ESEJU KONKURSA NOLIKUMS

LATVIJAS DROŠĪBA UN AIZSARDZĪBA – IKVIENA VALSTS PATRIOTA GODA
LIETA: KO LATVIJAS DROŠĪBAS LABĀ VARU DARĪT ES?
1. Konkursa mērķis un idejas apraksts
1.1. Viena no svarīgākajām valsts funkcijām ir nodrošināt nacionālo drošību un tās
saglabāšanu, lai ikviens indivīds, kā arī sabiedrība kopumā justos droši. Nacionālā drošība
sevī ietver vairāku pasākumu un elementu kopumu, tai skaitā valsts aizsardzību. Veidojot
šo konkursu, organizatori vēlas rosināt skolēnos interesi par valsts aizsardzības struktūru,
darbības virzieniem, iesaistītajām institūcijām un to nozīmi nacionālās drošības
saglabāšanai, rosinot patriotisma sajūtu jauniešu vidū.

2. Konkursa uzdevums
2.1. Izveidot eseju par tēmu “Latvijas drošība un aizsardzība – ikviena valsts patriota goda lieta:
ko Latvijas drošības labā varu darīt es?”

3. Konkursa dalībnieki
3.1. Konkursā kā dalībnieks var piedalīties ikviens Latvijas izglītības iestādes 6.–12. klases
audzēknis, kurš konkursa darbu iesniegs atbilstoši norādītajām prasībām, tādējādi
apliecinot piekrišanu konkursa nolikumam.
3.2. Konkursā dalībnieki piedalās individuāli.

4. Darbu iesniegšana
4.1. Esejas iesniedzamas no 2016. gada 12. maija līdz 2016. gada 20. jūnijam;
4.2. Eseju var iesniegt elektroniski nosūtot to uz e-pastu: konkurss@lato.lv vai sūtot pa pastu
uz adresi: Latvijas Transatlantiskā organizācija, Alberta iela 13, Rīga, LV – 1010

5. Darba noformējums
5.1. Ieteicamais vārdu apjoms 1000 – 1200 vārdi;
5.2. Darbs jāiesniedz latviešu valodā;
5.3. Titullapā jānorāda autora vārds, uzvārds, skola, klase un dalībnieka kontaktinformācija
(telefona nr.; e-pasts).

6. Konkursa rezultātu izvērtēšana un rezultātu paziņošana
6.1. Konkursa darbus vērtēs atsevišķi izveidota žūrija, pievēršot īpašu uzmanību:
6.1.1. Darba atbilstībai tematam;
6.1.2. Loģiskam un secīgam idejas izklāstam un pamatojumam;
6.1.3. Darba oriģinalitātei;
6.1.4. Noformējumam.

6.2. Konkursa dalībnieki tiks dalīti trīs grupās: 6.–7. klašu skolēni, 8.–9. klašu skolēni un 10.–12.
klašu skolēni.
6.3. Konkursa rezultāti tiks izziņoti 11. jūlijā mājaslapā www.lato.lv, kā arī ar balvu ieguvējiem
konkursa rīkotāji sazināsies personīgi.

7. Dalībnieku apbalvošana
7.1. Visi konkursa dalībnieki saņems apliecinājumu par dalību konkursā.
7.2. Labāko eseju autoriem naudas balvas: 1. vietas ieguvēji saņems balvu 75 EUR, 2. vietas
ieguvēji – 50 EUR, 3. vietas ieguvēji – 25 EUR.
7.3. Veicināšanas balvas 10 labākajiem eseju autoriem.
7.4. Simpātiju balvas no Narm Airsoft, militāro simulāciju spēļu veidotājiem.

8. Papildus informācija
8.1. Iesniedzot savu eseju konkursam, dalībnieki tiesības izmantot viņu darbus un to
publicēšanas tiesības bez papildus atlīdzības nodod konkursa organizētājiem.
8.2. Visi konkursa dalībnieku iesniegtie darbi paliek konkursa organizatoru īpašumā un var tikt
izmantoti nākotnē, atsaucoties uz autoru.
8.3. Ja rodas neskaidrības par šī nolikuma noteikumu interpretāciju, attiecīgo noteikumu
skaidrojumu sniedz konkursa organizatori.
8.4. Papildu informāciju par konkursu var iegūt, rakstot uz e-pastu: konkurss@lato.lv.

