
 
 

 
Kārtība Solomona Hillera vārdā nosauktās ķīmijas zinātņu doktora balvas 

piešķiršanai 
 

Nr. 2.4/1-2018/RTUAF 
 
AS „Olainfarm” sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju (LZA) un nodibinājumu „Rīgas Tehniskās 
universitātes Attīstības fonds” izsludina konkursu jaunajiem doktoriem par sasniegumiem ķīmijā 
organiskajā sintēzē. 
 
1. Vispārīgie noteikumi. 

1.1. Balvu konkursam var pieteikties organiskās ķīmijas nozaru doktori, kuri aizstāvējuši savu 
disertāciju pēdējo 5 gadu laikā.  

1.2. Konkursa kārtībā tiks piešķirta 1 balva 1750 EUR apmērā (pirms nodokļu nomaksas) jaunajam 
zinātniekam. 

 
2. Lai pieteiktos balvu konkursam, pretendentam jāiesniedz: 

2.1. disertācija; 
2.2. publikācijas saistībā ar disertāciju.  

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 „Solomona Hillera vārdā nosauktā ķīmijas zinātņu 
doktora balva” līdz 2018. gada 13. maijam (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 2018. gada 14. maijam, ievietojot 
dokumentus slēgtā, aizlīmētā aploksnē ar norādi „Solomona Hillera balvu konkursam”. 

 
4. Kritēriji pretendentu vērtēšanai:  

4.1. pretendenta sasniegumi pētnieciskajā darbā (kritērija vērtība –1). 
 
5. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija: 

5.1. Komisijas līdzpriekšsēdētājs  LZA akadēmiķis, profesors Dr.chem. Pēteris 
 Trapencieris 

5.2. Komisijas līdzpriekšsēdētājs  AS „Olainfarm” Pētniecības un attīstības 
 departamenta direktors, Dr.chem. Vilnis Liepiņš 

5.3. Komisijas loceklis  Rīgas Tehniskās universitātes 
 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes 
 Bioloģiski aktīvo savienojumu ķīmijas  tehnoloģijas 
 katedras profesors, Dr.chem.  Māris Turks 

5.4. Komisijas loceklis  Rīgas Tehniskās universitātes 
 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes 
 Bioloģiski aktīvo savienojumu ķīmijas  tehnoloģijas 
 katedras profesore, Dr.chem. Māra Jure 

5.5. Komisijas loceklis  Latvijas Universitātes profesors, LZA
 korespondējošais loceklis, Dr.chem. Edgars Sūna 

 



 
 

 
6. Citi noteikumi 

6.1. Zinātniekam balva var tikt piešķirta tikai vienu reizi mūžā. 
6.2. 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, 2018. gada 16. aprīlī 
 
Nodibinājuma  
„Rīgas Tehniskās universitātes  
Attīstības fonds” izpilddirektora vietnieks Artūrs Zeps 
 
 


