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Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes  
Studentu pašpārvaldes 

Starptautisko zinātnisko konferenču konkursa 
NOLIKUMS 

 
 

I. Vispārīgie noteikumi 

1. Starptautisko zinātnisko konferenču konkursu (turpmāk tekstā – Konkurss) organizē Latvijas 

Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Studējošo pašpārvalde (turpmāk 

tekstā – LU ĢZZF SP).  

2. Konkursa nolikums (turpmāk tekstā – Nolikums) nosaka Konkursa norises kārtību. 

3. Konkursa mērķis ir materiāli atbalstīt LU ĢZZF studentus, lai tiem būtu iespēja apmeklēt 

zinātniskās konferences, tādējādi veicinot zinātnes attīstību LU ĢZZF. 

4. LU ĢZZF SP Nolikumā noteiktajā kārtībā piešķir finansējumu pretendentiem, kas iesnieguši 

konkursa mērķim atbilstošus un aktuālus projektus. 

5. Konkursā var piedalīties LU ĢZZF bakalaura un maģistra studiju programmās studējošie. 

6. Konkursu publiski izsludina LU ĢZZF SP 

 

II Konkursa pieteikuma iesniegšanas kārtība 

7. Pieteikumu var iesniegt vienu reizi līdz termiņa beigām. 



8. Pieteikuma iesniegšanas termiņus un finansējuma fonda apjomu nosaka LU ĢZZF SP 

priekšsēdētājs ar rīkojumu. 

9. Pieteikumu iesniedz gan drukātā veidā LU ĢZZF SP Jelgavas ielā 1, Rīgā, LV- 1004, 221. 

telpā, gan elektroniski, nosūtot uz e- pastu info@geografumafija.lv. 

10. Iesniegtie pieteikuma dokumenti pretendentam pēc to izskatīšanas netiek atdoti. 

 

III Konkursa pieteikuma saturs un forma 

11. Lai pretendētu uz LU ĢZZF SP finansiālu atbalstu, pretendents sagatavo pieteikumu, 

izklāstot savu ideju un izmaksu aprēķinu. 

12. Pieteikums sastāv no: 

12.1. pieteikuma veidlapas latviešu valodā (1. pielikums), kas vienlaikus ir arī rakstisks 

apliecinājums tam, ka pretendents piekrīt Konkursa noteikumiem, kas minēti 

Nolikumā; 

12.2. konferences un tēmas detalizēta apraksta (2. pielikums); 

12.3. kopējās tāmes un tās pamatojuma (3. pielikums); 

12.4. papildu dokumentiem, ja pretendents uzskata par vajadzīgu tādus iesniegt. 

13. Konferences apmeklējuma izmaksu tāmei pievienojama šāda papildinformācija: 

13.1. konferences apmeklēšanas personīgā finansējuma apmērs un/vai citi finansējuma 

avoti (finansētājs, apjoms);  

13.2. no LU ĢZZF SP pieprasītā finansējuma apmērs. 

14. Pieteikumu noformē uz A4 formāta lapām datorrakstā. 

15. Konkursa izvērtēšanas komisija nepieņem izskatīšanai pretendenta pieteikumu, ja: 

15.1. pieteikums neatbilst Nolikumā noteiktajiem mērķiem; 

15.2. pieteikums nav iesniegts Konkursa rīkojumā noteiktajā termiņā; 

15.3. pieteikuma iesniedzējs savlaicīgi nav nokārtojis līdzšinējās saistības ar LU ĢZZF SP; 

15.4. pieteikums neatbilst Nolikuma prasībām. 

 

IV. Pretendentu pieteikumu vērtēšanas kritēriji 

16. Pretendenta atbilstība Nolikumā noteiktajam. 

17. Pretendenta izvēlētās tēmas aktualitāte tās nozarē. 

18. Pretendenta zinātniskās konferences apmeklēšanas akadēmiskā vērtība. 
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19. Pieteikuma aprakstā skaidri formulēta ideja, mērķis, tēmas aktualitāte. 

