
LAIPNI AICINĀTI VISI SKOLNIEKI UN 
SKOLOTĀJI!

Kas ir DNS dienas eseju konkurss?

Jau sesto gadu Eiropas Cilvēka Ģenētikas asociācija organizē DNS dienas  eseju 

konkursu Eiropas  vidusskolās. Eseju konkursa mērķis  ir popularizēt zinātni un 

veicināt izpratni par ģenētiku Eiropā. Tas domāts  kā izaicinājums skolniekiem 

pārbaudīt, jautāt un atpoguļot svarīgāko ģēnētikas  atklājumu ietekmi uz 

sabiedrību.

Balvas

Pirmās vietas ieguvējam: EUR 300.- 

Papildus, pirmās  vietas  ieguvēja skolotājs  saņems  EUR 1.000.-, lai varētu organizēt 

zinātnisku projektu vai iepirktu klasei  mācību aprīkojumu.

Otrās vietas ieguvējam: EUR 200.- 

Papildus, otrās  vietas ieguvēja skolotājs  saņems EUR 800.-, lai varētu organizēt 

zinātnisku projektu vai iepirktu klasei mācību aprīkojumu.

Trešās vietas ieguvējam: EUR 100.- 

Papildus, otrās  vietas ieguvēja skolotājs  saņems EUR 500.-, lai varētu organizēt 

zinātnisku projektu vai iepirktu klasei mācību aprīkojumu.  

Dalībnieki

Konkursā var piedalīties  skolnieki vecumā no 14 līdz 18 gadiem. Visas  esejas 

vispirms ir jāiesniedz skolotājam. Tikai trīs  esejas  no vienas  klases  tiks  pieņemtas 

konkursam, tāpēc skolotājiem iesniegšanai vajadzētu izvēlēties  labākās  esejas  no 

katras klases.

Esejas formāts

Eseja nedrīkst pārsniegt 750 vārdus  un esejā var tikt iekļauts  viens  attēls. Ja ir 

iespējams, lūdzu, pievienojiet arī skolnieka fotogrāfiju.

Valoda

Eseju ir ļoti ieteicams iesniegt datorrakstā, angļu valodā. Bet pastāv arī iespēja 

rakstīt esejas latviešu valodā, taču tādā gadījumā jālūdz skola vai skolotāji, lai to 

pārtulko angļu valodā. Ja nepieciešams ESHG nodrošinās tulkojumu.

Ja eseja ir uzrakstīta latviešu valodā, tad sūtot uz konkursu vajadzētu sūtīt gan 

tulkojumu, gan oriģinālu.

Noteikumi konkursam: 

http://www.dnaday.eu mājaslapā

Latvijas  Cilvēka Ģenētikas  asociācija piedāvā arī savu balvu iPad Mini autoram 

par oriģinālāko darbu. Esajas jāiesniedz latviešu valodā, uz e-pasta adresi:

lcga@biomed.lu.lv 

līdz 15.02.2013.

2013. GADA 
JAUTĀJUMS

 
2013. GADS IR ZĪMĪGS 
AR DŽEIMSA VATSONA 
UN FRANCISA KRIKA 
ATKLĀJUMU PAR DNS 
DUBULTSPIRĀLES 
UZBŪVI 60. GADSKĀRTU 
UN PIRMĀ SEKVENĒTĀ 
CILVĒKA GENOMA 10 
GADU JUBILEJU. 
IZVĒLIES JEBKURU NO 
ŠIEM ATKLĀJUMIEM UN 
PASKAIDRO TO PLAŠĀKO 
IETEKMI UZ 
BIOTEHNOLOĢIJU 
ATTĪSTĪBU, CILVĒKU 
SLIMĪBU UN VESELĪBU, 
VAI MŪSU IZPRATNI PAR 
ĢENĒTIKAS PAMATIEM, 
TĀDIEM KĀ ĢENĒTISKĀ 
VARIĀCIJA VAI GĒNU 
EKSPRESIJA.

DATUMI, KURUS 
ATCERĒTIES

15. Novembris Sākas konkurss

15. Februāris. Pēdējā diena, kad 
esejas var iesniegt

25. aprīlis DNS diena. Eseju 
konkursa uzvarētāju paziņošana.

LATVIJAS CILVĒKA ĢENĒTIKAS ASOCIĀCIJA http://biomed.lu.lv/lv/par-mums/saistitas-organizacijas/lcga

    DNS DIENA 2013  
   ESEJU KONKURSS

                SESTAIS IKGADĒJAIS EIROPAS DNS DIENAS ESEJU KONKURSS
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