
 

RTU 155. GADADIENAS VĒSTNEŠI 

KONKURSA NOLIKUMS 

 

1. Par konkursu: 
 Konkurss tiek rīkots par godu RTU 155. gadadienai un ir viens no oficiālajiem 

gadadienas svinību pasākumiem, kurā tiks noskaidroti RTU 155. gadadienas vēstneši. 
 Konkursa mērķis ir celt jauniešu pašapziņu, sniedzot viņiem iespēju radoši 

pilnveidoties konkursa «155. jubilejas vēstneši» sagatavošanas un norises procesā, 

kā arī popularizēt RTU. 
 Konkursa uzvarētāji kļūs par RTU 155. gadadienas svinību vēstnešiem un tiks aicināti 

pārstāvēt universitāti nacionālos un starptautiskos pasākumos visa gada garumā. 
 
2. Organizatori: 

 RTU Studentu parlaments un Kultūras centrs. 
 
3. Dalībnieku reģistrācija: 

 Pieteikšanās uz konkursu notiks elektroniski, līdz 18. maijam aizpildot pieteikuma 
anketu. Pēc pieteikuma saņemšanas konkursa organizatoru pārstāvis sazināsies ar 
katru dalībnieku. Izvērtējot pieteikuma anketas, tiks izvēlēti tie dalībnieki, kas 
piedalīties konkursa atlases kārtā. 

 
4. Konkursa norise: 

 Konkurss  norisināsies divās daļās – atlases kārtā un finālā. 
 Dalībnieku atlase notiks RTU Mazajā zālē, Kaļķu ielā 1, 22.05.2017. plkst. 18. 
 Dalībnieka vizītkarte – atlases kārtā dalībnieki tiks aicināti interesanti, atjautīgi un 

radoši iepazīstināt žūriju ar sevi. 
 Labdarības projekta prezentācija – dalībnieki prezentēs labdarības projekta ideju, 

kuru velētos realizēt. 
 Katra dalībnieka individuāla foto sesija. 
 Žūrija, izvērtējot katra dalībnieka sniegumu, uz FINĀLU izvirzīs 6 dalībniekus - 3 

meitenes un 3 puišus. 
 

5. Konkursa fināls: 
 Konkursa fināls notiks RTU Arhitektūras fakultātes telpās 26.05.2017. plkst. 18. 
 Dalībniekiem būs jāiepazīstina konkursa žūrija ar sevi un jāsniedz intervija. 
 Kopā ar konkursa pedagogiem, jāsagatavo individuālais priekšnesums. 
 Pirms fināla jāpiedalās kopīgā finālistu izbraukuma foto sesijā. 
 Žūrija sniegs vērtējumu par katra finālista sniegumu un noteiks uzvarētājus. 

 



6. Piedalīšanās nosacījumi: 
 Dalībniekiem jābūt RTU studentiem. 
 Vērtēšanā tiks ņemti vērā pretendentu akadēmiskie rezultāti. 
 Dalībnieki piedalās pasākuma atlases kārtā, finālā un sagatavošanas procesā saskaņā 

ar noslēgto līgumu. 
 Organizatori no dalībniekiem neiekasē dalības maksu. 
 Dalībnieki apņemas pārstāvēt RTU 155. jubilejas gadam veltītajos pasākumos un 

citos universitāti reprezentējošos pasākumos. 
 Dalībnieki piekrīt, ka viņu fotogrāfijas tiek izmantotas RTU reprezentācijas 

materiālos. 
 Praktisku apsvērumu dēļ šajā nolikumā minētie laiki un datumi var tikt mainīti, par to 

savlaicīgi informējot dalībniekus. 
 

7. VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI: 
 Konkursantus atlases kārtā un finālā vērtē konkursa žūrija. 
 Nosakot uzvarētājus, vērā tiks ņemti: dalībnieka priekšnesuma saturs un forma, 

vizuālais imidžs, foto sesija, dalība kopīgajos pasākumos, spēja brīvi komunicēt, 
artistiskums un iznesība, erudīcija, personīgais šarms, par papildus priekšrocību tiks 
uzskatītas dalībnieku ārpus studiju aktivitātes – zinātniskā darbība, uzņēmējdarbība, 
dalība mākslinieciskajos kolektīvos, sasniegumi sportā u.c. 

 
8. Konkursā piešķir: 

 Galveno balvu  – titulu «RTU 155. gadadienas vēstnesis» un «RTU 155. gadadienas 

vēstnese» un starptautisku pieredzes apmaiņas braucienu. 

 Specbalvas dažādās nominācijās. 
 
 
Papildus informācija: 
Konkursa koordinators Juris Iljins 
tālr.: 27856250, e-pasts juris.iljins@rtu.lv 


