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NOLIKUMS 

Konkursa organizētājs – Rīgas Tehniskās universitātes Doktorantūras skola. 

Konkursa mērķis – atklāt, kādus pētījumus un zinātnisko darbu veic maģistranti un 
doktoranti Latvijas augstskolās, ieintriģējot skatītājus un parādot, ka pētniecības darbs var 
būt interesants un aizraujošs.  

Konkursa dalībnieki – Latvijas augstskolu maģistranti un doktoranti. Konkursa dalībnieks 
(maģistrants vai doktorants) nedrīkst būt iesaistīts konkursa organizēšanā. 

KONKURSA DARBS 

1. Konkursa darbu (turpmāk tekstā Prezentācija) katrs dalībnieks var izveidot sev 
vēlamā formā. Tā var būt:  

a. eksperiments; 
b. stāsts; 
c. etīde; 
d. dziesma; 
e. deja; 
f. elektroniska prezentācija; 
g. jebkura cita radoša un brīva uzstāšanās forma. 

2. Prezentācijas saturam ir jāatklāj tēma, zinātnes nozare vai virziens, kurā konkursa 
dalībnieks studē, sasniegtie rezultāti un/vai nozares interesantākās un aizraujošākās 
šķautnes. 

3. Prezentācijas valoda var būt gan latviešu, gan angļu.   
4. Prezentācijas laikā dalībniekam jāievēro vispārpieņemtās ētikas un drošības normas. 

PIETEIKŠANĀS KONKURSAM 

5. Lai pieteiktos konkursā, dalībniekam jāaizpilda konkursa pieteikuma veidlapa 
(pielikums Nr. 1): 

a. dalībnieka personiskā informācija;  
b. neliels Prezentācijas kopsavilkums (populārzinātniskā valodā); 
c. dalībnieka foto.  

Pieteikuma veidlapu elektroniskā formā iespējams aizpildīt mājaslapā: 
www.researchslam.lv. 

6. Konkursa pieteikums jāiesniedz vienā no trīs kategorijām (pielikums Nr. 2). 
7. Pieteikšanās beigu termiņš – 5. marts plkst. 23.59. 

PIETEIKUMU IZVĒRTĒJUMS 

8. Pirms pieteikuma vērtēšanas tiek noteikta tā atbilstība administratīvajiem kritērijiem 
(pieteikšanās termiņš, iesniegts dalībnieka foto attēls u. tml.). Pieteikumi, kas atbilst 
administratīvajiem kritērijiem, tiek nodoti žūrijas komisijas vērtējumam. 
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9. Žūrijas komisija iesniegtos pieteikumus vērtē ar atzīmi no 1 līdz 5 (1 – ļoti vāji, 5 – 
izcili) atsevišķi katrā kategorijā pēc šādiem kritērijiem:  

a. pieteikuma saprotamība – pieteikums ir viegli saprotams un skaidri 
uztverams;  

b. pieteikuma oriģinalitāte – pieteikums ir orģināls, tajā atainots netradicionāls 
pētījuma pasniegšanas veids; 

c. zinātniskā ievirze – pieteikumā skaidri nosakāma sasaiste ar zinātni un ir 
izprotams zinātniskās darbības virziens. 

10. Iesniegtos pieteikumus pēc minētajiem kritērijiem izvērtē žūrijas komisija, kuras 
sastāvā ir:  

a. Rīgas Tehniskās universitātes Doktorantūras skolas vadītājs; 
b. pārstāvis no Latvijas Studentu apvienības – vērtē maģistrantu pieteikumus;  
c. pārstāvis no Latvijas Jauno zinātnieku apvienības – vērtē doktorantu 

pieteikumus;  
d. konkursa «ResearchSlam 2013» finālisti. 

11. Ņemot vērā iegūtos rezultātus, tiek aprēķināts vidējais aritmētiskais rezultāts katram 
dalībniekam individuāli, atbilstoši studiju līmenim – maģistrants vai doktorants, un 
atbilstoši pieteiktajai kategorijai. 

12. No katra studiju līmeņa tiek izvirzīti 10 (desmit) labākie, visvairāk punktus ieguvušie 
dalībnieki katrā no kategorijām, kuri tiek uzaicināti piedalīties atlases kārtā. 

13. Rezultāti tiek paziņoti līdz 15.martam mājaslapā: www.researchslam.lv. 
14. Ja vairāki dalībnieki saņem vienādu punktu skaitu, žūrijas komisijai ir tiesības izlemt, 

kurš dalībnieks tiek izvirzīts atlases kārtai. 

ATLASES KĀRTAS NORISE 

15. Atlases kārtā piedalās 10 (desmit) maģistranti un 10 (desmit) doktoranti, kuri 
saņēmuši augstāko punktu skaitu pēc pieteikuma izvērtēšanas, katrā no kategorijām. 

