkuru viņam pieejamu video
filmēšanas iespēju (fotokamera, telefons, videokamera) un tam ir jāatspoguļo Pretendenta
izdomātu unikālu ideju Latvijas attīstībai. Video ir jāatbild uz jautājumu: ko pretendents varētu
darīt, lai padarītu Latviju par stiprāku valsti sociālā, ekonomiskā un/vai politiskā ziņā?
3.3.2. Video garums nedrīkst pārsniegt 90 sekundes.
3.3.3. Iesūtot video, tā autors apliecina, ka viņam pieder pilnas iesniegtā videomateriāla
autortiesības un blakustiesības, vai arī v ir saņemta atļauja no visiem minētajā darbā
izmantoto autortiesību un blakustiesību objektu īpašniekiem par videomateriāla izmantošanu
nepieciešamajā apjomā.
Personu aizskaroši un necenzētu vārdu saturoši video netiks izskatīti, izvērtēti un/vai publicēti.
3.3.4. Iesūtot konkursa darbu, dalībnieks atļauj konkursa rīkotājiem šo darbu izmantot ar
konkursu saistītajiem mērķiem.
3.4. Konkursa pieteikuma anketa ir šī nolikuma pielikums nr. 1.
4. KONKURSA NORISE UN IESNIEGTO PIEDĀVĀJUMU IZVĒRTĒŠANA
4.1. Pēc nolikumā noteiktajā kārtībā un formā saņemto pieteikumu izvērtēšanas, konkursa
komisija, kuras sastāvā būs pārstāvji no Jaunās demokrātijas centra, Latvijas Radio 5, Latvijas
televīzijas un pieaicinātie eksperti. (turpmāk – konkursa komisija), atlasa pretendentus, ar
kuriem tiks organizētas intervijas, konkursa dalībnieku galīgajai atlasei. Pēc interviju
rezultātiem līdz 30.04.2014. konkursa komisija dalībai konkursā izvēlēsies 12 līdz 15
atbilstošākos pretendentus.
4.2.Pretendentu iesniegtie pieteikumi var tikt publiskoti internetā un konkursa pašreklāmās
Latvijas televīzijā, kā arī spēlē/raidījumā ”Es varu būt premjerministrs.”
4.3. Pretendenta piekrišanu dalībai konkursā apstiprinās starp pretendentu un biedrību
„Jaunās demokrātijas centrs” noslēgta rakstiska vienošanās.
4.4.Konkurss sastāv no trim posmiem: Konkurss „Es varu būt premjerministrs” Latvijas radio
5, Vasaras skola, Konkurss Latvijas Televīzijā – raidījums „Vai es varu būt premjerministrs”.
4.4.1. Posms nr. 1: Konkurss Latvijas radio 5.
4.4.1.1. Konkursa pirmajā posmā paredzēti 13 raidījumi, katru ceturtdienu plkst. 16:00 laika
posmā no 2014. gada 8. maija līdz 31. jūlijam;
4.4.1.2.Katrā raidījumā konkursa dalībnieki piedalās interaktīvās diskusijās, atbild uz
jautājumiem un izpilda dažādus uzdevumus. Dalībnieku sniegumu vērtē eksperti un klausītāji.
4.4.1.3. Pamatojoties uz ekspertu un klausītāju vērtējumu, dalībai konkursa nākamajā daļā tiks
izvirzīti 9 līdz 12 dalībnieki.
4.4.2. Posms nr. 2 :Vasaras skola – interaktīvās apmācības.
4.4.2.1.Konkursa otrais posms - Vasaras skola noritēs no 2014. gada 15. līdz 17. augustam.
4.4.2.2.Vasaras skolas piedalās konkursa dalībnieki, kas ir izturējuši konkursa pirmo posmu.
4.4.2.3.Vasaras skolas noslēgumā tiek rīkotas sacensības, pēc kuru rezultātiem eksperti un
Vasaras skolas pasniedzēji paziņo dalībniekus, kuri turpinās dalību konkursā - TV
raidījumā/spēlē „Es varu būt premjerministrs”.
4.4.2.4. Vasaras skolas norises vieta tiks paziņota līdz 2014. gada 15. jūlijam.
4.4.3.Posms nr. 3: TV raidījums/spēle Latvijas televīzijā „Es varu būt premjerministrs”.
4.4.3.1. Konkursa trešais posms – četru TV raidījumu cikls Latvijas televīzijā norisināsies no
2014. gada 9. oktobra līdz 30.oktobrim, ceturtdienās, plkst. 22.15, sekojošā kārtībā:
1) Raidījums nr. 1 - 2014. gada 9. oktobrī. Raidījuma noslēgumā žūrija atlasa astoņus
dalībniekus, kuru konkursu turpina spēles 2. kārtā.
2) Raidījums nr. 2 - 2014. gada 16. oktobrī. Raidījuma noslēgumā žūrija atlasa sešus
dalībniekus, kuri konkursu turpina spēles 3. kārtā.
3) Raidījums nr. 3 - 2014. gada 23. oktobrī. Raidījuma noslēgumā žūrija atlasa četrus
dalībniekus, kuri piedalīsies konkursa finālā.

