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Konkursa „Latvijas Studentu apvienības Gada balva” nolikums 

  

Vispārējie noteikumi 
  

1.      „Latvijas Studentu apvienības Gada balva” (“Gada balva”) ir Latvijas Studentu apvienības 

(LSA) balvu pasniegšanas ceremonija, kurā īpaša uzmanība tiek pievērsta tām personām, 

organizācijām un notikumiem, kas konkrētā gada laikā visvairāk ietekmējuši studējošos, 

pievērsuši apkārtējo uzmanību problēmai, vērā ņemamiem rezultātiem, akcijām un citām 

darbībām. 

2.      „Gada balvas” mērķis ir, veidot gada notikumu apskatu un godināt studentijas panākumus 

augstākās izglītības politikas veidošanā, kā arī izvērtēt LSA un studējošo pašpārvaldes darbību, 

pārstāvot studējošo intereses lokālā, nacionālā un starptautiskā līmenī. 

  

„Gada balvas” nominācijas 
  

3. “Gada balvas” nominācijas ir:  

3.1  Gada students - Šai nominācijai jāvirza students, kurš ir kā paraugs, kas ar saviem darbiem 

spējis iedvesmot citus studējošos vai sabiedrību kopumā. Izvirzot studentu šai nominācijai, 

jānorāda studenta vidējā svērtā atzīme par iepriekšējo studiju gadu, sabiedriskās aktivitātes un 

zinātniski pētnieciskā darbība vai sasniegumi sportā. 

3.2  Gada jaunais zinātnieks - Šai nominācijai jāvirza students, kurš šī gada laikā sniedzis 

nozīmīgu pienesumu zinātniskajā darbībā, izstrādājot jaunu pētījumu vai produktu, veicinot 

tautsaimniecības attīstību uz inovāciju pamata. 

3.3  Gada studējošo pašpārvalde - Izvirzot Studējošo pašpārvaldi šai nominācijai, jānorāda tās 

nozīmīgākie notikumi un sasniegumi, pārstāvot studējošo intereses akadēmiskajos, sociālajos, 

materiālajos, internacionalizācijas un kultūras jautājumos, kā arī jauninājumi un panākumi, 

stiprinot studējošo pārstāvniecības kapacitāti. 

3.4  Studentu lieta – taisna un cieta! - nominācijai tiek izvirzīts kāds notikums, kam sekojis 

būtisks, pozitīva rakstura pavērsiens visu studējošo un augstskolu dzīvē, kas ir mainījis vai 

ietekmējis procesus, kas saistīti ar augstāko izglītību.  

3.5  Gada domnieks - Izvirzot domnieku šai nominācijai, nepieciešams norādīt kandidāta 

ieguldījumu Domes un LSA darbā, iniciatīvas, kuras šis domnieks virzījis un laika periodu šī 

gada ietvaros, kuru kandidāts pavadījis domnieka statusā. 

3.6  Gada izaugsme - Nominācijas ieguvējs ir students, kura izaugsme šī gada laikā būtiski 

uzlabojusi studenta zināšanas un ieguldījumu studentijas izaugsmē un studējošo interešu 

pārstāvniecībā. Jānorāda konkrētas darbības, kuras veiktas, pārstāvot studējošo intereses, kā 
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arī to rezultāts. 

3.7  Gada projekts - Izvirzot projektu šai nominācijai, jāapraksta projektā izvirzītie mērķi, cik 

lielā mērā tie tika sasniegti. Projekta mērķauditorija un tas, kā projekts ietekmējis studējošos. 

Nepieciešamības gadījumā pielikumā var pievienot papildus dokumentus, informāciju, kura 

liecinātu, ka tieši šis projekts ir pelnījis iegūt titulu “Gada projekts”. 

3.8  Gada aktīvists - Izvirzot studentu šai nominācijai, jānorāda studenta iesaiste LSA darbībā 

un ieguldījums šā gada laikā LSA projektos un / vai darba grupās. 

3.9  Gada vecbiedrs - Izvirzot LSA vecbiedru šai nominācijai, nepieciešams norādīt vecbiedra 

sniegto palīdzību un ieguldījumu LSA darbā šī gada laikā, to, kā šī palīdzība ietekmējusi kādu 

konkrētu jautājumu, tā turpmāko virzību. 

3.10 Gada studentu atbalstītājs - Šai nominācijai tiek izvirzīta persona vai organizācija, kas 

atbalstījusi studentus šī gada laikā. 

3.11 Gada ieguldījums akadēmiskās dzīves veicināšanā - Šai nominācijai tiek izvirzīts projekts 

vai ideja, kas sniegusi nozīmīgu ieguldījumu augstākās izglītības kvalitātes paaugstināšanā. 

3.12 Gada ieguldījums sociālās dzīves uzlabošanā - Šai nominācijai tiek izvirzīts projekts vai 

ideja, kas sniegusi nozīmīgu ieguldījumu studentu dzīves sociālās jomas jautājumos. 

3.13  Gada iedvesmas stāsts - Šai nominācijai jāiesūta stāsts par studentu dzīvi vai ieguldījumu 

studentijā, kas spēj iedvesmot un pierādīt, ka studentos ir spēks 

3.14 Gada ķeza - Ir notikums, negaidīts un nepatīkams pavērsiens, kurš negatīvi ietekmējis 

studējošo pārstāvniecības darbu vai studējošos. 

