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APSTIPRINĀTS 2012. gada 14. septembrī. 

 

Zinātniskās literatūras konkursa nolikums 

 

1. Organizators  

Latvijas Universitātes (LU) Fizikas un matemātikas (FMF) Studentu padome (SP).  

2. Konkursa mērķis un uzdevumi  

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

Daudznozaru bibliotēkas krājuma papildināšanu.  

2.2. Konkursa uzdevums ir nodrošināt LU FMF studējošos ar tiem nepieciešamo literatūru (Literatūra) 

zinātnisko pētījumu (Pētījums) izstrādes laikā.  

3. Konkursa norise  

3.1. Konkursa dalībnieks iesniedz ar Pētījuma zinātnisko vadītāju saskaņotu Literatūras sarakstu, kas 

nepieciešama Pētījuma izstrādāšanai saskaņā ar nolikuma noteikumiem.  

4. Konkursa dalībnieki  

4.1. Konkursā var piedalīties visu LU FMF realizēto studiju programmu studējošie, kuri ir uzsākuši 

bakalaura, maģistra, diplom- vai promocijas darba izstrādi vai iesaistīti pētniecības projektā, kura 

zinātniskais vadītājs ir LU FMF akadēmiskā personāla pārstāvis.  

4.2. Konkursā var piedalīties tikai tie FMF SP biedri un aktīvisti, kas nav iesaistīti konkursa 

organizēšanā.  

5. Literatūras saraksta iesniegšanas kārtība  

5.1. Konkursa dalībnieki iesniedz pieteikumu, kurā norāda:  

5.1.1. uzsāktā Pētījuma tematu. Pētījuma tematu vai tā nosaukumu drīkst koriģēt, ja nemaina 

Pētījuma sākotnēji iecerēto ievirzi;  

5.1.2. īsu aprakstu par sagaidāmajiem vai sasniedzamajiem Pētījuma rezultātiem;  

5.1.3. Literatūras sarakstu, kas nepieciešama Darba izstrādāšanai;  

5.1.4. komentāru par konkrētās Literatūras nepieciešamību Pētījuma izstrādē;  

5.1.5. saskaņojumu ar Pētījuma zinātnisko vadītāju par norādītās Literatūras nepieciešamību.  

5.2. Pieteikumu personīgi nodod žūrijas komisijas vadītājam, kā arī nosūta elektroniski uz e-pastu 

konkurss@fizmati.lv laikā no 2012. gada 18. septembra līdz 19. oktobra plkst. 23:59.  

6. Pieteikumu vērtēšana  

6.1. Kritēriji:  

6.1.1. izvēlētās Literatūras atbilstība konkursa mērķim, uzdevumam un Pētījuma tematam;  



6.1.2. pētījuma temata aktualitāte;  

6.1.3. Literatūras pieejamība iegādei;  

6.2. Pieteikumus vērtē līdz 2012. gada 25. oktobrim.  

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

7. Konkursa žūrija  

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

dekāns un nodaļu vadītāji.  

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

7.3. Žūrijas darbu administratīvi nodrošina FMF SP Izglītības darba grupas vadītājs.  

8. Rezultātu paziņošana un apbalvošana  

8.1. Rezultātus paziņo 2012. gada 26. oktobrī, nosūtot dalībniekiem ziņu uz norādīto e-pastu un, ja 

konkursanti piekrīt, publicējot rezultātus FMF mājas lapā www.fizmati.lv.  

8.2. Konkursa balvu fonds ir zinātniskā literatūra Ls 500.00 vērtībā, ko studējošajam patapina līdz 

Pētījuma iesniegšanas termiņam. Patapināto literatūru aizliegts atsavināt trešajām personām.  

9. Patapinājuma izbeigšana  

9.1. Patapināto literatūru atgriež FMF SP telpā Zeļļu ielā 8-111 piecu darba dienu laikā pēc paredzētā 

Pētījuma nodošanas termiņa neatkarīgi no tā, vai pats Pētījums ir vai nav pabeigts vai nodots. 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, FMF SP nogādā Literatūru LU Bibliotēkas 

Komplektēšanas un Kataloģizācijas nodaļā. 

 

 

LU FMF SP priekšsēdētāja        Laura Vēze 

 

 

 


