
	
	
	

 
 

Kārtība Edvīna Vedēja balvas piešķiršanai Nr. 2.4/1-2022/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 2022. gada 30. 
novembrim (ieskaitot). 

 
Ja kādu no failiem neizdodas augšupielādēt konkursa elektroniskā pieteikuma anketā, 
pretendentiem tie jāiesniedz līdz 2022. gada 30. novembrim, nosūtot tos uz RTU Attīstības fonda 
e-pastu: fonds@rtu.lv ar norādi „Edvīna Vedēja balvas konkursam” vai jānogādā uz RTU Attīstības 
fonda biroju, Paula Valdena iela 3, 236. kabinets, Rīga, LV-1048, ievietojot dokumentus slēgtā, 
aizlīmētā aploksnē ar norādi „Edvīna Vedēja balvas konkursam”. 

 
4. Konkursa izvērtēšana 

4.1. Konkursa komisija nodrošina objektīvu iesniegto darbu vērtēšanas procedūru, bet paši darbus 
pēc būtības nevērtē.  

4.2. Iesniegto darbu vērtēšanai tiek piesaistīti trīs ārzemju eksperti, kas ir veikuši zinātnisko darbu 
Edvīna Vedēja vadībā; ekspertus izvēlas komisijas locekļi.  

4.3. Ārzemju eksperti sniedz konsolidēto vērtējumu, ranžējot iesniegtos darbus pēc nozīmīguma. 
4.4. Konkursa komisija apstiprina ekspertu vērtējumu un piešķir balvu ranžējumā pirmo vietu 

ieguvušajam konkursa darbam.  
 

5. Kritēriji pretendentu vērtēšanai:  
5.1. pretendenta sasniegumi pētnieciskajā darbā (maksimāli iegūstamo punktu skaits - 10, kritērija 

vērtība 1).  
 
 
 



	
	
	

 
6. Konkursa komisija 

6.1 Komisijas līdzpriekšsēdētāja Māra Jure, LZA korespondētājlocekle 
6.2. Komisijas līdzpriekšsēdētājs Pēteris Trapencieris, LZA akadēmiķis,  

LZA ĶBMZ nodaļas vadītājs  

6.3.  Komisijas loceklis  Māris Turks, LZA akadēmiķis  
 
7. Citi noteikumi 

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

7.2. 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. 

7.3. Kārtību paraksta ar drošu elektronisko parakstu, kurš satur laika zīmogu. Kārtības 
parakstīšanas datums ir beidzamā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga 
datums. 

 

 
Datums skatāms laika zīmogā 

 

Nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” 

izpilddirektore Anita Straujuma  

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 


