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2019. gada Pirmā kursa studentu uzrunas konkursa
NOLIKUMS
1. Konkursa mērķis
Latvijas Universitātes Studentu padomes 2019. gada Pirmā kursa studentu uzrunas konkursa
(turpmāk – Konkurss) mērķis ir veicināt studentisko un latviskā patriotisma garu, kā arī
paplašināt Latvijas Universitātes (turpmāk – LU) studentu redzesloku LU vēstures jautājumos.
2. Organizators
Konkursu organizē Latvijas Universitātes Studentu padome (turpmāk – LU SP).
3. Konkursa dalībnieki
3.1. Konkursā var piedalīties visu LU pamatstudiju programmu 1. semestra studenti;
3.2. Konkursā nevar piedalīties studenti, kas Konkursa ietvaros jau iepriekš ir
realizējuši Konkursa balvu fondu.
4. Konkursa darbu iesniegšanas laiks
No 2019. gada 8. augusta līdz 20. augustam.
5. Konkursa norise
5.1. Konkurss noris latviešu valodā;
5.2. Konkursa dalībnieks raksta un iesniedz uzrunu (turpmāk – Darbs) saskaņā ar
nolikuma nosacījumiem.
6. Iesniedzamās uzrunas saturs
6.1. Dalībnieks iesniedz darbu uzrunas formā;
6.2. Darba saturs mudina LU studējošos izaugsmei un sasniegumiem studijās;
6.3. Darba saturs atbilst konkursa mērķim.
7. Darbu iesniegšanas kārtība
7.1. Darba noformēšana:
7.1.1. Darbs ir rakstīts gramatiski un stilistiski pareizā latviešu valodā;
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7.1.2. Darba apjoms: 300 – 350 vārdu;
7.1.3. Darbu ieteicams noformēt, ņemot vērā šādus nosacījumus:
• rindstarpas lielums pamattekstā – 1,5;
• teksta attālums no lapas labās malas – 3 cm, kreisās malas – 1 cm;
• teksta attālums no lapas augšējās un apakšējās malas – 2,5 cm;
• teksta burtraksts – Times New Roman, ar burtu izmēru 12 punkti;
7.2. Darbu iesūtīšanas termiņš ir 2019. gada 20. augusts plkst. 23:59;
7.3. Darbus iesniedz elektroniski, sūtot uz e-pastu pirmkursnieks@lusp.lv, norādot
autora vārdu, uzvārdu, studenta apliecības numuru (ja nav, tad jānorāda fakultāte
un studiju programma) un kontaktinformāciju: telefona numuru un e-pasta adresi.
8. Konkursa darbu vērtēšana
8.1. Kritēriji
8.1.1. atbilstība konkursa mērķim;
8.1.2. viedokļa pamatotība un argumentācija;
8.1.3. oriģinalitāte.
8.2. Darbus vērtē no 21. līdz 22. augustam;
8.3. Darbu nevērtē, ja tas neatbilst 7.2. un 7.3. apakšpunktos norādītajiem
nosacījumiem un termiņiem;
8.4. Konkursam iesūtītajiem darbiem piešķir koda numuru, lai nodrošinātu to anonīmu
vērtēšanu;
8.5. Vērtēšanas periodā dalībnieki var tikt aicināti individuāli prezentēt sevi un savu
Darbu.
9. Konkursa žūrija
Konkursa Darbus izvērtē LU SP Valdes noteikta žūrijas komisija.
10. Rezultātu paziņošana un apbalvošana
10.1. Pirmās kārtas rezultātus paziņo 2019. gada 22. augustā, sazinoties ar
dalībniekiem personīgi;
10.2. Pirmās kārtas uzvarētāji tikts aicināti individuāli prezentēt savu uzrunu laika
posmā no 26. līdz 27. augustam;
10.3. Konkursa rezultātus paziņo 2019. gada 28. augustā, ar dalībniekiem sazinoties personīgi un
publicējot rezultātus LU SP mājas lapā www.lusp.lv.
10.4. Konkursa dalībnieku apbalvošana notiek 1. septembrī.
11. Konkursa balvu fonds
Uzvarētājs ar uzrunu uzstājas jauno studentu svētku „LU Gadsimta Aristotelis” svinīgajā daļā
Doma laukumā, kā arī saņem balvu.
Papildu jautājumus var uzdot, rakstot uz e-pastu: pirmkursnieks@lusp.lv.

Priekšsēdētāja

A. P. Zīverte
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