
Konkursa „Gada Fizmats 2019” 

NOLIKUMS 

 

1.Vispārējie noteikumi  

1.1. Konkurss „Gada Fizmats” ir ikgadējs Fizikas, matemātikas un optometrijas 

fakultātes (turpmāk FMOF) rīkots pasākums.  

1.2. Konkursa „Gada Fizmats 2019” mērķis ir noskaidrot 2018./2019. m. g. 

intelektuālāko, sabiedriski aktīvāko, izpalīdzīgāko un visādi citādi labāko FMOF 

studentu.  

2. Kandidātu izvirzīšana  

2.1. Kandidāta pieteicējam ir jāuzraksta motivācijas vēstule fakultātes Studentu 

padomei (turpmāk SP), kurā uzskaita tās aktivitātes un īpašības, kuru dēļ SP kandidātu 

piesaka konkursam.  

2.2. Motivācijas vēstulē jābūt vismaz 4 FMOF studentu, pasniedzēju vai darbinieku 

parakstiem, kuri uzskata, ka kandidāts ir pelnījis iegūt titulu „Gada Fizmats”.  

2.3. Motivācijas vēstules jānodod pagājušā gada “Gada Fizmats” titula ieguvējai 

Malvīnei Neldai Strakovai (mob. 26012776 (lūdzu, rakstīt Whatsapp), e-pasts: 

malvine.strakova@fizmati.lv) līdz 2019. gada 24. aprīļa plkst. 23.56.  

2.4. Kandidātu tiesīgi izvirzīt ir arī nodaļu vadītāji un fakultātes dekāns, iesniedzot 

iesniegumu ar kandidātu sarakstu pagājušā gada “Gada Fizmats” titula ieguvējam 

augstāk minētajā termiņā.  

2.5. Kandidāts drīkst pieteikt pats sevi.  

3. Izvirzīšanas kritēriji  

3.1. Galvenie kritēriji:  

3.1.1. Gada Fizmata kandidāta akadēmiskās sekmes.  

3.1.2. Gada Fizmata kandidāta sabiedriskās aktivitātes.  

3.1.3. Gada Fizmata kandidāta zinātniska darbība.  

4. Žūrija  

4.1. Žūrijas sastāvā ir katras nodaļas vadītājs vai arī viņa izvirzīts cilvēks, FMOF 

dekāns, SP priekšsēdētāja vai viņas izvirzīts pārstāvis, iepriekšējā gada “Gada Fizmats” 

titula ieguvējs, kā arī FMD galvenais organizators. Ja kāds no žūrijas locekļiem nevar 

ierasties uz lēmuma pieņemšanas sēdi, tas ir tiesīgs savā vietā iecelt citu personu. 

4.2. Žūrijas komisija lēmumu par uzvarētāju pieņem, ievērojot vienprātības principu. 

Tikai ārkārtas gadījumā un viedokļiem krasi atšķiroties, tiek veikta balsošana.  



4.3. Komisijas lēmums tiek pieņemts, balstoties uz objektīvu, patiesu un pārbaudītu 

informāciju. Komisija, pieņemot lēmumu, ņem vērā faktu, kādi cilvēki ir izvirzījuši 

attiecīgo kandidātu.  

5. Apbalvošana  

5.1. „Gada Fizmats 2019” tiks paziņots un apbalvots Personību vakara ietvaros, kas 

norisināsies 2. maijā (sīkāka informācija par pasākuma norisi www.fizmatdienas.lv). 

Uz apbalvošanu tiks uzaicināti trīs labākie kandidāti. 

 

Nolikums sagatavots 2019. gada 8. aprīlī. 


