
Eseju konkursa nolikums 

 

1. Konkursa tēma: dalībniekiem ir iespēja izvēlēties vienu no diviem eseju konkursa 

tematiem – “Mana ģimene Latvijas vēstures notikumos” vai “Kas ir Latvija? Vai to ir 

vērts aizsargāt?”.  

2. Konkursa mērķis: Veicināt jauniešu informētību, izpratni un iesaisti ar valsts drošību 

un valstiskumu saistītos jautājumos. 

3. Konkursa rīkotāji: Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija sadarbībā ar 

Nacionāliem bruņotiem spēkiem. 

4. Konkursa dalībnieki: jaunieši no 14 līdz 21 gada vecumam. 

5. Darba uzdevums:  

6. Darba uzdevuma izpildes nosacījumi:  

6.1. Ieteicamais vārdu apjoms 1000 - 1200; 

6.2. Darbam jābūt latviešu valodā; 

6.3. Esejai jābūt oriģināldarbam, tā nedrīkst būt iepriekš iesniegts kādā citā konkursā; 

6.4. Esejai jāatbilst konkursa nolikuma punkta nr.1 vienai no norādītajām tēmām; 

6.5. Uz esejas pirmās lapas jābūt šādai informācijai: esejas nosaukums, autora vārds, 

uzvārds, mācību iestādes nosaukums, telefona numurs un e-pasta adrese; 

6.6. Katrs jaunietis var iesūtīt vienu eseju. 

7. Darbu iesūtīšana: 

7.1. Esejas iesniegšanas termiņš ir no 2018.gada 20.novembra līdz 2019.gada līdz 

20.maijam. 

7.2. Eseju var iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu: SargajamLatviju@mod.gov.lv vai 

sūtot pa pastu uz adresi: Aizsardzības ministrija, Kr.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV -

1473 ar norādi “Eseju konkursam”. 

8. Darbu vērtēšana: darbus izvērtēs Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas 

pārstāvji. 

9. Vērtēšanas kritēriji: 

9.1. Esejas atbilstība tematikai (nolikuma punkts nr.1) un izpildes nosacījumiem (nolikuma 

punkts nr.6); 

9.2. Loģisks un ar faktiem argumentēts domas izklāsts; 

9.3. Valodas stils un oriģinalitāte; 

9.4. Esejas tiek vērtētas pēc punktu sistēmas. 

10. Rezultātu paziņošana un dalībnieku apbalvošana: 

10.1. Konkursa rezultāti tiek paziņoti līdz 2019.gada 12.jūnijam Latvijas Republikas 

Aizsardzības ministrijas sociālajos tīklos un mājas lapā www.mod.gov.lv, kā arī 

konkursa uzvarētājiem uz norādītajām adresēm; 

10.2. Visi konkursa dalībnieki saņems apliecinājumu par dalību konkursā; 

10.3. Balvā paredzēts lidojums ar Nacionālo bruņoto spēku Gaisa spēku rīcībā esošu 

helikopteri Aizsardzības ministrijas noteiktā datumā 2019.gada jūlijā. 

10.4. Balva tiks piešķirta 8 labāko darbu autoriem. 

11. Piezīmes: 

11.1. Iesniedzot savu eseju konkursam, dalībnieki tiesības izmantot viņu darbus un 

to publicēšanas tiesības bez atlīdzības nodod konkursa organizētājiem; 

11.2. Visi konkursa dalībnieku iesniegtie darbi paliek konkursa organizatoru 

īpašumā un var tikt izmantoti nākotnē, atsaucoties uz autoru; 
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11.3. Ja rodas neskaidrības par šī nolikuma interpretāciju, attiecīgo noteikumu 

skaidrojumu sniedz konkursa organizatori; 

11.4. Papildus informāciju par konkursu var iegūt, rakstot uz e-pastu: 

SargajamLatviju@mod.gov.lv.  
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