
 

 
 

Dzintars aicina jauniešus iesaistīties Baltijas jūras glābšanā 
un 

piedalīsies īsfilmu konkursā 
 

 
Pētījumi rāda, ka Baltijas jūras pašreizējais stāvoklis ir kritisks – jūras dzelmē plešas vairāku desmitu 
tūkstošu km2 lielas mirušās zonas – vietas, kas nav piemērots dzīvībai. Tur nepeld zivis, nav augu... 
Lai veicinātu izpratni par Baltijas jūras stāvokli un nākotnes perspektīvām, Baltijas jūras entuziasts, 
liepājnieks Dzintars Jūra, apvienojot spēkus ar Pasaules Dabas Fondu (PDF) un SEB banku, šovasar 
uzsācis ilgtermiņa iniciatīvu „Spēks ir tīrā jūrā”. Visu vasaru Dzintars ir uzrunājis dažādas sabiedrības 
grupas, vērsies pie atpūtniekiem pludmalēs, pie ministriem, pie rīdziniekiem un citu Latvijas pilsētu 
iedzīvotājiem. Nu laiks uzrunāt Latvijas aktīvāko, atvērtāko un, cerams, atsaucīgāko sabiedrības daļu – 
jauniešus. 
  
„Es nespēju vienaldzīgi noraudzīties, kā mana jūra, mūsu Baltijas jūra mokās. Šobrīd ir pēdējais brīdis 
iesaistīties un glābt jūru, lai arī mūsu mazbērni varētu peldēties un sauļoties pie jūras, nevis turēties pa gabalu 
no milzu smirdīgā zupas katla, kas pieguļ gandrīz pusei mūsu valsts robežas”, norāda Dzintars. „Radošiem 
darbiem vienmēr bijis spēks uzrunāt un iedvesmot sabiedrību. Tāpēc izsludinu īsfilmu konkursu jauniešiem, jo 
esmu pārliecināts, ka filmu veidošana par Baltijas jūru ir lielisks veids, kā pievērst uzmanību samilzušajai 
problēmai”. 
 

No 3. līdz 30. septembrim Dzintars izsludina īsfilmu konkursu par Baltijas jūru 
14 līdz 19 gadus veciem jauniešiem. 

 

 
KONKURSA UZDEVUMS: 

individuāli vai draugu komandā (max 3 cilvēki) izveidot īsfilmu par Baltijas jūru  - ne garāku par 10 
minūtēm; 
 

filmas saturam jāizvēlas viena no divām tēmām: iedzīvotāju attieksme pret Baltijas jūru vai risinājumi, 
kas varētu glābt Baltijas jūru; 
 

līdz 30.septembrim savu izveidoto filmu augšupielādēt interneta vietnē „You Tube” (www.youtube.com) un 
nosūtīt linku, kā arī visu filmas autoru vārdus/ uzvārdus, kontakttālruni un savas skolas nosaukumu uz e-pastu 
dzintars@pdf.lv;  
 

filmas tiks izvietotas Dzintara draugiem.lv lapā http://www.draugiem.lv/tirajura/, kur par tām varēs arī 
balsot; 
 

konkursa noslēgumā tiks noteikti 7 uzvarētāji. Trīs interesantākās un vērtīgākās filmiņas par katru tēmu 
(kopā 6 autori vai autoru grupas) – noteiks PDF un SEB žūrija. Savukārt septīto uzvarētāju  - skatītāju 
simpātiju  - izpelnīsies filma, par kuru visvairāk būs nobalsojuši draugiem.lv apmeklētāji, spiežot „man patīk”. 
Rezultāti tiks paziņoti 5.oktobrī. 
 

galvenā balva 7 labāko filmu autoriem: brauciens pa Baltijas jūru ar katamarānu 2013. gada maijā un 
iespēja veikt jūras pētījumus kopā ar nozares prfesionāļiem. Kā arī – īpašas veicināšanas balvas no Dzintara.  
 
Vairāk informācijas par konkursa nosacījumiem  un resursi iedvesmai Dzintara mājas lapā 
www.pdf.lv/dzintars  
 
Sīkākai informācijai: Līga Ivanova, Dzintara palīdze, dzintars@pdf.lv, 2 64 64 686 