4) Raidījums nr. 4 - 2014. gada 30. oktobrī, konkursa fināls, kurā konkursa uzvarētāju nosaka
raidījuma skatītāji telefonbalsojumā.
4.4.3.2 TV spēles laikā pretendentus vērtē konkursa žūrija četru cilvēku sastāvā, kas veidota
no bijušajiem Latvijas premjerministriem, sabiedrības viedokļu līderiem, polittehnologiem,
diplomātiem, konsultantiem, sabiedrisko attiecību speciālistiem, kuri komentē dalībnieku
spējas pēc katra pārbaudījuma.
4.5. Dalībnieki, kas atbilstoši vērtējumam neiekļūst konkursa nākamajā posmā vai kārtā, no
konkursa izstājas.
5. KONKURSA UZVARĒTĀJS UN APBALVOJUMI
5.1. Pretendents, kas konkursa kārtībā tiek atzīts par uzvarētāju (pirmā vieta), saņem balvu un
titulu „Latvijas nākamais premjerministrs”.
5.2. Uzvarētājs tiks paziņots raidījumā ”Es varu būt premjerministrs” 2014. gada 30. oktobrī.
5.3. Konkursa balva ir naudas balva LR Ministru prezidenta viena mēneša darba algas
apmērā.
5.4. Apliecinājums par balvu konkursa uzvarētājam tiek pasniegts klātienē, TV raidījuma fināla
laikā.
5.5. Piedaloties konkursā, ikviens dalībnieks, uzvaras gadījumā apņemas personīgi
piedalīties konkursa publicitātes materiālu tapšanā - video, foto un intervijā/s.
5.6. Galveno balvu – naudas balvu vienas LR Ministru prezidenta mēneša darba algas
apmērā pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas, biedrība Jaunās demokrātijas centrs
pārskaita uz konkursa uzvarētāja norādīto bankas kontu 30 dienu laikā no brīža, kad
uzvarētājs ir iesniedzis visu nepieciešamo informāciju, lai veiktu pārskaitījumu un parakstījis
vienošanos par balvas saņemšanu.
6. PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
6.1. Līdz konkursa piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām jebkurš dalībnieks var grozīt vai
atsaukt savu piedāvājumu.
6.2. Iesniedzot pieteikumu, pretendents piekrīt visām konkursa nolikumā noteiktajām
prasībām.
7. SPECIĀLIE NOTEIKUMI
Konkursā nevar piedalīties personas, kas plāno kandidēt vai kandidē 12. Saeimas vēlēšanās un
Eiropas Parlamenta vēlēšanās 2014.gadā.

Pielikums nr. 1 „Pieteikuma anketa”
Projekta „Nākotnes līderis” konkursa „Es varu būt premjerministrs” nolikumam

Konkursa „Es varu būt premjerministrs”
pieteikuma anketa
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vārds, uzvārds
Vecums
Dzīvesvietas adrese
Tālruņa numurs
E – pasta adrese
Kāda ir Jūsu
sabiedriskā vai
politiskā darba
pieredze?

7.

Lūdzu vienā
teikumā formulējiet
savu kā nākotnes
politiķa moto.
Kurus valstsvīrus,
politiķus vēsturē
un/vai mūsdienās
Jūs vērtējat
visaugstāk?

8.

9.

Dzimums

Tautība

No kā Jūsuprāt
politikā nevar
izvairīties?

10. Jūsu sagatavotais
video pieteikums
„Mana ideja
Latvijai”

Lūdzu norādiet saiti uz sagatavoto video pieteikumu vietnē www.failiem.lv

