
 
 
 

 

 

 

Kārtība Edvīna Vedēja balvas piešķiršanai Nr. 2.4/1-2021/RTUAF 
 

Lai veicinātu un atbalstītu Latvijas jauno zinātnieku pētījumus organiskajā ķīmijā, Latvijas Zinātņu 

akadēmija (LZA) sadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” iedibina 

LZA ārzemju locekļa Edvīna Vedēja vārdā nosaukto balvu un izsludina konkursu jaunajiem zinātņu 

doktoriem par izciliem sasniegumiem organiskajā ķīmijā. 

 

1. Vispārīgie noteikumi. 

1.1. Balvu konkursam var pieteikties organiskās ķīmijas nozares zinātņu doktori, kuri aizstāvējuši 

savu promocijas darbu Latvijā pēdējo 5 gadu laikā.  

1.2. Konkursa kārtībā tiks piešķirta 1 balva 2000 EUR apmērā (pirms nodokļu nomaksas) no Edvīna 

Vedēja atraitnes Patricia Anderson dāvinājuma līdzekļiem. 

1.3. Personu, kurai konkursa kārtībā ir piešķirta balva, svinīgi apbalvo ar LZA goda rakstu LZA 

pavasara pilnsapulces laikā. 

 

2. Lai pieteiktos balvu konkursam, pretendentam jāiesniedz: 

2.1. promocijas darbs; 

2.2. publikācijas saistībā ar promocijas darbu; 

2.3. pretendenta CV; 

2.4. promocijas darba vadītāja rekomendācija.  

 

3. Pretendentiem jāaugšupielādē 2. punktā minētie dokumenti un jāaizpilda konkursa elektroniskā 

pieteikuma anketa nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” mājas lapā 

www.fonds.rtu.lv sadaļā „Aktuālie konkursi” pie „Edvīna Vedēja balva” līdz 2021. gada 15. martam 

(ieskaitot). 

 

Ja kādu no failiem neizdodas augšupielādēt, pretendentiem tie jāiesniedz RTU Attīstības fonda 

birojā, Kaļķu ielā 1, 4. stāvā, 418. kabinetā, Rīgā, LV-1658 līdz 2021. gada 15. martam, ievietojot 

dokumentus slēgtā, aizlīmētā aploksnē ar norādi „Edvīna Vedēja balvas konkursam”. 

 

4. Konkursa izvērtēšanas komisija: 

4.1. Komisijas līdzpriekšsēdētājs  LZA akadēmiķis Pēteris Trapencieris 

4.2. Komisijas līdzpriekšsēdētājs  LZA akadēmiķis, Rīgas Tehniskās universitātes 

 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes 

 dekāns Māris Turks 

4.3. Komisijas loceklis  LZA korespondētājlocekle, Rīgas Tehniskās

 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes 

 profesore Māra Jure 

4.4. Komisijas loceklis  LZA akadēmiķis, Latvijas Universitātes Ķīmijas 

 fakultātes profesors Edgars Sūna 

4.5. Komisijas loceklis LZA akadēmiķis, Latvijas Organiskās sintēzes 

 institūta direktora vietnieks Aigars Jirgensons 

  

http://www.fonds.rtu.lv/


 
 
 

5. Citi noteikumi 

5.1. Zinātniekam Edvīna Vedēja balva var tikt piešķirta tikai vienu reizi mūžā. 

5.2. Saskaņā ar likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9. panta 1. daļas 10. punktu, balvai, 

kuras kopējā vērtība taksācijas gadā pārsniedz 143 euro, tiek piemērots IIN, kas tiek ieturēts 

no balvas saņēmēja. 

 

 

 

Rīgā, 2021. gada 18. janvārī 

 

 

Nodibinājuma  

„Rīgas Tehniskās universitātes  

Attīstības fonds” izpilddirektore Anita Straujuma 

 


