
Kārtība Akadēmiskās izcilības gada balvas un Gada jaunā mācībspēka balvas 
piešķiršanai 

Nr. 2.4/13-2019/RTUAF 
 
 

Rīgas Tehniskā universitāte sadarbībā ar nodibinājumu “Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” 
(turpmāk - RTU Attīstības fonds), pateicoties SIA “Industry Service Partner” finansiālam atbalstam, izsludina 
kārtību Akadēmiskās izcilības gada balvas un Gada jaunā mācībspēka balvas un goda nosaukuma 
piešķiršanai ar mērķi apzināt un novērtēt RTU izglītības darbiniekus. 
 
1. Vispārīgie noteikumi. 

1.1. Konkursā uz Akadēmiskās izcilības gada balvu un Gada jaunā mācībspēka balvu var pretendēt vai 
tikt izvirzīti Rīgas Tehniskās universitātes mācībspēki, par kuriem tiek saņemta visa nolikuma 2.3. 
punktā minētā informācija.   

1.2. Konkursa kārtībā tiks piešķirtas 2 balvas pretendentiem, kuri ar savu darbu pašaizliedzīgi devuši savu 
ieguldījumu augstākās izglītības organizēšanā un pilnveidošanā: 

1.2.1. “Akadēmiskās izcilības gada balva” ar naudas balvu 2500 EUR apmērā (pirms nodokļu 
nomaksas) un goda nosaukumu; 

1.2.2. “Gada jaunā mācībspēka balva” ar naudas balvu 1500 EUR apmērā (pirms nodokļu 
nomaksas) un goda nosaukumu.  
 

2. Pretendentu pieteikšana/pieteikšanās konkursam. 
2.1. Konkurss Akadēmiskās izcilības gada balvai un Gada jaunā mācībspēka balvai tiek izsludināts 2019. 

gada 3. septembrī, izvietojot informāciju RTU un RTU Attīstības fonda mājas lapā. 
2.2. Pretendentus balvai pieteikt var fakultātes dekāns vai dekāna vietnieks mācību darbā, sadarbībā ar 

studējošo pašpārvaldi.  
2.3. Pretendenti var pieteikt balvai arī paši sevi. 
2.4. Pretendēt uz Gada jaunā mācībspēka goda nosaukumu var nominants, kuram apbalvojuma 

pasniegšanas brīdī vēl nav pilni 35 gadi un kurš iepriekš nav saņēmis Gada jaunā mācībspēka goda 
nosaukumu. 

2.5. Piesakot pretendentu balvai, nepieciešams aizpildīt pieteikuma anketu (1. pielikums), sniedzot 
sekojošo informāciju informāciju:  

2.5.1.  Informācija par pretendentu (vārds, uzvārds, organizācija, tālrunis, e-pasts); 
2.5.2.  Pretendenta pedagoģiskās darbības raksturojums; 
2.5.3.  Pretendenta profesionālās izaugsmes raksturojums; 
2.5.4.  Pretendenta organizatoriskās un sabiedriskās dzīves raksturojums. 

2.6. Organizatoriem ir tiesības lūgt pieteicējam papildu informāciju par pieteikto pretendentu. 
2.7. Pretendentu pieteikumi tiek pieņemti no 2019. gada 3. septembra līdz 2019. gada 14. septembrim, 

un tie jāiesniedz RTU Studiju departamentā, Kaļķu ielā 1, 208. kabinetā. 
 

3. Kritēriji pretendentu vērtēšanai:  
3.1. Ieguldījums profesionālās atbildības jomās, t.sk., pedagoģiskajā darbībā, profesionālajā izaugsmē,  

organizatoriskajā un sabiedriskajā darbībā; 
3.2. Sevišķs sasniegums vismaz kādā no trim jomām. 

 
4. Pretendentu vērtēšana: 

4.1. Pieteiktie pretendenti, kuri atbilst konkursa mērķim un nolikumam, tiek izvērtēti saskaņā ar 3. punktā 
minētajiem kritērijiem. 

4.2. Pēc pretendentu novērtējuma stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija izveido protokolu. 
4.3. Konkursa pretendentu izvērtēšana norisinās no 2019. gada 15. septembra līdz 2019. gada 6. 

oktobrim. 
4.4. Laureātu apbalvošanas pasākuma datums tiks precizēts.  

