
Eseju konkurss “Progress sākas tur, kur ir 

konkurence” 

Nolikums 

 

1. Vispārējs apraksts 

Šogad aprit 25 gadi, kopš Latvijā tiek uzraudzīta godīga konkurence. Godīga 
konkurences uzraudzība nozīmē, ka tiek vērtēts, vai uzņēmumi aizliegti 
nevienojas, vai lielie, t.i., dominējošie, uzņēmumi ļaunprātīgi neizmanto savu 

pārspēku jeb tirgus varu vai arī neīsteno tādas apvienošanās, kas var radīt 
kaitējumu patērētājiem un ekonomiskajai attīstībai kopumā. 

Lai veicinātu diskusijas par godīgas konkurences nepieciešamību dažādās 
sabiedrības grupās, Konkurences padome rīko eseju konkursu. 

 

2.  Eseju konkursa mērķis un uzdevums 

Eseju konkursa mērķis ir veicināt vidusskolēnu un studentu izpratni par godīgas 

konkurences nozīmi ikdienas dzīvē un Latvijas attīstībā. 

Konkursa uzdevums ir izstrādāt un iesniegt eseju, kas ir atbilstoša konkursa 
tēmai – “Progress sākas tur, kur ir konkurence”. Esejā vidusskolēni un studenti 

aicināti sniegt savu skatījumu par konkurences nepieciešamību ikdienā gan no 
individuālā, gan no kopējās sabiedrības skatu punkta. 

 

3. Konkursa dalībnieki 

Eseju konkursā aicinātas piedalīties divas grupas: 

a) Latvijas vispārizglītojošo skolu 10. - 12. klases skolēni un 
b) bakalaura un 1. līmeņa augstākās izglītības studiju ekonomikas 

un tiesību zinātņu studenti. 

Katrs dalībnieks var iesniegt vienu eseju. 

 

4. Konkursa norises laiks 

Eseju konkurss noris no 2017. gada 9. oktobra līdz 31. oktobrim. 

 

5. Esejas noformējums 

 Eseja tiek iesniegta A4 lapas formātā, datorrakstā latviešu valodā, burtu 
stilā Times New Roman, 12. burtu izmērā un ar 1,5 atstarpēm starp 
rindām; 

 Esejas apjoms ir no 1800 līdz 3600 rakstu zīmēm, ieskaitot atstarpes 
(viena līdz divas A4 lapas). 

 Esejai jāpievieno titullapa (neietilpst esejas kopējā apjomā); 
 Titullapā jābūt norādītam:  

a) Esejas nosaukums; 



b) Esejas autora vārds, uzvārds; 

c) Esejas autora pārstāvētā mācību iestāde un klase/kurss; 
d) Esejas autora adrese, elektroniskā pasta adrese un tālruņa 

numurs; 
e) Ekonomikas skolotāja(-s)/Atbilstošā priekšmeta pasniedzēja(-s) 

vārds, uzvārds un e-pasts. 

 

6. Esejas iesniegšana 

Esejas līdz 2017. gada 31. oktobrim iesniedzamas elektroniskā formātā, 
sūtot uz e-pasta adresi konkurencei25@kp.gov.lv.  

 

7. Konkursa darbu vērtēšana un rezultātu paziņošana 

Konkursam iesniegtās esejas līdz 2017. gada 7. novembrim izvērtē 

Konkurences padomes konkursa vērtēšanas komisija. Konkursa rezultāti tiks 
paziņoti, nosūtot informāciju personīgi uz konkursa dalībnieku norādītajām e-pasta 

adresēm. 

 
Eseju konkursa darbi tiks vērtēti divās grupās: 

 Latvijas vispārizglītojošo skolu 10.-12. klases skolēni; 
 Bakalaura un 1. līmeņa augstākās izglītības studiju ekonomikas un 

tiesību zinātņu studenti. 
 
Esejas tiks vērtētas pēc šādiem kritērijiem: 

 Satura atbilstība konkursa tēmai; 
 Loģisks idejas izklāsts; 

 Oriģinalitāte un vārdu krājums; 
 Valodas stils; 
 Noformējums. 

 

8. Konkursa balvas 

Katras grupas divu labāko darbu autori saņems galda spēļu veikala dāvanu 
karti. Bakalaura un 1. līmeņa augstākās izglītības studiju studenti iegūs prakses 
iespēju Konkurences padomē. 

Katras grupas uzvarētāja skolotājs(-a) un pasniedzējs(-a) saņems 
grāmatnīcas dāvanu karti. 

Visi eseju konkursa dalībnieki saņems pateicības rakstu par dalību konkursā. 

 

Piezīme: iesūtot savu eseju konkursam, dalībnieki nodod Konkurences padomei 
tiesības izmantot viņu darbus un to publicēšanas tiesības bez atlīdzības. 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu, sazinieties ar Konkurences padomes 

komunikācijas speciālisti Paulu Vilsoni, rakstot uz e-pastu paula.vilsone@kp.gov.lv 
vai zvanot uz tālr. nr. 67365210. 
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