APSTIPRINĀTS
LU Studentu padomes 17.12.2020.
kopsapulcē, prot. Nr. 1.3/KS-2

Latvijas Universitātes Studentu padomes Gada balvas

NOLIKUMS
Latvijas Universitātes Studentu padomes (turpmāk – LU SP) Gada balvas
nolikums (turpmāk – Nolikums) nosaka kārtību, kādā izvirzāmi, apstiprināmi un
apbalvojami gada ievērojamākie Latvijas Universitātes (turpmāk – LU) studenti
un studējošo pašpārvalžu sasniegumi.
I Vispārīgie noteikumi
1. LU Studentu padomes Gada balvas (turpmāk – Gada balva) mērķis ir veidot
gada notikumu apskatu un godināt ievērojamākos LU studentu, studējošo
pašpārvalžu u.c. sasniegumus, kā arī izvērtēt LU Studentu padomes (turpmāk
– LU SP) un fakultāšu studējošo pašpārvalžu darbību viena gada laikā.
2. Gada balvu organizē LU SP.
3. Gada balvas pretendentu izvirzīšanas termiņu nosaka ar LU SP valdes
lēmumu.
II Nominēšana
4. Gada balvai pretendentus izvirza šādās nominācijās:
4.1. “Gada fakultātes studējošo pašpārvalde” – pasniedz par fakultātes
studējošo pašpārvaldes aktīvu darbību studentu pārstāvniecībā
akadēmiskajos jautājumos, veicinot studentu labklājību, kā arī veidojot
studentu pasākumus kultūras, sporta, zinātnes un citās jomās;
4.2. “Gada akadēmiskās sniegums” – pasniedz par darbību vai pasākumu, kas
uzlabojis studiju procesa kvalitāti, veicina studentcentrētas izglītības
attīstību vai atrisinājis kādu akadēmiska rakstura problēmu LU;
4.3. “Gada sociālās sniegums” – pasniedz par darbību vai pasākumu, kas
uzlabojis studiju procesu vai dienesta viesnīcu vidi vai citā veidā
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veicinājis LU studentu labklājību;
4.4. “Gada kultūras sniegums” – pasniedz par darbību vai pasākumu, kas
veicinājis kultūras attīstību LU, vai studējošos saliedējošam pasākumam
fakultātes vai LU ietvaros;
4.5. “Gada inovācija” – pasniedz par inovatīvu ideju, kas tika realizēta gada
laikā, kuras mērķauditorija ir pārsvarā studējošie un kas ir veicinājusi
akadēmisko, sociālo un kultūras jautājumu attīstību;
4.6. “Gada kļūme” – pasniedz par neveiksmīgu vai amizantu gadījumu vai
situāciju, kas radusies gada laikā saistībā ar kāda uzdevuma izpildi vai
neizpildi studējošo pārstāvniecības jomā;
4.7. “Gada students” – pasniedz LU studējošajam, kurš sevi labi parādījis
studiju procesā, zinātniskajā darbā , kā arī ārpusstudiju aktivitātēs;
4.8. “Gada izaugsme” – pasniedz personai vai organizācijai, kura gada laikā
ir spējusi attīstīties un nostiprinājusi kompetences kādā no LU darbības
jomām;
4.9. “Gada vecbiedrs” – pasniedz LU SP vai fakultātes studējošo
pašpārvaldes vecbiedram, kurš aktīvi iesaistījies kādā studentu
pārstāvniecības vai studiju procesa jautājumā, izrādot iniciatīvu un
sniedzot atbalstu studentiem, tādējādi sekmējot studentu pārstāvniecības
izaugsmi LU;
4.10.
“Gada studentu draugs” – pasniedz personai vai organizācijai, kas
var būt saistīta vai nesaistīta ar LU, kura ar savu darbu vai citu darbību
atbalstījusi vai sekmējusi studējošo aktivitātes;
4.11.
“Gada multimediju materiāls” – pasniedz personai, komandai vai
pašpārvaldei, kas izveidojusi uzmanību piesaistošu, interesantu un
kvalitatīvu multimediju materiālu kādam LU pasākumam vai akcijai;
4.12.
“Gada biedrs” - pasniedz personai, kas šī gada sasaukuma laikā ir
bijis LU SP biedrs, taču nav bijis valdes loceklis, aktīvi iesaistījies,
palīdzējis un darbojies LU SP virzienu darba grupās, sēdēs, projektos u.c.
notikumos;
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4.13.
“Gada aktīvists” - pasniedz personai, kas šī gada sasaukuma laikā
nav bijis LU SP biedrs, taču aktīvi iesaistījies LU SP veidotajos
projektos, darbībā un virzienu darba grupās.
