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Konkursa nolikums 
 

 

 

1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

 

1.1. Konkursu izsludina Latvijas Vides zinātnes un izglītības padome (VZIP) sadarbībā ar Vides 

ministriju. 

1.2. Konkursa nolikums ir publicēts Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma 

sistēmu institūta mājas lapā www.videszinatne.lv, VZIP mājas lapā www.vzip.lv un Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā www.varam.gov.lv. 

1.3. Jebkuru nepieciešamu informāciju attiecībā uz konkursa norisi var iegūt VZIP. Kontaktpersona: 

Ieva Lorence, Kronvalda bulvāris 1 - 022.kab., Rīga, LV-1010, ieva.lorence@rtu.lv.  

 

 

2. KONKURSA MĒRĶIS 

 

Veicināt vides zinātnes un izglītības pilnveidošanu Latvijā saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 

5. jūnija noteikumiem Nr.372 "Vides zinātnes un izglītības padomes nolikums" 3.punktu: „apzināt 

un efektīvi risināt problēmas, kas saistītas ar vides zinātni un izglītību, kā arī izglītību ilgtspējīgai 

attīstībai (izglītība, kura sekmē katra indivīda iespējas apgūt zināšanas, vērtības un prasmes, kas 

nepieciešamas līdzdalībai lēmumu pieņemšanā par individuālām vai kolektīvām darbībām vietējā 

un pasaules līmenī, lai uzlabotu dzīves kvalitāti patlaban, neradot draudus nākamo paaudţu 

vajadzībām)”. 

 

3. KONKURSA DALĪBNIEKI 

 

3.1.Konkursa dalībnieks piesaka sevi pats vai to izvirza jebkura cita persona.  

3.2.Konkursam nevar pieteikties / nevar pieteikt „Vides zinātnes balvas 2010” laureāti. 

3.3.Konkursam var pieteikties/tikt pieteikti Latvijas skolu skolotāji un skolnieki, augstskolu 

akadēmiskais personāls un studenti, vides apvienības, u.c., kas atbilst konkursa nolikuma 

4.punktā definētajām nominācijām.  

 

4. KONKURSA NOMINĀCIJAS 

 

Konkursam ir 3 nominācijas: 

 

 jaunais vides zinātnieks – var pieteikties pretendenti līdz 35. gadu vecumam, kuri ir ieguvuši 

vismaz maģistra grādu vides zinātnē, dabas zinātnēs vai inţenierzinātnēs; 

http://www.vzip.lv/
mailto:ieva.lorence@rtu.lv
http://www.vidm.gov.lv/lat/padomes_un_komisijas/vii/files/text/padomes/VZIP/372_2007.doc
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 vides zinību skolotājs – mācību iestāţu skolotāji, kuri piedalās vides problēmu aktualizācijā 

un risināšanā mācību procesa laikā;  

 

 vides aktīvistu grupa (klase, grupa augstskolā, skola, nevalstiska vides organizācija) – 

jebkura apvienība, kura konsolidējās uz konkrēta pasākuma realizāciju, kurš vērsts uz vides 

zinātnes un izglītības attīstību, sabiedrības informēšanu un iesaistīšanu vides problēmu 

risināšanā, vides zinātnes un izglītības popularizēšanu. 

 

 

5. KONKURSA PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅI UN KĀRTĪBA 

 

Konkursa pieteikumi jāsūta uz Vides zinātnes un izglītības padomi, Kronvalda bulvārī 1 –022.kab., 

Rīga, LV- 1010, ar norādi KONKURSAM „Vides balva” līdz 2011. gada 14.oktobrim (saņemšanas 

datums). Sūtot pa pastu – pasta zīmogs ne vēlāk kā 2011. gada 14. oktobris. 

  

6. KONKURSA PIETEIKUMA SATURS UN FORMA 

 

6.1. Konkursam jāiesniedz:  

 Pieteikums, kurā iekļauj - pretendenta vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi (dzīves vietas), 

nodarbošanos, adresi (darba vietas), tālruni, e-pasta adresi;   

 Informācija par pretendenta radošu darbību un pamatojums izvirzīšanai nolikuma 4. punktā 

attiecīgai konkursa nominācijai (publikāciju saraksti, vizuāli un dokumentāli pierādījumi, 

piemēram, fotogrāfijas, utt.), balstoties uz pretendentu izvērtēšanas kritērijiem (šī nolikuma 

8. punkts); 

 Konkursa nominācijas nosaukums.  

 Konkursam var pievienot arī citus papildmateriālus pēc iesniedzēja ieskata. 

 

 6.2. Konkursa pieteikums jāiesniedz latviešu valodā elektroniskā formātā (CD nesējā) un drukātā 

formātā 1 oriģinālā. 

 

7. KONKURSA ŢŪRIJA 

 

 Vides zinātnes un izglītības padomes locekļi: 

 Māris Kļaviņš - Latvijas Universitātes pārstāvis, Latvijas Zinātņu akadēmijas pārstāvis; 

 Guntis Brūmelis - Latvijas Universitātes pārstāvis; 

 Raimonds Ernšteins - Latvijas Universitātes pārstāvis; 

 Dagnija Blumberga - Rīgas Tehniskās universitātes pārstāve; 

 Daina Kalniņa - Rīgas Tehniskās universitātes pārstāve; 

 Viesturs Jansons - Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārstāvis; 

 Ritvars Sudārs - Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārstāvis;  

 Māra Zeltiņa - Liepājas Universitātes pārstāve; 

 Gotfrīds Noviks - Rēzeknes Augstskolas pārstāvis; 

 Artūrs Šķute - Daugavpils Universitātes pārstāvis; 

 Valērijs Krupskis - Olaines mehānikas un tehnoloģijas koledţas pārstāvis; 

 Ēriks Leitis - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis; 

 Zemkopības ministrijas pārstāvis; 

 Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis. 

