
 
Atklātā starptautiskā konkursa 

par labāko doktorantu, maģistrantu, studentu un skolēnu pētniecisko darbu 
saistītu ar  Rīgas pilsētas satiksmes problēmām  

NOLIKUMS 
   
 
  1. Vispārējie noteikumi 
 
1.1. Atklātais starptautiskais konkurss par labāko doktorantu, maģistrantu, studentu 

un skolēnu pētnieciskajiem darbiem (turpmāk tekstā – atklātais konkurss) tiek 
organizēts ar mērķi attīstīt studējošo zinātniski  pētniecisko darbu aktuālo Rīgas 
pilsētas transporta problēmu risināšanā. 

1.2. Konkursa galvenie uzdevumi ir šādi: 
 apzināt talantīgus jauniešus un veicināt viņu karjeras sekmīgu startu un 

profesionālu izaugsmi; 
 stimulēt augstāko un vidējo mācību iestāžu pētījumus aktuālos Rīgas 

transporta attīstības jautājumos; 
 popularizēt pilsētas transporta sistēmas attīstības programmas. 

1.3. Atklātajā starptautiskajā konkursā var piedalīties Latvijas augstāko mācību 
iestāžu doktoranti, maģistranti, studenti, studējošo kolektīvi ar saviem 
pētnieciskajiem darbiem un projektiem, kursa un diploma darbiem, bakalauru un 
maģistru darbiem, ārvalstu studenti, kas mācās Latvijas augstākajās mācību 
iestādēs, kā arī Latvijas vidusskolu audzēkņi ar pētnieciskajiem darbiem, kas 
veltīti Rīgas pilsētas transporta problēmu risināšanai. 

1.4. Konkurss notiek Rīgas domes patronāžā, tajā piedaloties Rīgas domes Satiksmes 
departamentam un Rīgas Transporta sabiedriskajai padomei. 

1.5. Atklātajā starptautiskajā konkursā tiek iesniegti pabeigti patstāvīgi zinātniskās 
pētniecības darbi transporta jautājumos, kā arī darbi, kas saistīti ar transporta 
tematiku dabaszinātņu, tehnisko un humanitāro zinātņu jomā. Iesniegtā darba 
pabeigšanas termiņš nedrīkst pārsniegt vienu gadu uz tā iesniegšanas momentu 
konkursam. 

1.6. Atklāto konkursu vada Rīgas Transporta sabiedriskā padome. 
1.7. Organizatorisko darbu, kas saistīts ar konkursa norisi, veic Rīgas domes 

Satiksmes departaments. 
1.8. Konkursa dalībnieki tiek apbalvoti šādās grupās: doktoranti, maģistranti, 

bakalauratūras vai augstāko profesionālo programmu studējošie un skolēni.  
1.9. Ikgadējā konkursa uzvārētāju skaitu un prēmiju apjomu nosaka Rīgas Transporta 

sabiedriskās padomes akceptēta konkursa komisija pēc saskaņošanas ar Rīgas 
domi. Pirmo vietu doktorantu, maģistrantu un bakalauru grupās var piešķirt tikai 
tad, kad konkursā iesnigts pētijums ir pabeigts un aizstāvēts promocijas, 
maģistranta vai bakalaura darbs. 



1.10. Konkursā iesniegto labāko darbu vadītājiem var piešķirt speciālas 
prēmijas. Atklātā konkursa finansiālajam nodrošinājumam var tikt piesaistīti 
sponsoru mērķlīdzekļi. Par konkursa sponsoriem uzskatāmas arī citas 
ieinteresētās organizācijas, kuras ir nodibinājušas savas speciālās prēmijas, 
balvas un apbalvojumus. Speciālo apbalvojumu skaitā var ietilpt arī dažādu 
organizāciju diplomi, dāvinājumi, naudas prēmijas, personālās stipendijas, pilnīgi 
vai daļēji apmaksātās studijas, dalība dažādās konferencēs un semināros,  grantu 
izsniegšana u.c. 

1.11. Sponsoru uzvārdi var tikt atspoguļoti materiālos, kuros atspoguļota 
konkursa gaita masu saziņas līdzekļos, formā, ko nosaka Rīgas Transporta 
sabiedriskā padome. 

1.12. Atklātā starptautiskā konkursa rezultātus novērtē konkursa komisija 5 - 8 
cilvēku sastāvā no vadošajiem transporta nozares speciālistiem un Rīgas 
Transporta sabiedriskās padomes locekļiem. Komisijā nedrīkst būt to pētniecisko 
darbu vadītāji, kuru studenti piedalās konkursā. Komisijas sastāvu un tās 
priekšsēdētāju apstiprina Rīgas Transporta sabiedriskā padome. 

