
Konkursa „Gada Fizmats 2013”  

NOLIKUMS 

 

1. Vispārējie noteikumi 

1.1. Konkurss „Gada Fizmats 2013” ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas 

fakultātes (LU FMF) rīkots pasākums. 

1.2. Konkursa „Gada Fizmats 2013” mērķis ir noskaidrot 2012./2013. ak. g. 

intelektuālāko, sabiedriski aktīvāko, izpalīdzīgāko un visādi citādi labāko LU 

FMF studentu. 

2. Izvirzīšanas kritēriji 

2.1. Uz „Gada Fizmats 2013” titulu var pretendēt, ja kandidāts uzskata, ka ir inteliģents, 

sabiedriski aktīvs, dara zinātnisku vai kā citādi sabiedriski derīgu darbu utt. 

2.2. Galvenie kritēriji prioritārā secībā: 

2.2.1. Gada Fizmata kandidāta akadēmiskās sekmes; 

2.2.2. Gada Fizmata kandidāta sabiedriskās aktivitātes, kā arī aktivitātes Studentu 

padomē; 

2.2.3. Gada Fizmata kandidāta zinātniskā darbība. 

3. Kandidātu izvirzīšana 

3.1. Kandidāta pieteicējam ir jāuzraksta motivācijas vēstule, ne garāka par A4 lapu, LU 

FMF Studentu padomei, kurā uzskaitītas tās aktivitātes un īpašības, kuru dēļ viņš vai 

viņa kandidātu piesaka konkursam.  

3.2. Motivācijas vēstulē var būt ne vairāk kā 5 LU FMF studentu, pasniedzēju vai 

darbinieku paraksti, kuri vēl uzskata, ka kandidāts ir pelnījis iegūt titulu „Gada 

Fizmats 2013”.  

3.3. Motivācijas vēstules var nodot LU FMF Studentu padomē Zeļļu ielā 8 – 111. 

kabinetā vai arī iemest ziņojumu kastē, kas atrodas pie attiecīgā kabineta, līdz 2013. 

g. 23. aprīlim. 

3.4. Kandidātus ir tiesīgi izvirzīt nodaļu vadītāji un fakultātes dekāns, iesniedzot 

iesniegumu ar kandidātu sarakstu fakultātes Studentu padomei minētajā termiņā. 



3.5. Kandidāts drīkst pieteikt pats sevi. 

4. Žūrija 

4.1. Žūrijas sastāvā ir katras nodaļas vadītājs vai viņa izvirzīts pārstāvis, Fizikas un 

matemātikas fakultātes dekāns, kā arī Studentu padomes priekšsēdētājs vai viņa 

izvirzīts pārstāvis. 

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

Balsošana tiek veikta tikai ārkārtas gadījumā un viedokļiem krasi atšķiroties. 

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

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

attiecīgo kandidātu. 

5. Apbalvošana 

5.1. Titula „Gada Fizmats 2013” ieguvējs tiks paziņots un apbalvots „Personību vakara” 

ietvaros, kas norisināsies 30. aprīlī Swedbank galvenajā ēkā, 2. stāvā, Balasta dambī 

1a. Uz apbalvošanu tiks uzaicināti trīs labākie kandidāti.  
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