 

Konkursa vērtēšana notiek, ja piedalās vismaz 3 (trīs) konkursa ţūrijas locekļi.  
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8. KONKURSA PIETEIKUMU IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA 

 

8.1. Konkursā piedalās visi projekti, kas iesniegti, atbilstoši konkursa nolikumam un kas atbilst 

konkursa mērķim.  

8.2. Konkursa ţūrija izvērtē pretendentus atbilstoši šādiem vērtēšanas kritērijiem: 

 

8.2.1. Nominācijā „Jaunais vides zinātnieks” – par ieguldījumu vides zinātnes attīstība; 

8.2.1.1. publikāciju skaits; 

8.2.1.2. dalība vietējās un starptautiskās konferencēs; 

8.2.1.3. vadītie maģistra darbi un bakalauri darbi, to ieguldījums zinātnes nozares attīstībā. 

 

8.2.2. Nominācijā „Vides zinību skolotājs” – par ieguldījumu vides izglītībā 

8.2.2.1. izdotie mācību līdzekļi vides izglītības attīstībai; 

8.2.2.2. līdzdalība un skolēnu iesaistīšana vides aktivitātēs (t.sk. piedalīšanās konkursos, atzinības 

raksti un diplomi);  

8.2.2.3. inovatīvo apmācības metoţu izstrāde; 

8.2.2.4. vides zinātnes vasaras nometņu organizēšana un vadīšana. 

 

8.2.3. Nominācijā „Vides aktīvistu grupa” – par aktivitātēm vides zinātnē un izglītībā, kas 

palielina sabiedrības līdzdalību vides aizsardzībā 

8.2.3.1. īstenotie pasākumi vides nozares attīstībai un sabiedrības informēšanai; 

8.2.3.2. mērķu grupas un to ieinteresētība par pasākuma norisi (t.sk. atsauksmes); 

8.2.3.3. idejas oriģinalitāte; 

8.2.3.4. idejas ilgtspējība. 

 

Konkursa projektu izvērtēšana notiks konkursa komisijas locekļiem aizklāti balsojot, vērtējot 

devuma atbilstību konkursa mērķim. 

 

9.  KONKURSA BALVU FONDS 

 

9.1. Kopējais balvu fonds ir 800 LVL (iesk. nodokļus). 

9.2. Konkurss notiks 3 nominācijās. Katrā nominācijā nosaka 1., 2. un 3. vietas ieguvējus. 

9.3. Konkursa 1., 2. un 3.vietas laureātus apbalvo ar sudraba piespraudi, diplomu un balvu.  

9.4. Ja kādā konkursa grupā vai apakšgrupā laureāts netiek nominēts, balvu var sadalīt papildus 

atzinības balvām. 

 

10. KONKURSA UZVARĒTĀJU APBALVOŠANA 

 

10.1. Konkursa laureātus, atzinības balvu saņēmējus godina konkursa noslēguma pasākumā, kurš 

notiks 2011. gada 25.oktobrī Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē 

Kronvalda bulvārī 1, 21. auditorijā.  

10.2. Konkursa rezultāti tiks publicēti Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma 

sistēmu institūta mājas lapā www.videszinatne.lv, VZIP mājas lapā www.vzip.lv un Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā www.varam.gov.lv  

10.3. Konkursa balvu fonda veidošanā piedalās valsts iestādes, organizācijas, uzņēmumi vai 

privātpersonas. 

10.4 Konkursa dalībnieku godināšanas atspoguļošanai uzaicina televīzijas, radio un preses 

izdevumu ţurnālistus. 

 

 

http://www.videszinatne.lv/
http://www.vzip.lv/
http://www.varam.gov.lv/
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11. CITI NOTEIKUMI UN SAISTĪBAS 

 

11.1. Konkursa dalībnieki, iesniedzot pieteikumus, apņemas ievērot visus konkursa nolikumā 

minētos nosacījumus. 

11.2. Konkursam iesniegtie pieteikumi dalībniekiem netiek atgriezti atpakaļ.   

11.3. Konkursa dalībnieki, iesniedzot pieteikumu, piekrīt tā daļējai vai pilnīgai publiskošanai.  

11.4. Konkursa dalībniekiem pilnībā jāsedz konkursa pieteikuma sagatavošanas izmaksas. 

Organizētāji neuzņemas saistības par šīm izmaksām, neatkarīgi no konkursa rezultātiem. 

11.5. Konkursa dalībnieks ir atbildīgs par sniegtās informācijas patiesīgumu un atbilstību Latvijas 

likumdošanai. 

11.6. Ţūrijas sēţu materiāli un informācija, kas saistīta ar pieteikumu izvērtēšanu, nedrīkst tikt 

izpausta dalībniekiem vai kādām personām, kuras oficiāli nav saistītas ar izvērtēšanu.  

  

 

 


