Pielikums
Latvijas Bankas prezidenta
2017. gada 25. septembra
rīkojumam Nr. 001-05/2017/43
Latvijas Bankas organizētā studentu zinātniski pētniecisko darbu 2018. gada
konkursa nolikums
1. Lai veicinātu Latvijas un euro zonas tautsaimniecības makroekonomisko problēmu
apzināšanu un analīzi un stimulētu augstākās izglītības iestāžu studentu pētnieciskās
domas attīstību, Latvijas Banka izsludina studentu zinātniski pētniecisko darbu
2018. gada konkursu (tālāk tekstā – konkurss)
2. Konkursā var piedalīties:
2.1. Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas pilsoņi, nepilsoņi
un ārzemnieki, kas konkursa norises laikā reģistrēti 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 šā nolikuma 2. punktā minētās personas, ja:
3.1. tās ir Eurosistēmas centrālo banku darbinieki vai
3.2. tās ir Eurosistēmas centrālo banku bijušie darbinieki un viņu 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 kursa darbam izvirzītajām prasībām. Konkursa
darbam jābūt rakstītam datorsalikumā latviešu vai angļu valodā.
5. Konkursa darbam tiek piedāvātas šādas tēmas.
5.1. Euro zonas ilgtspējas novērtējums un priekšlikumi Ekonomikas un monetārās
savienības stiprināšanai.
5.2. Monetārās politikas iespējas un ekonomiskās politikas koordinācija zemu procentu
likmju apstākļos.
5.3. Nestandarta monetārās politikas pasākumu ietekme uz Baltijas valstu un/vai euro
zonas tautsaimniecību.
5.4. Eurosistēmas monetārās politikas transmisija Baltijas valstīs.
5.5. Inflācijas gaidas (ietekmējošie faktori) un to saikne ar reālo tautsaimniecību.
5.6. Baltijas valstu iekšzemes kopprodukta un inflācijas īstermiņa prognozēšana.
5.7. Fiskālā politika Eiropas Savienībā vai Baltijas valstīs: noteikumu izvērtējums un
priekšlikumi to pilnveidei.
5.8. Valsts parāda apjoms un ekonomiskā izaugsme.
5.9. Baltijas valstu faktiskā un potenciālā ražošanas apjoma starpības (output gap)
novērtējums un lietojums budžeta bilances cikliskās korekcijas gadījumā.
5.10. Iedzīvotāju novecošana un tās ietekme uz pensiju sistēmas ilgtspēju Baltijas valstīs.
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5.11. Strukturālo reformu ietekme uz ekonomiskās izaugsmes potenciālu Baltijas valstīs:
kvantitatīvs novērtējums un ieteikumi politikas veidotājiem.
5.12. Baltijas valstu reālā konverģence ar euro zonu.
5.13. Kopējo faktoru produktivitāti veicinošie faktori Baltijas valstīs.
5.14. Baltijas valstu eksporta konkurētspēja.
5.15. Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu un tiešo investīciju Baltijas valstīs
izmantošanas efektivitātes novērtējums.
5.16. Darbaspēka migrācija, to noteicošie faktori un ietekme uz tautsaimniecību.
5.17. Dabiskā bezdarba līmeņa novērtējums Baltijas valstīs.
5.18. Ēnu ekonomikas novērtēšanas metodes, to priekšrocības un trūkumi, Baltijas valstu
ēnu ekonomikas novērtējums.
5.19. Kredītiestāžu nodrošinātā finansējuma nozīme mūsdienu tautsaimniecībā.
5.20. Finanšu sektors zemu procentu likmju vidē.
5.21. Finanšu cikla novērtēšana Baltijas valstīs.
5.22. Nebanku finanšu sektora attīstības tendences un nozīme tautsaimniecībā.
5.23. Līdzsvara cena Baltijas valstu nekustamā īpašuma tirgū.
5.24. Jaunākās tirgus riska novērtēšanas metodes un to ietekme uz finanšu tirgus
instrumentu cenu veidošanās mehānismu.
5.25. Reālā laika klientu maksājumu sistēmu attīstību noteicošie faktori un tās ietekme uz
iedzīvotāju paradumiem Eiropā.