 
5. Konkursa izvērtēšanas komisijas sastāvs tiks precizēts līdz 2019. gada 14. septembrim, bet tajā ietilps 

pārstāvji no katras RTU fakultātes, Studentu pašpārvaldes, RTU Studiju departamenta, RTU Sabiedrisko 
attiecību departamenta u.c. 



 
 
 
6. Citi noteikumi 

6.1. Balva vienam cilvēkam var tikt piešķirta tikai reizi mūžā. 
6.2. Organizatoriem ir tiesības veikt izmaiņas konkursa nolikumā un pagarināt konkursa pieteikumu 

pieņemšanas vai rezultātu paziņošanas termiņu. 
 
 
Rīgā, 2019. gada 3. septembrī 
 
Nodibinājuma  
„Rīgas Tehniskās universitātes  
Attīstības fonds” valdes locekle               Santa Zunda 
  



1. pielikums 
nolikumam par Akadēmiskās izcilības gada balvas un  

Gada jaunā mācībspēka balvas piešķiršanu 
Nr. 2.4/13-2019/RTUAF 

 
 

PRETENDENTA ANKETA 

*Lūgums atzīmēt, uz kuru balvu pretendents tiek izvirzīts 

1. VISPĀRĪGAS ZIŅAS PAR PRETENDENTU 
 

Vārds, uzvārds:  
Zinātniskais grāds un 
amats: 

 

Darba vieta (fakultāte, 
struktūrvienība): 

 

Tālrunis:  

Mob. tālrunis:  

E-pasts:  

2. PRETENDENTA PEDAGOĢISKĀS DARBĪBAS RAKSTUROJUMS  

Norādīt un pamatot pretendenta sasniegumus pedagoģiskajā darbā, kas, piemēram, var būt: 
• Radoša un inovatīva pedagoģiska pieeja apmācības stila, vērtēšanas metožu un / vai kursu izstrādē 
• Pedagoģiskais darbs, kas  veicina studējošo studiju rezultātu sasniegšanu 
• Pretendents ir kreatīvs, motivējošs un atsaucīgs mācībspēks 
• Mentorings un studentu, kolēģu mācībspēku konsultēšana 
• Studentu noslēguma darbu un pētījumu vadīšana 
• Studiju klimata veidošana, kas atbalsta atklātu dažādu viedokļu izpausmi 
• Akadēmiskā godīguma veicināšana un savstarpējās cieņas atmosfēras veidošana auditorijā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Akadēmiskās izcilības gada balva»  «Gada jaunā mācībspēka balva»  



3. PRETENDENTA PROFESIONĀLĀS IZAUGSMES RAKSTUROJUMS 

Norādīt un pamatot pretendenta profesionālo izaugsmi, kas, piemēram, var būt: 
• Zinātniskā pētniecība, publikācijas 
• Dalība konferencēs un semināros 
• Sadarbība ar profesionālās jomas pārstāvjiem un nozares aktualitāšu integrēšana studiju procesā  
• Piedalīšanās starptautiskos projektos un programmās 
• Akadēmiskā atzinība ārpus RTU, t.sk. ārzemēs (atsauksmes, uzaicinājumi piedalīties sabiedriskos 

pasākumos, dalība profesionālajās organizācijās u.c.) 
• Pedagoģiskās meistarības pilnveidošana 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. PRETENDENTA ORGANIZATORISKĀS UN SABIEDRISKĀS DARBĪBAS RAKSTUROJUMS 

Norādīt un pamatot pretendenta organizatorisko un sabiedrisko darbību, kas, piemēram, var būt: 
• Aktīva iesaistīšanās universitātes, zinātnes nozares vai studiju programmas popularizēšanā, dalība 

publiskos pasākumos, sadarbība ar mēdijiem, konsultatīvais darbs 
• Darbība nozares organizācijās 
• Konferenču, semināru, atklāto lekciju organizēšana RTU 
• Darbs RTU Senāta komisijās, padomēs u.c. 
• Darbs zinātnisko žurnālu redkolēģijās, LZP, konferenču organizācijas un programmu komitejās 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieteicējs:    ____________________          ____________________               _______________ 

                                /Paraksts/                               /Atšifrējums/                                  /Datums/  


