Atlants.lv izziņo ikgadējā eseju konkursa tēmu

Atklāta jau par tradīciju kļuvušā Atlants.lv skolnieku eseju konkursa šī gada tēma: “Es
un ES”! Konkurss norisināsies no 2016. gada 19. septembra līdz 2017. gada
10. martam. Uzvarētāju noteiks vienlīdzīgs kompetentas žūrijas un sabiedrības
balsojums. Konkursa balvu fonds šoreiz pārsniedz 1000 eiro. Tradicionālais Atlants.lv
eseju konkurss skolniekiem tiek rīkots kopš 2007. gada, tajā uz galveno balvu kopumā
pretendējuši ap 2000 skolēnu. “Mēs neesam maza valsts ar slēgtām robežām, bet daļa
no lielākas savienības. Jaunieši, kuri vēl tagad sēž skolas solos, drīzumā saskarsies ar
neskaitāmām izvēlēm – ko tālāk mācīties, kur dzīvot, kā organizēt savu nākotni. Viņi
jau drīz piedalīsies arī mūsu valsts un Eiropas turpmākās veidošanas procesos.
Mūsuprāt, jau tagad ir svarīgi jauniešus mudināt domāt par savu un mūsu kopīgo
nākotni, Eiropu un sevi šajā telpā. Tāpēc par šī gada eseju konkursa tēmu esam
izvēlējušies: “Es un ES”. Vienlaikus mēs par tēmai atbilstošiem uzskatīsim arī darbus,
kuros “ES” tiks interpretēts savādāk nekā Eiropas Savienība, jo mēs negribam
jauniešus pārlieku ierobežot,” stāsta Atlants.lv vadītājs un izveidotājs Gatis Sprūds.
Eseju konkurss norisināsies 2016./2017. mācību gada laikā. Eseju iesniegšana
konkursā būs iespējama no 19. septembra konkursa interneta vietnē
http://www.atlants.lv/konkurss/. Konkurss noslēgsies 2017. gada 10. martā. Pēc tam
apmēram 2 nedēļas ilgs eseju vērtēšana un rezultātu apkopšana, kuras laikā tiks
izziņots arī apbalvošanas laiks un vieta. Konkursa balvu fonds pārsniedz 1000 €. Par
pirmajām trīs vietām konkursā cīnīsies Latvijas pamatskolu, vidusskolu un
profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi, bet pārējie konkursa dalībnieki varēs

pretendēt uz veicināšanas un simpātiju balvām. Vērtīgas balvas ir paredzētas arī
literatūras un latviešu valodas skolotājiem, kuru audzēkņi ieņems pirmās trīs vietas
konkursā. Konkursa vērtējums sastāvēs 50% no publiskā vērtējuma un 50% no žūrijas
vērtējuma. Žūrijas komisija sastāvēs no astoņiem cilvēkiem, tie būs: Atlants.lv vadītājs
Gata Sprūds, politoloģe Iveta Kažoka, Eiropas Komisijas Pārstāvniecības Latvijā
komunikāciju vadītāja Jeļena Ābola, vēsturnieki Kārlis Sils un Andris Tihomirovs,
žurnālists Aleksis Zoldners, uzņēmējs Reinis Silovs un filosofs Māris Mičerevskis. Pērn
eseju konkursā uzvarēja Elīna Smoļaka no Rugāju vidusskolas. Elīnas esejas
nosaukums bija “Otrā krasta meklējumos”, darbs apskatāms šeit:
https://www.atlants.lv/konkurss/2015-darbi/21401/. Otro vietu konkursā izcīnīja Jānis
Lapāns no Rīgas Imantas vidusskolas ar eseju “Bēgļi, un ko ar tiem iesākt?”, darbs
apskatāms šeit: https://www.atlants.lv/konkurss/2015-darbi/21388/. Savukārt, trešo
vietu ar salīdzinoši mazu kopējo iegūto punktu starpību no otrās vietas, ir ieguvusi
eseja “Bēglis, lai izdzīvotu”, kuras autors ir Ričards Goldiņš no Saulkrastu vidusskolas
un viņa skolotāja Liene Riekstiņa. Darbs apskatāms
šeit: https://www.atlants.lv/konkurss/2015-darbi/21386/. Visi konkursā iesniegtie darbi
būs pieejami bez maksas un bez reģistrācijas interneta vietnē:
http://www.atlants.lv/konkurss/ - līdzīgi kā tur patlaban apskatāmi iepriekšējo gadu
eseju konkursu darbi. Ziņu sagatavoja: Gatis Sprūds, interneta bibliotēkas
“Atlants.lv” vadītājs gatis@atlants.lv, t. 29146416