20. Konkursa pretendenta dalības veids zinātniskajā konferencē. 

21. Pretendenta vidējā svērtā atzīme. 

22. Konkursa tāmes precizitāte un pamatotība; pieprasītā finansējuma atbilstība LU ĢZZF SP 

finansiālajām iespējām. 

23. Pretendenta pieteikums pārliecina par kvalitatīvu uzstāšanos zinātniskajā konferencē. 

 

V Pretendentu izvērtēšanas kārtība 

24. Pretendentus izvērtē LU ĢZZF SP ievēlētie pārstāvji; 

25. Komisijas sastāvā nevar būt Konkursa pretendenti, pretendentu darba vadītāji un citas 

personas, kurām var rasties interešu konflikts. 

26. Pretendentu izvērtēšanai veido Komisiju vismaz trīs cilvēku sastāvā; 

27. Komisija atsevišķā sēdē izskata pretendenta pieteikumu pēc visu Nolikumā norādītajā 

kārtībā minēto dokumentu saņemšanas 15 darba dienu laikā. 

28. Komisija konkursa pieteikumus izvērtē šādi: 

28.1. Pretendentu pieteikumus, kuri atbilst konkursa mērķiem un Nolikuma prasībām, vērtē 

saskaņā ar projektu vērtēšanas kritērijiem; 

28.2. Komisija sniedz pamatotu atzinumu par pieteikuma atbalstīšanu ĢZZF SP 

kopsapulcē.  

28.3. ja Komisija uzskata par vajadzīgu, pretendents var tikt uzaicināts uz projekta 

mutvārdu prezentāciju. 

29. Konkursa pieteikumu apstiprina ĢZZF SP kopsapulcē ar balsojumu, balstoties uz komisijas 

sniegto atzinumu. 

30. Projektu konkursa rezultāti tiek nosūtīti elektroniski uz pieteikumā norādīto elektroniskā 

pasta adresi 14 kalendāro dienu laikā pēc pieteikuma apstiprināšanas ĢZZF SP kopsapulcē. 

 

VI. Papildu noteikumi 

31. LU ĢZZF SP finansējumu vienam pretendentam var piešķirt līdz 150 EUR apjomam vai ne 

vairāk kā 75% no kopējās tāmes summas: 

31.1. zinātnisko konferenču dalības maksai; 

31.2. ceļošanas izdevumiem; 



31.3. uzturēšanās izdevumiem. 

32. Studentiem, kas saņēmuši finansējumu, ir jāiesniedz LU ĢZZF SP tāme par LU ĢZZF SP 

piešķirtā finansējuma izlietojumu. 

33. Ja pretendents saņem LU ĢZZF SP finansējumu, pretendentam ir pienākums sniegt visu ar 

projekta realizāciju saistīto informāciju jebkurā brīdī pēc LU ĢZZF SP pieprasījuma, lai LU 

ĢZZF SP varētu novērtēt finanšu līdzekļu izmantošanas efektivitāti un lietderību. 

34. Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par piešķirto līdzekļu izmantošanu pieteikumā norādītajā 

laikā un paredzētajam mērķim. Ja tas nevar notikt, piešķirtā nauda jānodod atpakaļ LU 

ĢZZF SP vai rakstiski jāvienojas par izmaiņām. LU ĢZZF SP ir tiesības atteikt apstiprināt 

izmaiņas – tādā gadījumā nauda jāatdod atpakaļ LU ĢZZF SP. 

35. Students iesniedz atskaiti par zinātniskās konferences gaitu, pievienojot atskaites 

dokumentus (apmaksātos rēķinus, transporta biļetes u.tml.) un 300 līdz 500 vārdu garu 

aprakstu par konferences gaitu, ne vēlāk kā viena kalendārā mēneša laikā pēc zinātniskās 

konferences beigām. 


