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Põhjamaade Ministrite Nõukogu 
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Kutsume Balti riikide ja Põhjamaade noori osalema 

VIDEOKONKURSIL 
PÕHJAMAISED NAABRID: 

PÕHJAMAAD JA BALTI RIIGID ON MINU KODUKANT! 
 

 

 

Balti Assamblee ja Põhjamaade Ministrite Nõukogu Balti esinduste 

25. aastapäeva auks korraldatakse Balti riikide ja Põhjamaade noortele 

videokonkurss. 

 
 

Balti riikide ja Põhjamaade noorte videokonkursi 

tingimused 
 

 

 
 

1. Korraldajad: 

Balti Assamblee ning Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindused Eestis, Lätis ja Leedus. 

 
2. Teema: 

Põhjamaised naabrid: Põhjamaad ja Balti riigid on minu kodukant! 

Me kõik tahame olla head naabrid. Milline on hea naaber? Mis toimub Läänemere ääres või Põhjamaades 

või Balti riikides? Et olla head naaber, tuleb tegutseda. Mida teed sina? 

 
3. Eesmärk: 

Videokonkursi eesmärk on edendada Balti riikide ja Põhjamaade noorte huve Põhja-Euroopa 

heanaaberlike suhete ja koostöö raames. 



 
 

 
 

 
 

 
 

KORRALDAJAD: 

Balti Assamblee 

Põhjamaade Ministrite Nõukogu 

esindused Eestis, Lätis ja Leedus 

 

4. Reeglid/tingimused osavõtjatele: 

– Video pikkus: maksimaalselt 3 minutit; 

– Autori vanus: kuni 19 aastat; 

– Mitte-inglisekeelne video peab olema inglisekeelsete subtiitritega; 

– Esitada tuleb: 

Autori/autorite ees- ja perekonnanimi; 

Video pealkiri; 

Kontaktaadress, telefoninumber ja meiliaadress; 

Link videole, mis on üles laaditud leheküljele https://files.fm/ või mõnele teisele failide jagamise 

leheküljele .mp4-formaadis või mõnes teises lihtsas videoformaadis (vajadusel palun lisa konkursitöö 

esitamisel e-ankeedile kindlasti parool); 

Soovitame lisada kirjaliku märkuse, mis ei tohi olla pikem kui 250 sõna; 

– Põhjamaadest ja Balti riikidest pärit autor/autorid peaks(id) lingi video(te)le saatma aadressile 

NBvideocompetition2016@norden.lv; 

– Esitamise tähtaeg: 1. september 2016. 

 
5. Auhinnad: 

Auhinnad on rahalised: üks 1000-eurone auhind võitjale; kaks 500-eurost auhinda 

kahele teise koha saajale; kolm 200-eurost auhinda kolmele kolmanda koha saajale. 

 
6. Hindamiskriteeriumid: 

Originaalsus ning konkursi teema, eesmärgi ja reeglite järgimine 

 
7. Žürii: 

Balti Assamblee ja Põhjamaade Ministrite Nõukogu erikomisjon vaatab läbi kõik esitatud tööd ja 

edastab 18 parimat videot BA presiidiumile lõpliku valiku tegemiseks. 

 
8. Autoriõigused: 

Korraldajad jätavad endale õiguse konkursi tööde ja materjalide avaldamiseks ja 

näitamiseks. 

 
9. Konkurss kuulutatakse välja: 5. mail 2016 

– Balti riikides: parlamentide, haridus- ja teadusministeeriumide ning Põhjamaade Ministrite 

Nõukogu esinduste kaudu. 

– Põhjamaades: Põhjamaade koostööorganite kaudu. 

 
10. Tulemused tehakse teatavaks: 10. oktoobril 2016. 
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