  

  

Nomināciju izvirzīšana 
  

4.    Uz 3. punktā minētajām nominācijām personas, organizācijas un notikumus atbilstoši 5.punktā 

aprakstītajai kārtībaivar izvirzīt: 

4.1.     jebkurš LSA biedrs, studējošo pašpārvaldes; 

4.2.     LSA valde; 

4.3.     augstskolu rektori un/vai prorektori; 

4.4.     vismaz 5 studējošie; 

5. Nomināciju izvirzīšana norādīta tabulā, ja tiek nominēts notikums, papildus tam jānorāda 

persona, kas būs pilnvarota saņemt balvu. 

  

Nominācijas Rektori LSA 

valde 

Studējošo 

pašpārvalde 

5 studentu 

grupa 

Gada students X   X X 

Gada jaunais zinātnieks X   X X 

Gada studējošo pašpārvalde     X X 

Studentu lieta – taisna un cieta! X   X X 

Gada domnieks     X   

Gada izaugsme     X X 

Gada projekts     X X 

Gada aktīvists     X   

Gada vecbiedrs   X X 



Gada studentu atbalstītājs     x X 

Gada ieguldījums akadēmiskās dzīves 

veicināšanā 
X   X X 

Gada ieguldījums sociālās dzīves 

uzlabošanā 
X   X X 

Gada iedvesmas stāsts X X X X 

Gada ķeza     X X 

  

  

6. Lai izvirzītu nomināciju, valdes noteiktajā laikā, jāizpilda mājaslapā www.lsa.lv pieejamā 

pieteikuma anketa un uz lsa@lsa.lv jānosūta pieteiktās anketas apstiprinājums. 

  

Nominantu izvērtēšana 
7.      Vērtēšanas komisija: 

7.1.     LSA Valde – Valde, kas  sastāv no konkrētajā gadā esošajiem valdes locekļiem 

un kongresā vēlēta Prezidenta. 

7.2.     Studējošo  pašpārvaldes – LSA biedri, kas samaksājuši attiecīgā gada biedra naudu. 

7.3.    Ārējo ekspertu komisija – Cilvēku grupa, kuras sastāvu apstiprina LSA valde un 

kas sastāv no 3 līdz 5 cilvēkiem, kam ir saistība ar LSA: 

7.3.1. Jebkurš LSA bijušais prezidents, kas vairs aktīvi nedarbojas LSA; 

7.3.2. Jebkurš pieaicināts pārstāvis no attiecīgā gada sponsoriem (uzņēmumiem vai 

organizācijām), sadarbības partneriem, kas palīdz un atbalsta LSA darbību un 

veicina LSA  attīstību; 

7.3.3. Jebkurš pieaicināts Augstākās izglītības padomes (AIP), Rektoru padomes 

(RP), Akadēmiskās Informācijas centra (AIC), Valsts izglītības attīstības aģentūras 

(VIAA) vai Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pārstāvis, kas pārzina pēdējā 

gada notikumus, ir informēts par aktuālajām norisēm LSA kontekstā. 

7.4. Elektroniskais balsojums 

8. Attiecīgo 3. punktā norādīto nomināciju vērtētāji norādīti tabulā. 

  

Nominācijas Ārējie 

eksperti 

LSA 

valde 

Studējošo 

pašpārvalde 

Elektroniskais 

balsojums 

Gada students   X X X 

Gada jaunais zinātnieks   X X X 

Gada studējošo pašpārvalde X X     

Studentu lieta – taisna un cieta! X X X   

Gada domnieks   X     

Gada izaugsme X X     

Gada projekts X X     

Gada aktīvists   X     

Gada vecbiedrs  X   
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Gada studentu atbalstītājs   X X   

Gada ieguldījums akadēmiskās dzīves 

veicināšanā 
X X     

Gada ieguldījums sociālās dzīves 

uzlabošanā 
X X     

Gada iedvesmas stāsts     X X 

Gada ķeza X       

  

9. Nominācijas tiek vērtētas baļļu skalā no 1 – 5, kur (1 ir zemākais vērtējums un 5 ir augstākais 

vērtējums). 

10.  Balsojums tiek ieskaitīts, ja par nominācijām nobalso termiņā, ko katru gadu nosaka LSA 

Valde. 

11.  Studējošo pašpārvaldes un izvirzītās personas nedrīkst balsot par savu nomināciju. LSA valdes 

un ārējo ekspertu komisijas balss tiek pieņemta, balstoties uz objektīvu, patiesu un pārbaudītu 

informāciju, ko pārbauda pasākuma organizatori ievācot un analizējot pieteikumu rezultātus. LSA 

valde un Ārējo ekspertu komisija, pieņemot lēmumu, ņem vērā faktu, ka nominantu izvirzījuši 

vairāki iesniedzēji. 

  

Balvu pasniegšana 
12.  „Gada balva” balvas pasniedz svinīgā ceremonijā katra tekošā gada beigās vai nākošā gada 

sākumā LSA valdes noteiktā datumā. 

13. Vērtēšanas komisijai ir tiesības, izvērtējot pieteikumus, atbilstošām 3. punktā minētajām 

nominācijām, paziņot, ka kādā no nominācijām balva netiks piešķirta pamatotu iemeslu dēļ. Ar 

pamatojumu tiek iepazīstināta LSA Valde. 

  

  

Prezidents                                                                                                                 I.Grigorjeva 

  

 

 


