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Zinātniskās literatūras konkursa nolikums 
 

 
1. Organizators 

Latvijas Universitātes (LU) Fizikas, matemātikas un optometrijas (FMOF) Studentu padome 

(SP). 

 

2. Konkursa mērķis un uzdevumi 

2.1. Konkursa mērķis ir veicināt LU FMOF studējošo zinātniski pētniecisko darbību, kā arī LU 

daudznozaru bibliotēkas krājuma papildināšanu. 

2.2. Konkursa uzdevums ir nodrošināt LU FMOF studējošos ar tiem nepieciešamo literatūru. 

 

3. Konkursa norise 

3.1. Konkursa dalībnieks iesniedz sev interesējošās literatūras sarakstu saskaņā ar nolikuma 

noteikumiem. 

 

4. Konkursa dalībnieki 

4.1. Konkursā var piedalīties visi LU FMOF studenti. 

 

5. Literatūras saraksta iesniegšanas kārtība 

5.1. Konkursa dalībnieki aizpilda anketu, kurā norāda: 

5.1.1. literatūras sarakstu; 

5.1.2. komentāru par konkrētās literatūras nepieciešamību;   

5.1.3. grāmatnīcu, kurā vēlamo lasāmvielu var iegādāties. 

5.2. Pieteikuma anketu jāaizpilda laikā no 2019. gada 10. oktobra līdz 2019.gada 
22.oktobrim, plkst. 23:59. 
 

6. Pieteikumu vērtēšana 

6.1. Kritēriji: 

6.1.1. izvēlētās literatūras atbilstība konkursa mērķim; 
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6.1.2. literatūras pieejamība iegādei; 

6.2. Pieteikumus vērtēs līdz 2019. gada 24.oktobrim. 

6.3. Konkursam aizpildītajiem pieteikumiem piešķir koda numuru, lai nodrošinātu to anonīmu 

vērtēšanu. 

 

7. Konkursa žūrija 

7.1. Konkursa žūrija ir trīs FMOF SP valdes pārstāvji, kuri tiek iecelti FMOF SP valdes sēdē. 

7.2. Žūrijas komisijas vadītājs ir viens no trim FMOF SP ievēlētajiem valdes pārstāvjiem. 

7.3. Žūrijas darbu administratīvi nodrošina FMOF SP Akadēmiskā virziena vadītājs. 

 

8. Rezultātu paziņošana un apbalvošana 

8.1. Rezultātus paziņo 2019. gada 25. oktobrī, nosūtot dalībniekiem ziņu uz norādīto e-pastu un 

publicējot rezultātus FMOF SP mājas lapā www.fizmati.lv. 

8.2. Konkursa balvu fonds ir zinātniskā literatūra vismaz 1000 € vērtībā, ko studējošajam 

patapina līdz 2019./2020. akadēmiskā gada beigām. Patapināto literatūru aizliegts atsavināt 

trešajām personām. 

 

9. Patapinājuma izbeigšana 

9.1. Patapināto literatūru atgriež Jelgavas ielā 3, FMOF SP telpā (332. telpa) līdz 2019./2020. 

akadēmiskā gada beigām. Konkursa rīkotājs var pieļaut atkāpes no šī noteikuma objektīvu 

apstākļu gadījumā. 

9.2. Literatūras patapinājuma ņēmējs atbild par literatūru saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem. 

9.3. Desmit darba dienu laikā pēc patapinājuma izbeigšanas, FMOF SP nogādā literatūru LU 

Bibliotēkas Komplektēšanas un Kataloģizācijas nodaļā. 

 

 
LU FMOF SP Akadēmiskā virziena vadītāja                            Dace Osīte 
 

 