5. Gada balvai pretendentus var izvirzīt LU fakultāšu studējošo pašpārvaldes,
studējošie, mācībspēki un cits LU personāls.
6. Pieteikumu par pretendenta izvirzīšanu iesniedz elektroniski LU SP valdes
noteiktā kārtībā, tajā norādot argumentētu pamatojumu izvirzītā pretendenta
atbilstībai Gada balvas saņemšanai izvēlētajā nominācijā.
7. Pieteikuma apjoms vienā nominācijā nedrīkst pārsniegt 3000 rakstzīmes
(neskaitot atstarpes).
III Izvērtēšana un apbalvošana
8. Iesniegtos pieteikumus izvērtē Gada balvas žūrija (turpmāk – Žūrija)
Nolikumā noteiktajā kārtībā.
9. Žūrija sastāv no diviem LU rektora virzītiem LU administrācijas
pārstāvjiem, trim LU SP biedriem no dažādām fakultātēm un diviem LU
studējošajiem, kas nav LU SP biedri un nestudē vienā fakultātē.
10. Žūrijas pārstāvju no studējošo vidus vietām var pieteikties LU SP
informatīvajos kanālos izziņotā publiskā uzsaukumā.
11. Par Žūrijas locekli nedrīkst būt persona, kas pretendē uz Gada balvas
saņemšanu vai ir piedalījusies LU SP valdes balsojumā, kādā no Nolikuma
4. punktā nosauktajām nominācijām.
12. Žūrijas sastāvu apstiprina LU SP valde pēc visu pretendentu pieteikumu
saņemšanas termiņa beigām.
13.LU SP valde, lemjot par Žūrijas pārstāvja vietu kandidātiem, ņem vērā viņu
pieteikumā uzrādītās zināšanas par LU aktualitātēm un iesaistes ārpusstudiju
aktivitātēs. LU SP valde pēc pieprasījuma pamato lēmumu.
14.Žūrija savā pirmajā sēdē ievēlē Žūrijas priekšsēdētāju un sekretāru no sava
vidus.
15. Žūrija uzskatāma par lemttiesīgu, ja tās sēdē piedalās vismaz puse no Žūrijas
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locekļiem. Žūrijas sēdes ir slēgtas un tiek protokolētas.
16. Katrā no Nolikuma 4. punktā nosauktajām nominācijām iesniegtais
pieteikums tiek izskatīts un izvērtēts Nolikumā noteiktajā kārtībā.
17.Izvērtējot katru pieteikumu:
18.ne vairāk kā 40 punktus katram pieteikumam piešķir elektroniskā balsojuma
ietvaros, izņemot Nolikuma 4.1., 4.9., 4.12. un 4.13. apakšpunktos, kuros
elektroniskā balsojuma ietvaros iespējams piešķirt 30 punktus.
Elektroniskajā balsojumā var piedalīties jebkurš interesents. Piešķiramo
punktu skaits tiek aprēķināts proporcionāli nobalsojušo skaitam attiecīgajā
nominācijā;
19.ne vairāk kā 60 punktus katram pieteikumam piešķir Žūrija, izņemot
Nolikuma 4.1., 4.9., 4.12. un 4.13. apakšpunktos, kuros Žūrijai iespējams
piešķirt 50 punktus. Pieteikumu izskatīšanā Žūrija ņem vērā pieteikumu
atbilstību Nolikuma 4. punktā noteiktajiem nomināciju aprakstiem.
20.ne vairāk kā 20 punktus pieteikumiem tikai Nolikuma 4.1., 4.9., 4.12. un
4.13. apakšpunktos minētajām nominācijām piešķir LU SP Valde, ņemot
vērā pieteikumu atbilstību Nolikuma 4. punktā noteiktajiem nomināciju
aprakstiem.
21.Gada balva tiek piešķirta pretendentam, kura apbalvošanas pieteikums
attiecīgajā nominācijā ir ieguvis visvairāk punktu. Ja pēc visu pieteikumu
izvērtēšanas vairāki pieteikumi vienā no nominācijām ir saņēmuši vienādu
punktu skaitu, Žūrija var lemt par papildu punktu piešķiršanu, nosakot tikai
vienu Gada balvas saņēmēju.
22. Gada balvas tiek pasniegtas svinīgā ceremonijā, kuras norises vietu, datumu
un laiku nosaka ar LU SP valdes lēmumu.
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IV Pārejas noteikumi
23.Nolikums var tikt grozīts pēc LU SP biedru vai valdes ierosinājuma ar LU
SP kopsapulces lēmumu.
24.Ar Nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē LU SP 16.10.2019. kopsapulcē
apstiprinātais LU SP Gada balvas nolikums.
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