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Latvijas augstskolu datorikas (informātikas) bakalaura un 
maģistra darbu konkursa noteikumi 

 
 
 
Konkursu organizē: Nodibinājums „Latvijas Universitātes Fonds” sadarbībā ar „Exigen 
Services Latvia” un „Accenture Latvija” 
 
Ikviena Latvijā akreditēta augstākās izglītības institūcija (AII) pēc saviem ieskatiem var 
iesniegt konkursam 1, 2 vai 3 labākos bakalaura un/vai 1, 2 vai 3 labākos maģistra 
darbus. Darbiem jābūt izstrādātiem 2013./2014. akadēmiskajā gadā. 
 
Darbiem jābūt elektroniskā formā (.pdf). Darbs jāiesniedz kopā ar vismaz vienu 
recenziju par šo darbu. 
Darbi iesniedzami Latvijas Universitātes Fondā ne vēlāk kā līdz 2014. gada 4. jūlija 
plkst. 16:00, nosūtot uz e-pastu konkurss@fonds.lv. 
 
E-pasta vēstules subject laukā jānorāda „Darbs IT konkursam”, vēstulē iesniedzamas 
ziņas par autoru, darba zinātnisko vadītāju un augstākās izglītības institūciju:  
 

 autora vārds un uzvārds,  

 pasta adrese,  

 e-pasta adrese,  

 telefons, 

 darba vadītāja vārds un uzvārds, 

 darba vadītāja akadēmiskais amats, grāds, 

 darba vadītāja e-pasta adrese, telefons un pasta adrese. 
 
Darbus vērtē komisija, kuru veido „Exigen Services Latvia” un „Accenture Latvija” 
pārstāvji. 
 
Komisijas locekļi savus vērtējumus atsūta uz e-pasta adresi konkurss@fonds.lv līdz 
2014. gada 31.augustam, plkst. 16:00. 
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Katrs komisijas loceklis katram no vērtējamiem darbiem dod vienu no četriem 
vērtējumiem: 
0 punkti, ja pirmā vieta (labākais); 
2 punkti, ja otrā vieta; 
5 punkti, ja trešā vieta; 
12 punkti, ja jebkura cita vieta. 
Pirmo, otro un trešo vietu var piešķirt tikai vienam no vērtējamiem darbiem. 
 
Kopvērtējuma vietas nosaka, darbus sarindojot augošā secībā, mazāks punktu skaits 
nozīmē augstāku kopvērtējuma vietu. 
 
Katrā no abām kategorijām apbalvo 3 labākos darbus un to vadītājus. 
 
Organizētājiem, balstoties uz komisijas vērtējumu, ir tiesības piešķirt papildbalvas, ja 
to atļauj balvu fonds. 
 
Balvas pasniedz īpašā konferencē „Informācijas tehnoloģija: zinības un prakse” 2014. 
gada septembrī, kur apbalvotie prezentē savus darbus. 
 
Balvu fonds 
 
Stipendijas maģistriem 

1. vieta 1000 EUR 
2. vieta 850 EUR 
3. vieta 750 EUR 

 
Stipendijas bakalauriem 

 

1. vieta 800 EUR 
2. vieta 650 EUR  
3. vieta 550 EUR 

Stipendijas 3 labāko darbu 
vadītājiem katrā grupā 

500 EUR katra 

 
 