1.13. Konkurss notiek katru gadu. Konkursa materiāli jāiesniedz līdz 
24.novembrim. Konkursa rezultāti tiek apkopoti līdz 10.decembrim. 

 
2. Darbu iesniegšanas un to izskatīšanas kārtība konkursa komisijā 
 

2.1. Atklātais starptautiskais konkurss tiek organizēts divās kārtās. 
2.2. Pirmā atklātā starptautiskā konkursa kārta notiek augstākajās un vidējās 

mācību iestādēs. Pirmās kārtas rezultātā konkursa kārtībā tiek atlasīti labākie 
studējošo pētnieciskie darbi līdzdalībai atklātā starptautiskā konkursa otrajā 
kārtā. Mācību iestāžu vadība var stimulēt studējošos – konkursa pirmās kārtas 
laureātus. 

2.3. Otrajai konkursa kārtai atlasītos studējošo pētnieciskos darbus mācību iestādes 
nosūta uz Rīgas domes Satiksmes departamentu. 

2.4. Izvirzot studējošo pētnieciskos darbus dalībai atklātā konkursa otrajā kārtā, 
augstskolas un vidējās mācību iestādes iesniedz konkursa komisijā šādus 
dokumentus: 
 pētniecisko darbu valsts valodā; 
 pētnieciskā darba anotācija iesniedzama rakstiskā un elektroniskā formātā: 

valsts valodā un 2 svešvalodās (1.pielikums); 
 ziņas par autoru (CV) un pētnieciskā darba vadītāju (CV); 
 mācību iestādes rektora (prorektora), vai vidusskolas direktora (direktora 

vietnieka) parakstītu pavadvēstuli par konkursa pirmās kārtas rezultātiem. 
 Iesniedzamā darba apjomam nevajadzētu pārsniegt 50 lappuses A4 formātā. 

Pētnieciskajam darbam  var pievienot aktus par darba rezultātu ieviešanu, 
patentu un zinātnisko rakstu kopijas. Konkursā drīkst iesniegt bakalaura un 
maģistra darbus, diplomdarbus un kursa darbus (projektus), kā arī 
pētnieciskos darbus, kas nav vecāki  par vienu kalendāro gadu. 

2.5.Konkursa komisija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu atklāti 
balsojot, ja vien dotajā komisijas sēdē piedalās vismaz 2/3 no komisijas 



locekļiem. Vienāda balsu skaita gadījumā izšķirošā ir priekšsēdētāja balss. 
Balsošanas rezultātus noformē ar atbilstošu konkursa komisijas protokolu. 

2.6.Konkursa komisija pieņem lēmumu par speciālu godalgu un prēmiju 
piešķiršanu, ja uzņēmējsabiedrības ir tādas finansējušas. 

2.7.Konkursa komisijas lēmumiem par iegūto vietu ir galīgs raksturs. 
2.8.Konkursā iesniegti studējošo pētnieciskie darbi netiek atgriezti. 

 
3. Atklātā konkursa uzvarētāju apbalvošanas kārtība 
 

3.1. Pamatoties uz konkursa komisijas sēdes protokolu studējošie – konkursa 
laureāti tiek apbalvoti ar Rīgas domes diplomiem un prēmijām, bet viņu 
pētniecisko darbu vadītāji – ar Rīgas domes diplomiem. 

3.2. Uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību speciālās balvas izsniedz, piedaloties šo 
organizāciju pārstāvjiem. 

3.3. Augstāko mācību iestāžu rektori (skolu direktori) var papildus prēmēt savus 
studējošos– atklātā konkursa laureātus no augstskolas (skolas) līdzekļiem. 

3.4. Apbalvošanas procedūras kārtību nosaka Rīgas Transporta sabiedriskā padome 
pēc saskaņošanas ar Rīgas domi. 

3.5. Konkursa gaita un tā rezultāti tiek atspoguļoti saziņas līdzekļos. 
 
 
 
 

Atklātā konkursa nolikuma 
1.PIELIKUMS 

 
Konkursa darba anotācijas saturs 

 
1. Darba nosaukums 
2. Autora(-u) vārds, uzvārds 
3. Pētnieciskā darba vadītāja vārds, uzvārds 
4. Mācību iestādes nosaukums 
5. Gads 
6. Darba apjoms 
7. Pielikumu skaits 
8. Īss darba raksturojums 

 Problēma un tās aktualitāte 
 Darba mērķis 
 Uzdevumi 
 Risinājuma metodes 
 Galvenie rezultāti 

9. Papildinformācija 
10. Autora paraksts 

  
 
 


