
 

 

 

KONKURSS 

 

„ES ERUDĪTS 2013” 

 

NOLIKUMS 

 

 

1. Konkursa idejas apraksts 

 

Visā Eiropas Savienībā 2013.gads ir pasludināts par Eiropas Pilsoņu gadu. Eiropas Pilsoņu gada 

mērķis ir veicināt izpratni un zināšanas par tiesībām un pienākumiem, ko nodrošina Savienības 

pilsonība, lai ļautu pilsoņiem pilnībā izmantot savas tiesības brīvi pārvietoties un dzīvot jebkuras 

dalībvalsts teritorijā. ES ir vairāk nekā 500 miljoni iedzīvotāji, kas ik dienu izmanto kādu no šīm 

savām tiesībām. Jo labāk ES pilsoņi izprot savas tiesības, ko viņiem sniedz ES, un jo vairāk viņi 

tās izmanto, jo vairāk iegūst gan viņi paši, gan ES ekonomika un sabiedrība kopumā. ES 

pilsonība ir nevis abstrakts jēdziens, bet gan konkrēts statuss, kas nodrošina dažādas tiesības. 

 

Eiropas gads ir veids, kādā Eiropas Savienības (ES) pārvaldes institūcijas un dalībvalstis 

vienojas par kāda sabiedrībā svarīga jautājuma aktualizēšanu un vienlaicīgu risināšanu visās ES 

valstīs, apzinot pārējo valstu pieredzi attiecīgā gada tematiskajās jomās, jo īpaši iesaistot 

pilsonisko sabiedrību. Eiropas gada tēmu nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes kopīgs 

lēmums. 

 

Konkursa „ES erudīts 2013” mērķis ir veicināt studentu zināšanas un izpratni par Eiropas 

Savienību un Latvijas dalības Eiropas Savienībā aktualitātēm.  

 

Erudīcijas konkursu organizē Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā un Eiropas Parlamenta 

Informācijas birojs. 

 

 

2. Konkursa dalībnieki 

 

2.1. Konkursā aicināti piedalīties Latvijas augstskolu studenti, kurus dalībai konkursā pieteiks 

attiecīgās augstskolas studentu pārvaldes organizācija. 

2.2. Katra augstskola dalībai konkursā var nominēt ne vairāk kā trīs personas. 

2.2. Konkursā dalībnieki piedalās individuāli.  

 

 

 

 



3. Pieteikšanās konkursam 

 

3.1. Lai piedalītos konkursā, Latvijas augstskolu studentu pārvaldes organizācijām no 2013. gada 

15. oktobra līdz 2013. gada 15. novembrim dalībai konkursā jānominē ne vairāk kā trīs personas. 

Ja dalībai konkursā no vienas augstskolas piesakās vairāk nekā trīs personas, atlasi veic attiecīgās 

augstskolas studentu pārvaldes organizācija. 

3.2. Studentu pārvaldes organizāciju nominētajiem dalībniekiem jābūt konkrētas augstskolas 

esošajiem studentiem. 

3.3. Piesakot dalību, students apņemas ievērot konkursa noteikumus atbilstoši nolikuma 

5.punktam. 

3.4. Konkursam nominētie dalībnieki augstskolu studentu pārvaldes organizācijām jāpiesaka, 

nosūtot informāciju par dalībnieku uz e-pasta adresi esmaja@esmaja.lv ar norādi „Konkursa 

pieteikums”. 

3.5. Piesakot dalībniekus konkursam, obligāti jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, e-pasta adrese, 

tālruņa numurs, studiju kursa gads un programma; pretējā gadījumā pieteikums var tikt anulēts. 

 

4. Konkursa norises laiks 

 

4.1. Konkurss notiek laikā no 2013. gada 15. oktobra līdz 2013. gada 29. novembrim. 

4.2. No 2013. gada 15. oktobra līdz 2013. gada 15.novembrim augstskolu studentu pārvaldes 

organizācijas uz e-pasta adresi esmaja@esmaja.lv ar norādi „Konkursa pieteikums” nosūta 

nominēto dalībnieku kontaktinformāciju.  

4.3. No 2013. gada 18. novembra līdz 2013. gada 22. novembrim dalībnieki saņems informatīvu 

e-pastu par konkursa norises dienas programmu. 

4.4. Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti 2013. gada 29. novembrī. 

 

5. Konkursa norises kārtība 

 

5.1. Pieteikumu dalībai konkursā var iesniegt no 2013. gada 15. oktobra līdz 2013. gada 15. 

novembrim saskaņā ar nolikuma 3. punktā aprakstīto kārtību.    

5.2. Konkursa norises datums un vieta – 2013. gada 29. novembris ES mājā, Aspazijas bulvārī 

28. 

5.3. Konkurss tiks organizēts divās kārtās latviešu valodā. 

5.4. Konkursa 1. kārtā dalībniekiem būs savstarpēji jāsacenšas, atbildot uz 20 erudīcijas 

jautājumiem par Eiropas Savienību un Latvijas dalību tajā.  

5.5. Dalībai konkursa 2. kārtā tiks izvirzīti 5 (pieci) konkursanti, kas 1. kārtā būs saņēmuši 

augstāko punktu skaitu. 

5.6. Konkursa 2. kārtā dalībnieku zināšanas un izpratni par Eiropas Savienību un Latvijas dalību 

tajā vērtēs īpaši šim konkursam izveidota žūrija. 

5.7. Konkursa 2. kārtas pārbaudījuma formāts – intervija. 

5.8. Konkursa 2. kārtas žūrijas komisijā piedalīsies pārstāvji no Eiropas Komisijas 

pārstāvniecības Latvijā, Eiropas Parlamenta Informācijas biroja, Eiropas Parlamenta deputāti, 

Eiropas Pilsoņu gada 2013 Labas gribas vēstnieki un citi eksperti. 

5.9. Konkursa 2. kārtas uzvarētāju, kurš iegūs titulu „ES erudīts 2013” un galveno balvu, noteiks 

žūrijas komisija. 
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6. Konkursa dalībnieku vērtēšana 

 

6.1. Konkurss notiks divās kārtās, un dalībnieku sniegums tiks vērtēts atbilstoši nolikuma 5. 

punktam. 

6.2. Konkursa rezultāti tiks paziņoti 2013. gada 29. novembrī konkursa noslēgumā klātienē ES 

mājā, Aspazijas bulvārī 28, un tie tiks publicēti interneta vietnē www.esmaja.lv. 

 

7. Apbalvošana 

 

7.1. Konkursa ietvaros tiks piešķirtas balvas labākajiem konkursa dalībniekiem: 

 Konkursa „ES erudīts 2013” uzvarētājam – portatīvais dators ASUS X54C C B815 / 1.6 

GHz / Windows 7 Home Premium / 2 GB RAM / 320 GB HDD / DVD SuperMulti / 

15.6" wide 1366 x 768 HD / Intel HD Graphics. 

 Grāmata - Normans Deiviss „Eiropas vēsture”; 

 Veicināšanas un simpātiju balvas. 

. 

 

8. Konkursa organizētāju kontaktinformācija 

 

8.1. Papildus informāciju par konkursu var saņemt, rakstot uz e-pasta adresi esmaja@esmaja.lv 

vai zvanot pa tālruni 67085445.  

8.2. Konkursa organizētāju kontaktpersona: ES mājas zināšanu, sarunu un mākslas istabu 

vadītāja Juta Šteinerte (e-pasts: juta.steinerte@esmaja.lv, tālr: 67085445). 
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