Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Studējošo
padomes 3D konkursa noteikumi
Vispārīgie noteikumi
1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Studējošo padome (turpmāk - RTA SP)
veic pieteikumu atlasi, uzvarētāja izvēli un vaučera piešķiršanu RTA SP 3D konkursa (turpmāk – Konkurss)
ietvaros.
2. RTA SP ievēro šos noteikumus un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta 3. daļu.
3. Konkursā var piedalīties jebkuras Latgales vispārizglītojošās vidusskolas, valsts ģimnāzijas, profesionālās
vidējās izglītības iestādes, ģimnāzijas, profesionālās izglītības kompetences centra, vispārizglītojošās vakara
(maiņu) vidusskolas (turpmāk - Skola) 9.-12. klases vai 1.-4. kursi (turpmāk - Klase).
4. Konkursa vienīgā un galvenā balva ir vaučers, kuru Klase-uzvarētājs var apmainīt pret Creality Ender 3
trīsdimensiju drukas ierīci.
5. Lai Skolas Klase varētu piedalīties konkursā, tai līdz 2019. gada 20. marta plkst. 17.00 elektroniski tīmekļa
vietnē https://goo.gl/forms/qjrqS8jOzfuAr5u83 ir jāiesniedz pieteikums ar īsu atbildi/-ēm (kopējais teksts
līdz 150 vārdiem) uz jautājumu “Kā piesaistīt studentus RTA?”.
6. Konkursa pieteikumi ir anonīmi, taču vaučera piešķiršanas brīdī noskaidrot uzvarētāju ir iespējams (skat. šo
noteikumu 12. punktu).
7. Konkursa uzvarētājs ir Skola, kuras Klase iesniedza vislabāko pieteikumu.

Pieteikumu atlase, uzvarētāja izvēle un vaučera piešķiršana
8. RTA SP veic derīgu pieteikumu atlasi, pārbaudot katru pieteikumu uz atbilstību (nav pārsniegts vārdu limits;
pieteikums iesniegts laicīgi; pieteikums ir atbilde/-s uz jautājumu; pieteikums ir saprotams; pieteikums ir
anonīms) un noraidot neatbilstošus pieteikumus.
9. Ar atlasītajiem pieteikumiem no 2019. gada 21. marta līdz 2019. gada 2. aprīlim iepazīstas RTA SP biedri,
īpašu uzmanību veltot tādiem kvalitātes kritērijiem kā vienkāršums, oriģinalitāte, īstenojamība, ietekme,
nepieciešamie resursi.
10. Par katru atlasīto pieteikumu notiek īsas debates un atklāta balsošana RTA SP 2019. gada 2. aprīļa sēdē
(katram balsstiesīgajam RTA SP biedram ir viena balss uz katru pieteikumu katrā balsojumu kārtā).
11. Par uzvarētāju tiek uzskatīta Klase, kuras iesniegtais pieteikums pirmajā, otrajā vai trešajā balsojumu kārtā
saņem visvairāk RTA SP biedru balsu (sāk jaunu balsojumu kārtu, ja iepriekšējās balsojumu kārtas
veiksmīgākajiem pieteikumiem ir vienāds balsu skaits vai katram atsevišķam pieteikumam ir mazāk par 11
balsīm; katrā nākamajā balsojumu kārtā atlasa tikai trešdaļu no veiksmīgākajiem iepriekšējās balsojumu
kārtas pieteikumiem; ja trešajā balsojumu kārtā joprojām nav noteikts uzvarētājs, konkurss tiek anulēts).
12. Konkursa uzvarētājs tiek publiski paziņots 2019. gada 5. aprīlī, RTA Informācijas dienā (tiek nolasīta
pieteikuma daļa, un tās autori saņem vaučeru; autori jeb Skolas Klases pārstāvji var pierādīt savu autorību,
uzrādot oriģinālo pieteikuma tekstu).
13. RTA un RTA SP ir tiesības izmantot pieteikumus savā pamatdarbībā.

