
  
 

 
 

 

Eseju konkurss Latvijas studentiem un vidusskolēniem 

“Eiropas Savienība nākotne: nākošie  15” 
 

Nolikums 
 
 
Konkursa tēma: 
 
Mērķi: 
Konkursa mērķi ir: veicināt jauniešu interesi un izpratni par ES aktuālajiem jautājumiem, 
veicināt to piederības izjūtu Eiropas kopienai kā arī motivēt aktīvi līdzdarboties Latvijas 
un Eiropas politiskajos procesos. 
 
Konkursa rīkotāji: 
Latvijas Politologu biedrība sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā. 
 
Dalībnieki: 
Eseju konkursā aicināti piedalīties Latvijas augstskolu, vispārizglītojošo skolu 10.- 
12.klašu un profesionālo izglītības iestāžu jaunieši. Katrs konkursa dalībnieks var iesniegt 
vienu eseju.  
 
Esejas noformējums: 
Konkursa darbs rakstāms datorrakstā latviešu vai angļu valodā atbilstoši konkursā 
norādītajai tematikai. Šrifts: Times New Roman. Burtu lielums: 12.  Apjoms: ne vairāk kā 
1500 vārdu. Eseja titullapā jānorāda: darba nosaukums; autora vārds, uzvārds; vecums; 
mācību iestāde; e-pasta adrese; tālruņa numurs; konsultanta vārds un uzvārds. 
 
Konkursa darbu vērtēšana: 
Konkursam iesniegtās esejas vērtēs konkursa vērtēšanas komisija.  
 
Ir noteikti vērtēšanas kritēriji:  

1. Temats izklāsts – atbilstošs konkursa noteiktajai tematikai. Risinājums izvērsts, 
mērķtiecīgs un radošs. Ir pausts personiskais viedoklis. Izmantoti daudzveidīgi 
avoti. 

2. Darba uzbūve – skaidra, mērķtiecīga.  
3. Pareizrakstība – atbilstoša noteiktajām ortogrāfijas un interpunkcijas normām. 

 



  
 

Konkursa darbu iesniegšana: 
Esejas ar norādi “Eseju konkursam” sūtīt elektroniski uz adresi 
info@politologubiedrīiba.lv līdz 20 martam. 
 
 
Konkursa rezultāti un apbalvošana: 
Konkursa rezultāti š.g. 25.martā tiks izsūtīti uz dalībnieku norādītajām e-pasta adresēm, 
kā arī ievietoti  Latvijas Politologu biedrības mājas lapā.  
 
Par konkursa uzvarētāju apbalvošanas vietu un laiku informācija tiks izsūtīta līdz 
20.aprīlim.   
 
Balvas: 
Labāko darbu autori tiks apbalvoti ar diplomiem un naudas balvām. Labākos darbus 
publicēs žurnālā “Latvijas intereses Eiropas Savienībā”. Uzvarētāju darbu vadītāji- 
konsultanti saņems pateicības rakstus un atzinības balvas.  
 
Naudas balvas: 
Pirmās vietas balva - 200 eiro. 
Otrās vietas ieguvējs saņems – 150 eiro 
Trešās vietas ieguvējs – 100 eiro 
 
 
Papildus informācija par konkursu: 
Konkursam iesūtītās esejas paliek konkursa organizētāja īpašumā. Iesniedzot eseju, 
autors piekrīt, ka visas tiesības uz to ir konkursa rīkotājiem. Konkursa rīkotāji, norādot 
autoru, drīkst publicēt eseju pēc saviem ieskatiem, tai skaitā, izstādīt, izmantot drukas 
darbos, videoierakstos, fiksēt fotogrāfijās, publicēt Latvijā un ārpus tās robežām. 
 
Personas datu pārzinis ir Latvijas Politologu biedrība. Personas datu apstrādes mērķis – 
eseju konkursa “Eiropas Savienība nākotne: nākošie  15” norises nodrošināšana. 
Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – piekrišana un leģitīmo interešu 
nodrošināšana. Iesniedzot eseju, konkursa dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies ar 
konkursa nolikumu, tai skaitā personas datu apstrādes noteikumiem, un piekrīt personas 
datu apstrādei. Līdz 2019. gada 20.martam plkst. 23.59 dalībniekam vai tā likumiskam 
pārstāvim ir tiesības prasīt, lai dalībnieka personas dati tiktu papildināti, laboti, vai tiktu 
pārtraukta to apstrāde vai šie dati tiktu iznīcināti. Šādā gadījumā tiek pieņemts, ka 
dalībnieks atsauc savu līdzdalību konkursā. 
 
Jautājumu gadījumā interesenti ir aicināti sazināties elektroniski: 
info@politologubiedriba.lv  
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