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Visiem ieinteresētiem! 
 

Divi pasaules mēroga notikumi, proti, ASV vēlēšanās un Brexit, no jauna iesāka 
diskusijas par Eiropas nākotni. Ar ko Eiropai draud iespējamā draudzība starp Vladimiru Putinu 
un Donaldu Trampu? Kas notiks ar mūsu ekonomiku un finanšu tirgiem, kad Britu valdība 
tomēr iedarbinās 50. Pantu vai ES sankcijas tiks atceltas? Kā aizsargāt Rietumu sabiedrību no 
teroristu uzbrukumiem? Ko darīt ar bēgļu krīzi un militāro konfliktu Ukrainā? Kā cīnīties ar 
augošiem radikālisma, neiecietības un agresivitātes uzplaukumiem? Un ko tas viss nozīmē 
Latvijai? 

Kopš neatkarības atjaunošanās Latvija sevi pozicionējusi kā Rietumu valsti ar 
modernām eiropeiskām vērtībām. Cilvēku līdztiesības, vārdu brīvība, demokrātiskās vērtības 
tika uzsvērti par mūsu valsts pamatiem. Pēdējā laikā notikumi un izmaiņas sabiedrībā un 
likumdošanā, kā piemērām, ar tikumību saistīti grozījumi Izglītības likumā, dramatiski 
mēģinājumi grozīt Seksuālās un reproduktīvās veselības likumu ar mērķi aizliegt ziedot olšūnas 
nedzemdējušām sievietēm, vairāki un diemžēl nesodīti korupcijas skandāli Rīgas un Jūrmalas 
pašvaldībās, varas nespēja atrast profesionālus un atbilstošus VID un KNAB vadītājus, slikta 
pārvaldība pašvaldību un valsts līmenī, liek aizdomāties par nākotni, kas sagaida mūsu valsts. 
Vai mēs vēl joprojām esam modernā atvērtā Rietumu valsts? 

Novembrī, īpaši patriotisma nedēļā, Latvijas sabiedrībā daudz tiek reflektēts par tēmu 
brīvība. Vienlaicīgi ar neatkarības svinībām un varoņu piemiņu, tas ir laiks arī aktīvām 
pārdomām par to, ko mūsu sabiedrība ir jau sasniegusi, kā arī ko katrs no mums var izdarīt 
savas valsts labā. 

Kas sagaida Latviju nākotnē? Kā veicināt savas valsts ekonomisku un politisku attīstību 
un, vienlaikus, kā saglabāt atvērtu un neatkarīgu sabiedrību Latvijā? 

Saskaņā ar saviem mērķiem, proti, izveidot plašu un autoritatīvu labēju ideju diskusiju 
platformu, lai izstrādātu priekšlikumus mērķtiecīgai, ilgtspējīgai un dinamiskai Latvijas attīstībai, 
Biedrība “Latvijas nākotnes forums” (konkursa organizētājs) izsludina eseju konkursu visiem 
ieinteresētiem. 

Konkursa dalībniekiem jāuzraksta eseja, atbildot uz galveno jautājumu – kā saglabāt 
atvērtu sabiedrību Latvijā – vienā no apakš tēmām: 

1. sabiedrība, 
2. valsts pārvalde, 
3. ekonomika, 
4. mediji un sociālie tīkli. 
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Par paraugu vajadzētu ņemt esejas un rakstiskus darbus Latvijas augstskolās. 

Pietiekoši precīzi jāapraksta un jānodala: 
1. kas par šo jautājumu ir zināms jau publicētajos literatūras avotos, 
2. ko uzskata pats darba autors, 
3. kas pēc autora domām būtu jādara tālāk. 

 
Labākie darbi tiks publicēti Biedrības „Latvijas nākotnes forums” mājaslapā un/vai 

eseju krājumā, kā arī tiks attiecīgi apbalvoti: 1. vieta – 500 EUR, 2. vieta – 350 EUR, 3. vieta – 
150 EUR. 

Darbi iesniedzami elektroniski līdz 26. 12. 2016. (Grozījumi nolikumā veikti 26. 

decembrī un iesniegšanas termiņš tika pagarināts līdz 31.01.2017.), nosūtot darbu Biedrībai 
„Latvijas nākotnes forums” uz elektronisko adresi info@nakotnesforums.lv 

 
Iesniedzot darbu, konkursa pretendents automātiski piekrīt, ka: 

• konkursa organizētājam ir tiesības: publiskot vai demonstrēt darbu, publicēt 
darbu, izplatīt darbu, padarīt darbu pieejamu sabiedrībai pa vadiem vai citādā 
veidā, īslaicīgi vai pastāvīgi reproducēt darbu, tulkot, adaptēt un jebkādi citādi 
pārveidot darbu un reproducēt šādi iegūtos rezultātus; 

• konkursa dalībnieka iesniegtais darbs paliek konkursa organizatora īpašumā un 
var tikt izmantots pēc saviem ieskatiem Latvijas attīstības idejas 
popularizēšanā, atsaucoties uz autoru; 

• konkursa dalībnieks bez atlīdzības nodod konkursa organizētājam savas 
mantiskās autortiesības, kas attiecināmas uz darbu un nodod šos darbus 
Konkursa organizētājam; 

• konkursa dalībnieks, iesniedzot darbu, piekrīt tā daļējai vai pilnīgai 
publiskošanai; 

• konkursa dalībniekam pilnībā jāsedz konkursa darba sagatavošanas izmaksas 
līdz konkursa darba iesniegšanas brīdim. Konkursa organizētājs neuzņemas 
saistības par šīm izmaksām; 

• konkursa dalībnieks ir atbildīgs par sniegtās informācijas patiesīgumu un 
atbilstību Latvijas likumdošanai. 

 
Konkursa darbus vērtēs eseju konkursa žūrija šādā sastāvā: 

• Iveta Kažoka, Sabiedriskās politikas centra SKDS pētniece; 

• Ilmārs Šlāpins, Interneta žurnāla SATORI galvenais redaktors; 

• Jūris Pūce, Partijas “Latvijas attīstībai” priekšsēdētājs; 

• Jeļena Jesajana, Biedrības “Latvijas nākotnes forums” izpilddirektore. 
 
 

Edgars Jaunups 
Biedrības “Latvijas nākotnes forums” valdes priekšsēdētājs 
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Ar Biedrības “Latvijas nākotnes forums” eseju konkursa “Kā saglabāt atvērtu 
sabiedrību Latvijā?”nolikumu iepazinos: 
 

Vārds, uzvārds Paraksts Datums 

   

   

   

   

   

   

   

   

  


