
Apstiprināts ar LZA Senāta lēmumu 
2021. gada 16. februārī

Latvijas Zinātņu akadēmijas 

Solomona Hillera vārdā nosauktās balvas jaunajiem doktoriem
 par izciliem zinātniskiem sasniegumiem biomedicīnā un jaunu zāļu izstrādē

NOLIKUMS.

1.   Mērķis un finansējuma avots
1.1. Lai veicinātu un atbalstītu Latvijas jauno zinātnieku pētījumus 
biomedicīnā un jaunu zāļu izstrādē, Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) 
izsludina konkursu LZA akadēmiķa Solomona Hillera vārdā nosauktajai 
balvai (turpmāk – BALVA).
1.2. BALVU finansē LZA Fonds.

2.   Konkurss BALVAS saņemšanai
      2.1. Balvu piešķir ik gadu vienam kandidātam, pamatojoties uz konkursa 
rezultātiem.
      2.2. Balvas summa ir 2000 EUR (pirms nodokļu nomaksas). 
      2.3. Zinātniekam balva var tikt piešķirta tikai vienu reizi mūžā.
      2.4. Konkursā var piedalīties Latvijas augstskolu un zinātnisko institūtu jaunie 
doktori, kuri aizstāvējuši disertāciju pēdējo 5 gadu laikā. 
      2.5. Balva tiek piešķirta par izcilu zinātnisko darbu biomedicīnā un jaunu zāļu  
izstrādē (publikāciju kopa; aizstāvēta zinātņu doktora disertācija).

      2.6. Balvas pretendents iesniedz LZA:
             2.6.1. iesniegumu;
             2.6.2. konkursa darbu;
             2.6.3. CV;
             2.6.4. zinātniskā vadītāja rekomendācijas vēstuli.

     2.7. Konkursu izsludina katru gadu janvārī, publicējot sludinājumu laikrakstā 
“Zinātnes Vēstnesis” un izsūtot informāciju par to Latvijas augstskolām un 
zinātniskajiem institūtiem. 
    2.8. Darbu iesniegšanas termiņš – 15. marts.
    2.9. Pieteikumi un dokumenti konkursam iesniedzami LZA sekretariātā, 
Akadēmijas laukumā 1, 2. stāvā, Rīga, LV-1524, (tālrunis uzziņām 67223931).
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3. BALVAS piešķiršanas komisija
    3.1. Lēmumu par balvas piešķiršanu pieņem LZA Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas
zinātņu nodaļas komisija piecu cilvēku sastāvā  –  LZA akadēmiķi vai 
korespondētājlocekļi – eksperti biomedicīnas un medicīnas ķīmijas jomā. 

                 3.2. Komisija izvērtē pretendentu iesniegumus un pieņem lēmumu par balvas
                 piešķiršanu.

    3.3. Komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus iesniegto darbu vērtēšanai.
    3.4. Komisijas locekļi veic savu darbu bez atlīdzības. 
    3.5. Balvas piešķiršanas komisijas lēmumus par balvas  piešķiršanu vai atteikumu 
(konkursa rezultāti) nav pārsūdzams. Komisijai nav jāpamato pieteikuma 
noraidīšanas iemesli.

4. BALVAS saņemšanas kārtība 
          4.1. Personu, kurai konkursa kārtībā ir piešķirta balva, svinīgi apbalvo ar LZA 
goda rakstu LZA pavasara pilnsapulces laikā.
          4.2. Balvas naudas daļu laureāts saņem ar pārskaitījumu uz viņa kontu bankā.

2


