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EIT RawMaterials Baltic Hub radošais eseju konkurss
“Raw materials: 3 things what you should know about Latvia”
NOLIKUMS
1. Vispārējie noteikumi
1.1. EIT RawMaterials Baltic Hub radošā eseju konkursa “Raw materials: 3 things what you
should know about Latvia” (turpmāk – Konkurss) nolikums (turpmāk – Nolikums) ir
izstrādāts sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Dizaina fabrikas (turpmāk –
Organizatori), projekta EIT RawMaterials Baltic Hub ietvaros.
1.2. Konkursa mērķis ir veicināt skolēnu interesi par Latvijas izejmateriāliem un sekmēt
skolēnu iesaisti EIT RawMaterials Baltic Hub aktivitātēs.
2. Konkursa norise
2.1. Konkurss norises laiks no 2021. gada 20. jūnija līdz 20. septembrim.
2.2. Konkurss uzvarētāji tiek paziņoti ne vēlāk kā 2021. gada pirmajā oktobra nedēļā.
2.3. Konkurss ir publisks, un informācija par konkursa uzsaukumu un uzvarētājiem tiks
ievietota RTU un partneru mājaslapās, kā arī sociālajos tīklos.
3. Prasības pretendentiem un pieteikšanās kārtība
Konkursā var piedalīties jebkuras skolas skolēns, kuras atbilst šādiem kritērijiem:
3.1. Konkursā var piedalīties jebkurš jaunietis vecuma grupā no 16 līdz 18 gadiem.
3.2. Konkursa eseja jāiesniedz līdz 20. septembrim (ieskaitot). Konkursa esejas tiek
pieņemtas tikai elektroniski, nosūtot eseju konkursa rīkotājiem uz epastu:
brigita.dalecka_1@rtu.lv.
4. Konkursa esejas formālie kritēriji
4.1. Konkursa radošās eseja sagatavošanai un iesniegšanai jāizmanto 1. pielikums un eseja
atbilst tādiem formāliem kritērijiem
4.1.1. Esejai jābūt uzrasktītai latviešu valodā ar kopsavilkumu angļu valodā;
4.1.2. Esejas apjoms 2000 līdz 2500 rakstu zīmes, kopsavilkums – no 150 līdz 200
rakstu zīmes;
4.1.3. Eseja un kopsavilkums jānoformē datorrakstā (iestatījumi: Font: Time New
Roman, Font Size: 11 ppt, Justify);
4.1.4. Esejas titullapā obligāti jānorāda esajas nosaukumu, autoru, mācību iestāde,
epasts, tālruņa numurs, vecums un klase, kurā mācās);
4.1.5. Esaju drīkst papildināt ar vizuālajiem (bildes, attēli, zīmējumi) un video (max 3
min) pielikumiem.
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4.2. Ja esejas neatbilst 4.1. punktā norādītajiem formālajiem kritērijiem, konkursa žūrija
eseju var nevērtēt tālākajā konkursā.
5. Konkursa balvas
5.1. Konkursā trīs labāko skolēnu esejas autori kļūs par EIT RawMaterials Baltic Hub
vēstnešiem un iespēju piedalīties EIT RawMaterials rīkotajos pasākumos.
5.2. Konkursā trīs labāko skolēnu esejas saņem veicināšanas balvas no EIT RawMaterials
Baltic Hub.
6. Konkursa vērtēšanas komisija
6.1. Komisijas sastāvā ir 5 (pieci) dalībnieki, no kuriem:
6.1.1. divi ir RTU pārstāvji,
6.1.2. viens ir industrijas eksperts,
6.1.3. divi ir literatūras eksperti.
6.2. Pārstāvjus komisijā nozīmē EIT RawMaterials projekta vadītāja rīkojumu saskaņā ar
iekšējo konkursa kārtību.
7. Konkursa eseju vērtēšana
7.1. Konkursa esejas vērtēšanas komisija iesniegtās esejas vērtē, piešķirot punktus pēc
sekojošiem kritērijiem:
7.1.1. AKTUALĪTĀTE. Eseja atbilst tēmai; kopsavilkums ir īss esejas atstāstījums,
atspoguļojot esejas galveno domu.
7.1.2. ORĢINALITĀTE. Eseja un kopsavilkums ir oriģināldarbs un aktualizē
izejmateriālu tematu Latvijā. Tāpat esejā darba autors sniedz savu viedokli un
redzējumu par esejas tematu;
7.1.3. NOFORMĒJUMS. Eseja atbilst noteiktajam apjomam un noformējumam;
7.1.4. VALODAS LIETOJUMS. Eseja atbilst latviešu un angļu valodas
pareizrakstībai, interpunkcijai un stilam.
7.2. Konkursā sagaidāmais rezultāts ir eseja, kas aktualizē izejmateriālu tematu Latvijā un
apskata problēmjautājumus.
7.3. Eseja, kas saņēmusi vislielāko punktu skaitu no visiem vērtēšanas komisijas locekļiem,
ir uzvarējusi. Eseju vērtēšanas kopējie un individuālie rezultāti netiek publiskoti un
vērtēšanas komisijai nav pienākums sniegt vērtējuma rezultātu katrai iesniegtajai
esejai.

EIT RawMaterials Baltic Hub
darba grupa:
Brigita Daļecka
Kristīne Šteinerte
Liene Briede
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1. pielikums
Vārds, uzvārds: XX
Vecums, klase: xx gadi, xx. klase
Mācību iestāde: XX
Kontakinformācija: epasts, tālruņa numurs
Summary
(In English; from 150 up to 200 words)

Raw Materials: 3 things what you should know about Latvia
(latviski, vārdu skaits no 2000 līdz 2500 rakstu zīmēm)
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