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RĪKOJUMS 

Rīgā 
DATUMS SKATĀMS DOKUMENTA 

PARAKSTA LAIKA ZĪMOGĀ  
Nr. 001-05/2020/116 

 

Par Latvijas Bankas organizēto Baltijas valstu studentu zinātniski pētniecisko 

darbu 2021. gada konkursu 

 

1. Izsludināt Baltijas valstu studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursu. 

 

2. Apstiprināt "Latvijas Bankas organizētā Baltijas valstu studentu zinātniski pētniecisko 

darbu 2021. gada konkursa nolikumu" (pielikums). 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU 

ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU. 

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks 
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Pielikums 

Latvijas Bankas prezidenta 
DATUMS SKATĀMS DOKUMENTA PARAKSTA LAIKA ZĪMOGĀ  

rīkojumam Nr. 001-05/2020/116  

 

Latvijas Bankas organizētā Baltijas valstu studentu zinātniski pētniecisko darbu 

2021. gada konkursa nolikums 

 

1. Lai veicinātu tautsaimniecības makroekonomisko problēmu apzināšanu un analīzi un 

stimulētu augstākās izglītības iestāžu studentu pētnieciskās domas attīstību, Latvijas 

Banka izsludina Baltijas valstu studentu zinātniski pētniecisko darbu 2021. gada 

konkursu (tālāk tekstā – konkurss). 

 

2. Konkursā var piedalīties: 

2.1. personas, kas konkursa norises laikā reģistrētas kā Latvijas Republikas, Lietuvas 

Republikas vai Igaunijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditēto 

augstākās izglītības iestāžu bakalaura vai maģistra programmu studenti(-es); 

2.2. Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas pilsoņi un 

nepilsoņi, kas konkursa norises laikā reģistrēti kā citu valstu normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā akreditēto augstākās izglītības iestāžu bakalaura vai maģistra programmu 

studenti(-es). 

 

3. Konkursā nevar piedalīties personas, kas ir Eurosistēmas centrālo banku  

darbinieki(-ces) vai bijušie(-ās) Eurosistēmas centrālo banku darbinieki(-ces), kuru darba 

stāžs kādā no Eurosistēmas centrālajām bankām pārsniedzis 1 (vienu) gadu.  

 

4. Konkursa darbā jābūt izmantotām kvantitatīvās analīzes metodēm, un tā apjomam un 

akadēmiskajam līmenim jāatbilst vismaz bakalaura darbam izvirzītajām prasībām. 

Konkursa darbam jābūt rakstītam datorsalikumā latviešu vai angļu valodā. 

 

5. Konkursa darbā jāapskata aktuāla ar Baltijas un euro zonas tautsaimniecību saistīta 

tēma.  
 

6. Konkursa darbs jāiesniedz Latvijas Bankai no 2021. gada 17. maija līdz 2021. gada 

31. maijam, iesniedzot to tiešsaistē interneta vietnē www.makroekonomika.lv.  

 

7. Kopā ar konkursa darbu jāiesniedz ziņas par darba autoru (vārds un uzvārds, personas 

kods, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, izglītības iestāde, 

nerezidentiem arī dzimšanas datums), kā arī tā dokumenta kopija, kurš apliecina autora 

atbilstību šā nolikuma 2. punkta prasībām.  
 

8. Pēc 2021. gada 31. maija Latvijas Bankā saņemtie konkursa darbi netiks izskatīti. 

 

9. Konkursa darba iesniegšana ir apliecinājums tam, ka pētnieciskais darbs ir autora paša 

radīts un autors uzņemas atbildību par trešo personu autortiesību ievērošanu un piekrīt 

tam, ka darba godalgošanas gadījumā Latvijas Banka bez papildu samaksas darbu var 

publiskot pēc saviem ieskatiem. 

 

10. Konkursa darbus novērtēs Latvijas Bankas prezidenta izveidota komisija (tālāk 

tekstā – komisija). Komisijas loceklis nepiedalās konkursa darba novērtēšanā, ja 

komisijas loceklim ir personiskās intereses (komisijas loceklis ir konkursa darba 

zinātniskais vadītājs vai tml.), kas varētu ietekmēt neatkarīgu un objektīvu konkursa 

darba novērtēšanu.  
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11. Komisijai ir tiesības nevērtēt konkursam iesniegto darbu, ja tajā netiek apskatīti ar 

Baltijas un euro zonas tautsaimniecību saistīti jautājumi.  

 

12. Komisija novērtēs konkursa darbus līdz 2021. gada 15. jūnijam un noteiks konkursa 

uzvarētājus – 1 (vienu) Izcilības balvas, 1 (vienu) pirmās, 2 (divus) otrās un 3 (trīs) trešās 

vietas ieguvējus. 

 

13. Konkursa uzvarētājiem tiks piešķirta vienreizēja prēmija šādā apjomā (pirms Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteikto nodokļu samaksas): 

13.1. vienam Izcilības balvas ieguvējam – 2000 euro; 

13.2. vienam pirmās vietas ieguvējam – 1500 euro; 

13.3. diviem otrās vietas ieguvējiem – 1250 euro katram; 

13.4. trim trešās vietas ieguvējiem – 1000 euro katram. 

 

14. Pamatojoties uz konkursa darbu novērtējumu, komisijai ir tiesības prēmijas nepiešķirt 

vai samazināt to skaitu. 

 

15. Ja godalgotajam konkursa darbam ir divi vai vairāki autori, piešķirtā prēmija tiek 

sadalīta vienādās daļās atbilstoši autoru skaitam. 

 

16. Iesniegto un pienācīgi izstrādāto konkursa darbu autoriem kā balva var tikt pasniegta 

kāda no Latvijas Bankas euro kolekcijas monētām. Ar balvu pasniegšanu saistītos 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos nodokļus sedz no Latvijas Bankas 

līdzekļiem. 

 

17. Konkursa rezultāti, t.sk. godalgotie konkursa darbi, tiks publiskoti Latvijas Bankas 

interneta vietnēs (www.bank.lv un www.makroekonomika.lv) līdz 2021. gada 

30. jūnijam. Konkursa darbi, kuri netiks godalgoti, pēc konkursa noslēguma netiks 

saglabāti. 

 

18. Iesniegto konkursa darbu autoru norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu 

šā konkursa norisi. Personas datu pārzinis: Latvijas Banka, reģ. Nr. LV90000158236, 

K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: datuaizsardziba@bank.lv. 

Papildinformācija par personas datu apstrādi Latvijas Bankā pieejama 

https://www.bank.lv/par-mums/noderigi/personas-datu-apstrade. 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU 

ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU. 

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks 
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