16. Atlases kārtas tiek organizētas atsevišķi katrā no kategorijām:  
a. I kategorija – 29. martā no plkst.12; 
b. II kategorija – 5. aprīlī no plkst. 12; 
c. III kategorija – 12. aprīlī no plkst. 12. 

17. Ja dalībnieku skaits ir nepietiekams, atlases kārtas var tikt apvienotas. 
18. Atlases kārtas programma katram dalībniekam individuāli tiek izsūtīta elektroniski 

uz norādīto e-pasta adresi vismaz trīs dienas pirms atlases kārtas norises.  
19. Nokavējot savu uzstāšanās laiku atlases kārtā, dalībnieku var diskvalificēt. 
20. Atlases kārtā katram dalībniekam tiek dotas 10 minūtes, lai uz skatuves prezentētu 

iepriekš pieteikto pētījuma tematu. 
21. Pirms atlases kārtas dalībniekiem nav iespējams mainīt prezentācijas tematu. 
22. Katrā atlases kārtā tiek noteikti 2 (divi) uzvarētāji – labākais maģistrants un labākais 

doktorants. Nominētajiem dalībniekiem tiks dota iespēja piedalīties fināla 
sacensībās.   
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23. Skatītāju balsu skaitīšana notiks, mērot skatīju ovāciju skaļumu. 
24. Skaļums tiks mērīti atsevišķi pēc katra dalībnieka uzstāšanās, uzņemot laiku – katram 

dalībniekam 15 sekundes.  
25. Skaļuma mērīšanas iekārtas visu atlases kārtu atradīsies statiski vienā vietā. 
26. Skaļuma uzņemšanu uzraudzīs žūrijas komisija. 
27. Katrs žūrijas komisijas pārstāvis vērtēs dalībnieku Prezentācijas ar atzīmi no 1 līdz 

5, kur 1 – viszemākais vērtējums un 5 – visaugstākais vērtējums, pēc šādiem 
kritērijiem: 

a. cik viegli ir saprotama Prezentācija; 
b. cik radoša ir Prezentācija; 
c. Prezentācijas sasaiste ar zinātni. 

28. Atlases kārtas uzvarētājus noteiks, aprēķinot skatītāju ovāciju skaļumu (decibelos) 
un žūrijas komisijas vērtējumu pēc formulas: 
 

�1 + �2 + �3 + �4 + �5

5
+ ��

2
 

 
kur:  
n1 – n5 – žūrijas komisijas vērtējums ar atzīmi no 1–5; 
dB – skatītāju ovāciju radītā skaļuma vērtējums 1–5.  

29. Ja vairākiem dalībniekiem kopējais punktu skaits ir vienāds, žūrijas komisijai ir 
tiesības izlemt, kurš dalībnieks tiks izvirzīts finālam. 

30. Atlases kārtas žūrijas komisija sastāvs:  
a. pārstāvis no Rīgas Tehniskās universitātes Zinātņu prorektora dienesta; 
b. konkursa «ResearchSlam2013» laureāts; 
c. pārstāvis no Latvijas augstskolu studējošo pašpārvaldēm vai Latvijas 

Studentu apvienības un/vai Latvijas Jauno zinātnieku apvienības;  
d. katrai kategorijai pieaicinātais neatkarīgs nozares pārstāvis; 
e. radošās industrijas pārstāvis. 

31. Ar precīzu žūrijas komisijas sastāvu konkursa dalībnieki un atbalstītāji tiks 
iepazīstināti atlases kārtas norises vietā.  

FINĀLA SACENSĪBU NORISE 

32. Fināla sacensības norisināsies 16. maijā plkst. 19. 
33. Finālā piedalīsies 6 (seši) dalībnieki – katras kategorijas atlases kārtu laureāti:  

a. trīs maģistranti; 
b. trīs doktoranti. 

34. Katram fināla dalībniekam pirms fināla sacensībām būs iespēja uzlabot/papildināt 
savu atlases kārtā rādīto Prezentāciju. 
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35. Finālā katram dalībniekam tiks dotas 15 minūtes uz skatuves (10 minūtes 
prezentācijai un 5 minūtes jautājumiem), lai iegūtu žūrijas komisijas un skatītāju 
simpātijas; 

36. Fināla žūrijas komisijas sastāvā būs:  
a. Rīgas Tehniskās universitātes zinātņu prorektors; 
b. pārstāvis no Latvijas Studentu apvienības; 
c. pārstāvis no Latvijas Jauno zinātnieku apvienības; 
d. uzņēmumu pārstāvji.  

37. Ar precīzu žūrijas komisijas sastāvu konkursa dalībnieki un atbalstītāji tiks 
iepazīstināti neilgi pirms fināla norises.  

