
    

“3D printing contest”  

 

Nolikums  

1. Vispārējie noteikumi 

1.1 Nolikums ir sagatavots konkursa 3D printing contest īstenošanai; 

1.2 Konkursa īstenotājs un balvu fonda nodrošinātājs ir RTU Studentu 
parlaments un SIA Mass Portal; 
1.3  Konkursa mērķis ir veicināt 3D printēšanas attīstību, tādējādi 
sniedzot ieguldījumu sabiedrības izpratnē par 3D printēšanas plašajām 
iespējām; 
1.4  Konkursā var piedalīties Latvijas valsts augstskolu, privāto 
augstskolu studenti un Latvijas valsts skolu 7.-12. klases skolēni un  kādas 
Latvijas valsts izglītības iestādi absolvējušie (turpmāk - Dalībnieki). Dalībnieki 
piedalās Konkursā ar savu izstrādāto un uzmaketēto ideju 3D printētam 
modelim (turpmāk – Darbi); 
1.5 Darbus izstrādā un tie pieder Dalībniekiem. 
 

  Sacensību organizatori:  

Anda Barkāne, + 371 27896240, anda.barkane@rtusp.lv  

Sallija Bule, + 371 28690303 sallija.bule@gmail.com   

Mārtiņš Būmanis, +371 29212030, martins.bumanis@ditfi.lv   

Jorens Jasevičs, + 371 20221976, j.jasevics@gmail.com  

2. Konkursa norise 

1.1. Konkursa sākums 2016. gada 16. decembrī un tas norisināsies līdz 
2017. gada 4. martam;  



1.2. Darbu iesniegšanas termiņš ir noteikts līdz 2017. gada 30. janvāra 
plkst. 23.59; 
1.3. No 2017. gada 31. janvāra līdz 5. februārim notiek Konkursā 
iesniegto Darbu izvērtēšana saskaņā ar Noteikumu 4. nodaļu; 
1.4. Divdesmit Konkursam iesniegtie Darbi, kuri iegūs augstāko punktu 
skaitu, tiks izvirzīti tālāk; 
1.5. No 2017. gada 7. februāra līdz 1. martam plkst. 15.00 tālāk virzītie 
Dalībniekiem printē savus modeļus Mass Portal; 
1.6. 2017. gada 4. martā norit Konkursa Darbu izvērtēšana un izstāde, 
uzvarētāju apbalvošana.  

  

3. Konkursa Darbu iesniegšana 

3.1. Dalībniekiem jāpiesakās Konkursam aizpildot pieteikuma anketu: 
http://ej.uz/3dPrintingContest un jāizveido 3D modelis; 
3.2. Konkursam iesniedzamajiem Darbiem tiek piemēroti šādi kritēriji: 

3.2.1. Darbam jābūt .stl formātā; 
3.2.2. Darbi jāiesūta elektroniski uz e-pasta adresi 
3dpc2016@gmail.com; 
3.2.3. Viens Dalībnieks var iesniegt Konkursam vienu Darbu. 

 

4. Konkursa Darbu izvērtēšana  

4.1. Pirmajā kārtā iesniegtos Darbus vērtē Konkursa žūrijas komisija 5 
(piecu) cilvēku sastāvā; 
4.2. Konkursa pirmajā kārtā iesniegtie Darbi tiek vērtēti pēc šādiem 
kritērijiem: 

4.2.1. Modeļa ideja ir saprotama; 
4.2.2. Modelis ir unikāls;  
4.2.3. Programmā izstrādātā modeļa kvalitātē (sieniņu biezuma 
atbilstība, modeļa stabilitāte, atbilstoša pamata plaknes izvēle); 
4.2.4. Modeļa sarežģītībā, modeļa atbilstībā idejai; 

4.3. Katrs Konkursa žūrijas loceklis izvērtē visus Konkursam iesniegtos 
Darbus; 

http://ej.uz/3dPrintingContest
mailto:3dpc2016@gmail.com


4.4. Katrs kritērijs tiek novērtēts 5 (piecu) punktu skalā, kur 1 (viens) ir 
viszemākais vērtējums, bet 5 (pieci) – visaugstākais vērtējums. Maksimālais 
iegūstamais punktu skaits vienam Darbam ir 20 (divdesmit) punkti; 
4.5. 20 (divdesmit) Darbi, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu, nokļūst 
Konkursa otrajā kārtā; 
4.6. Ja pirmajā kārtā iesniegtajiem Darbiem punktu skaits ir vienāds un 
balsošanai kvalificējas vairāk nekā 20 (divdesmit) Darbi, žūrijas komisija, 
balsojot izlemj par tiem 20 (divdesmit) Darbiem, kuri tiek virzīti tālāk uz otro 
kārtu.  
4.7. Dalībnieki saņem informatīvu epastu 6. februārī par konkursa 
rezultātiem. 
Žūrijas komisijas sēdes tiek protokolētas; 

 

5. Fināls  
5.1. Konkursa 20 (divdesmit) finālistus vērtē finālā 5 (piecu) žūrijas 
komisiju locekļi un fināla apmeklētāji simpātiju balvai. 
5.2. Noslēdzoties vērtēšanai, tiek apkopoti balsojuma rezultāti. 
 
 

6. Balvas 

 

6.1. 20 laimīgajiem tiks izprintētas Konkursā iesniegtās idejas ar Mass 
Portal atbalstu; 
6.2. Simpātiju balvās - dāvanu karte 50 EUR vērtībā izprintēt vēl citas 
savas idejas; 
6.3. 50% atlaide Mass Portal 3D printera iegādei; 
6.4. Balvu fonds var tikt papildināts līdz Konkursa norises beigām. 
6.5. Balvu pasniegšanas ceremonija notiks MassPortal telpās, 4. martā, 
uz to tiek aicināts katrs interesents. Ceremonijas laiks tiks precizēts. 

 

• Sacensību norises laikā dalībnieki paši ir atbildīgi par savu drošību un veselību.  
  

• Tiesneši patur tiesības mainīt kādu no nolikuma punktiem atbilstoši situācijai, kā arī drīkst 
diskvalificēt komandu par noteikumu neievērošanu.  