6. Konkursā var piedalīties arī ar darbiem par citām aktuālām Baltijas un euro zonas
tautsaimniecību skarošām tēmām, kas saistītas ar monetāro politiku. Konkursa darbā var
tikt analizēta tikai viena tēma. Tēmu drīkst sašaurināt vai paplašināt, ja šāda
nepieciešamība tiek pamatota.
7. Konkursā paredzēts piešķirt izcilā latviešu ekonomista Jura Vīksniņa vārdā nosaukto
speciālbalvu labākajam darbam, kas integrēs ekonomikas un vēstures zinātniskās
metodes, sniedzot novatorisku skatu uz kādu no Latvijas, Baltijas valstu vai Eiropas
tautsaimniecības attīstības posmiem vai ekonomikas ideju vēstures kontekstā.
8. Konkursa darbi jāiesniedz Latvijas Bankā K. Valdemāra ielā 2A (ieeja no Noliktavas
ielas), Rīgā, no 2018. gada 18. maija līdz 1. jūnijam. Pēc 2018. gada 1. jūnija iesniegtie
darbi netiks izskatīti.
9. Konkursa darbi jāiesniedz papīra dokumenta veidā un elektroniskā veidā, ierakstīti
elektroniskā datu nesējā. Darbi jāiesniedz slēgtā aploksnē, uz tās norādot "Studentu
zinātniski pētniecisko darbu konkursam". Kopā ar konkursa darbu aploksnē jāievieto
ziņas par darba autoru (vārds un uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, tālruņa
numurs, e-pasta adrese, izglītības iestāde), kā arī tā dokumenta kopija, kurš apliecina
autora atbilstību šā nolikuma 2. punkta prasībām. 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 un šā nolikuma 9. punktā minētos pavaddokumentus drīkst iesūtīt
pa pastu, adresējot "Latvijas Bankai K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050", uz aploksnes
norādot "Studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursam" un nosūtot ierakstītā sūtījumā
līdz 2018. gada 21. maijam (pasta zīmoga apliecinājums). Pēc 2018. gada 21. maija
nosūtītie darbi netiks izskatīti.
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11. 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.
12. Komisija novērtēs konkursa darbus līdz 2018. gada 15. jūnijam un noteiks konkursa
uzvarētājus – 1 (vienu) pirmās, 2 (divus) otrās un 3 (trīs) trešās vietas ieguvējus, kā arī
vienu Jura Vīksniņa balvas ieguvēju.
13. Konkursa uzvarētājiem tiks piešķirta vienreizēja prēmija šādā apjomā (pirms Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteikto nodokļu samaksas):
13.1. vienam pirmās vietas ieguvējam – 2 000 euro;
13.2. diviem otrās vietas ieguvējiem – 1 250 euro katram;
13.3. trim trešās vietas ieguvējiem – 700 euro katram;
13.4. vienam Jura Vīksniņa balvas ieguvējam – 1 422.87 euro.
14. Pamatojoties uz konkursa darbu novērtējumu, komisijai ir tiesības prēmijas
nepiešķirt, samazināt to skaitu vai tās sadalīt un piešķirt veicināšanas prēmijas un balvas.
Ar balvu piešķiršanu saistītos Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos
nodokļus sedz no Latvijas Bankas līdzekļiem.
15. Ja godalgotajam darbam ir divi vai vairāki autori, piešķirtā prēmija tiek sadalīta
vienādās daļās atbilstoši autoru skaitam.
16. Konkursa rezultāti tiks publiskoti Latvijas Bankas interneta vietnēs (www.bank.lv un
www.makroekonomika.lv) līdz 2018. gada 30. jūnijam.
17. Konkursa darbus, kuri netiks godalgoti, to autori varēs saņemt atpakaļ Latvijas
Bankas Starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldes Sabiedrisko attiecību daļā
(tālr. 67022761) 1 (viena) mēneša laikā pēc konkursa rezultātu publiskošanas. Autoru
nepieprasītie darbi pēc norādītā termiņa beigām netiks saglabāti.
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