FINĀLA SACENSĪBU LAUREĀTI UN BALVU FONDS 

38. Fināla rezultāti tiks paziņoti pēc fināla norises un žūrijas komisijas apspriedes; 
39. Finālā tiks piešķirta viena 1. vieta, viena 2. vieta un viena 3. vieta, kā arī var tikt 

izvirzītas papildu nominācijas, piem., skatītāju simpātija, žūrijas simpātija u. c.  
40. Kopējais sacensību balvu fonds ir EUR 4500.  

ŽŪRIJAS KOMISIJAS PILNVARAS 

41. Jebkurā strīdus situācijā lēmumu par atbilstošo rīcību pieņem žūrijas komisija (gan 
atlases kārtas, gan fināla), vienojoties ar Doktorantūras skolas vadītāju. 

42. Žūrijas komisijai nav jāsniedz paskaidrojumi par tās vērtējumu. 
43. Konkursa laikā konkursa dalībnieki var tikt filmēti un fotografēti. Iegūtais materiāls 

var tikt izmantots konkursa reklamēšanas nolūkos.    
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1. pielikums 
 

 

PIETEIKUMS 
 

Vārds, Uzvārds:                         

e-pasts:   

mob. tālr. nr.:  

Augstskola:                     

Fakultāte:                     

Studiju programma: 
 

Studiju līmenis:   
 
 

Norādiet, vai studējat maģistrantūrā vai doktorantūrā 
 

Studiju gads:   
 
 

Norādiet studiju gadu: 1, 2, 3 vai 4 

Prezentācijas nosaukums:       
 

Konkursa kategorija:       

Kādēļ esi izvēlējies šādu Prezentācijas tematu, pētniecības nozari, pētījumu?  
(Apraksts līdz 350 vārdiem.) 
 
 

Pētījuma pielietojums praksē! (Apraksts līdz 50 vārdiem.) 
 

Dalībnieka fotogrāfija .jpg formātā, 2MB apjomā.   

 
Ar savu dalību piekrītu konkursa nolikuma nosacījumiem.      



Rīgas Tehniskās universitātes 

konkurss 

«ResearchSlam 2014» 
 

6 

 

2.pielikums 
 

 

KATEGORIJU APRAKSTS 
 

Konkursa «ResearchSlam 2014» atlase noritēs 3 (trīs) kategorijās, lai konkursa dalībnieku 
uzstāšanās būtu objektīvāk salīdzināmas savā starpā un būtu iespējams precīzāk noteikt katras 
kategorijas labāko Prezentāciju.  

Kategorijas ir stingri noteiktas, un Prezentācijas autors personīgi izvēlas, kurā no kategorijām 
– atbilstoši pētījuma specifikai – iesniegt savu pieteikumu.  

Ja rodas jautājumi, Prezentācijas autoram pirms pieteikuma iesniegšanas ir iespēja 
konsultēties ar konkursa organizatoriem par atbilstošās kategorijas izvēli, rakstot uz e-pastu: 
researchslam@rtu.lv. Pēc pieteikuma iesniegšanas tā autoram nav iespēja mainīt izvēlēto 
kategoriju.   

Konkursa vērtēšanas kritēriji visās kategorijās ir vienādi. 

I kategorija 

Pētījuma tēma saistīta ar pakalpojumu sniegšanu vai sociālo sfēru: ekonomika, IT, tūrisms, 
uzņēmējdarbība, pedagoģija, psiholoģija, valodas, sports, vēsture u. tml.  

Konkursa dalībnieka studiju un pētniecības darbs saistīts ar sabiedrības pētījumiem un sociālo 
attīstību. Darbā izmantotās pētniecības metodes galvenokārt ir simulācijas un kvalitatīvie vai 
kvantitatīvie pētījumi (aptaujas, intervijas u. c.).  

Atlases kārta notiks 2014. gada 29. martā no plkst. 12. 

II kategorija 

Ietilpstošās studiju nozares: māksla, arhitektūra, dizains, pedagoģija (ja saistīta ar mākslu). 

Konkursa dalībnieku studiju vai pētniecības darbs saistīts ar mākslas vai radošā darba izstrādi, 
kas ietver mūziku, vizuālo un tēlotājmākslu, deju u. c. mākslinieciskos izpausmes veidus. Darbā 
izmantotās pētniecības metodes galvenokārt ir mākslas virziena un tā vēstures pētījumi. 

Atlases kārta notiks 2014. gada 5. aprīlī no plkst. 12. 

III kategorija 

Pētījuma tēma saistīta ar inženierzinātnēm, dabas zinātnēm, lauksaimniecību, veselības aprūpi. 

Konkursa dalībnieka studiju un pētniecības darbs saistīts ar dabas, veselības un 
inženierzinātnēm. Darbā izmantotās pētniecības metodes galvenokārt ir praktisku eksperimentu 
un novērojumu veikšanu, modeļu testēšanu. 

Atlases kārta notiks 2014. gada 12. aprīlī no plkst. 12. 
 


