
1. no 3 lapām 

ZINĀTNISKO DARBU KONKURSS KONKURENCES TIESĪBĀS 

NOLIKUMS 

1.1. ZAB PricewaterhouseCoopers Legal SIA, Konkurences padome un Rīgas Juridiskā augstskola 

(turpmāk tekstā visi kopā arī – “Rīkotāji”) rīko zinātnisko darbu konkursu konkurences tiesībās 

(turpmāk tekstā – “Konkurss”) ar mērķi studentu un jauno praktiķu vidū attīstīt izpratni par 

konkurences tiesībām Latvijā, veicināt radošu juristu domāšanu un atbalstīt centīgākos 

konkurences tiesību studētājus. 

1.2. Konkursa organizēšanas kārtību nosaka turpmāk šeit izklāstītais nolikums. 

2. Konkursa dalībnieki 

2.1. Konkursā aicināti piedalīties akreditētās bakalaura, maģistra vai doktora līmeņa tiesību studiju 

programmās studējošie vai praktizējošie juristi, kas dzimuši pēc 1996.gada 1.janvāra. Lai 

pārliecinātos par atbilstību šiem nosacījumiem, var tik atsevišķi pieprasīta informācija. 

2.2. Katrs Konkursa dalībnieks var iesniegt tikai vienu zinātnisko darbu. Zinātniskajam darbam 

nedrīkst būt vairāk par vienu autoru. 

3. Konkursa uzdevums 

3.1. Konkursa uzdevums ir sagatavot un iesniegt Rīkotājiem zinātnisku darbu par konkurences 

tiesībām. 

3.2. Sagatavotajā darbā Konkursa dalībniekam jāizklāsta tā argumentēts redzējums par konkurences 

tiesību piemērošanu, balstot to juridiskos apsvērumos. 

3.3. Darba apjomam ir jābūt robežās no 5’000 (pieci tūkstoši) līdz 15’000 (piecpadsmit tūkstoši) vārdu, 

neieskaitot atsauces. Darbam jābūt noformētam atbilstoši Nolikumam pievienotā pielikuma 

noteikumiem. 

3.4. Darbs pēc Konkursa dalībnieka izvēles var tikt sagatavots latviešu vai angļu valodā. 

3.5. Darba autora vārds, uzvārds, augstskola un tālruņa numurs ir jānorāda e-pasta vēstulē, ar kuru 

darbs tiek iesniegts, minētā informācija nedrīkst tikt norādīta pašā darbā. 

3.6. Konkursa dalībniekiem ir jāievēro augstākie akadēmiskā godīguma standarti, kas cita starpā ietver 

absolūtu plaģiātisma aizliegumu. Konkursa komisija no Konkursa izslēgs Konkursa dalībniekus, 

kas pārkāps akadēmisko godīgumu un rupju pārkāpumu gadījumā nodos informāciju Konkursa 

dalībnieka pārstāvētajai augstskolai. 

3.7. Darbs var būt sagatavots tieši Konkursa mērķim vai būt iepriekš publicēts vai sagatavots studiju 

programmas ietvaros. 

4. Darbu novērtēšanas kārtība 

4.1. Konkursa dalībnieku sagatavotās un iesūtītie darbi tiek novērtēti pēc šādiem kritērijiem: 
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4.1.1. Atbilstība noformējuma prasībām; 

4.1.2. Valodas stils un valodas lietojums; 

4.1.3. Darba atbilstība Konkursa tēmai; 

4.1.4. Argumentācijas prasmes (darba struktūra, argumentu kvalitāte, loģiskums, u.c.); 

4.1.5. Zinātnisko resursu izmantošanas darbā (dažādība, atbilstība, u.c.); 

4.1.6. Ekonomisko apsvērumu izmantošana vai argumentācijas novitāte. 

4.2. Darbus izvērtē Rīkotāju deleģēti pārstāvji (turpmāk visi kopā tekstā arī - “Komisija”). 

5. Konkursa norises kārtība 

5.1. Konkursa dalībnieki var sagatavotos darbus elektroniskā formā iesniegt laikā no Konkursa 

izziņošanas līdz 2022.gada 15.maijam (plkst. 23:59). Konkursa darbi ir iesniedzami, tos nosūtot uz 

e-pasta adresi: maris.butans@pwc.com. Darbi, kas tiks iesniegti pēc termiņa, netiks pieņemti. 

5.2. Komisija iesniegtos darbus izvērtēs un līdz 2022.gada 25.maijam ar e-pasta starpniecību informēs 

tos 5 (piecus) Konkursa dalībniekus (turpmāk tekstā – “Finālisti”), kuru darbi, atbilstoši 

nolikuma 4.1.punktam, saņēmuši augstākos Komisijas novērtējumus. 

5.3. Finālisti tiks aicināti darbus prezentēt Komisijai uzaicinājumā norādītā laikā, bet ne vēlāk kā līdz 

2022.gada 10.jūnijam (turpmāk tekstā – “Prezentācijas”). 

5.3.1. Prezentācijas laikā katrs no Finālistiem sniedz 10 - 15 minūšu ilgu darba mutvārdu 

prezentāciju, kurai seko 15 minūšu ilga jautājumu un atbilžu sadaļa, kuras laikā Komisija 

uzdod katram Finālistam jautājumus par darba saturu un argumentāciju; 

5.3.2. Prezentācijas noslēgumā no Finālistu vidus tiek apbalvots Konkursa uzvarētājs un 

pasniegtas balvas. Konkursa uzvarētāju nosaka Komisija un tās lēmums ir galīgs. 

6. Balvas 

6.1. Konkursa uzvarētājam pienākas EUR 1’000 (viens tūkstotis euro) naudas balva, ko piešķir ZAB 

PricewaterhouseCoopers Legal SIA. Naudas balvas apmērs ietver visus piemērojamos nodokļus, 

kurus izmaksātājs ieturēs pirms naudas balvas piešķiršanas.  

6.2. Konkursa uzvarētājam vai gadījumā, ja uzvarētājs atsakās no šīs iespējas, tad nākamajam konkursa 

laureātam Konkurences padome piedāvās prakses vietu Konkurences padomē. 

6.3. Finālisti no Konkursa rīkotājiem saņem pateicības rakstus par dalību konkursā un citas 

motivējošas balvas, ko Konkursa rīkotāji piešķir pēc sava ieskata. 

6.4. Konkursa uzvarētājs un Finālisti ir tiesīgi iegūtās atzinības publicēt, piemēram, norādot tās savā 

CV (Curriculum Vitae) vai personīgajos sociālajos tīklos. 

7. Noslēguma noteikumi 
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7.1. Gadījumā, ja Jums saistībā ar Konkursu rodas jautājumi, lūdzam rakstīt kontaktpersonai 

Konkursa norises jautājumos: ZAB PricewaterhouseCoopers Legal SIA konkurences tiesību 

prakses grupas vadītājam Mārim Butānam, e-pasta adrese: maris.butans@pwc.com. 

7.2. Konkursa rīkotāji ir tiesīgi jebkurā laikā un pēc saviem ieskatiem grozīt Konkursa nolikumu, 

grozījumus izziņojot un it īpaši informējot Konkursa dalībniekus. 

7.3. Gadījumā, ja Konkursā iesniegti mazāk kā 6 (seši) darbi, vai Komisija visus iesniegtos darbus 

novērtē kā tādus, kas saņem zemu novērtējumu, Konkursa organizētāji saglabā tiesības Konkursu 

atcelt vai pārcelt Konkursa norisi uz vēlāku laiku. 


