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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 sev apkārtējo uzmanību ar problēmu, vērā ņemamiem rezultātiem, akcijām
un citām darbībām.
2.
„Gada balvas” mērķis ir, izceļot aktuālus piemērus, vienot Latvijas studējošos,
studējošo pašpārvaldes un citas augstākajā izglītībā iesaistītās personas un organizācijas.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.

„Gada balvas” nominācijas ir:
Gada students;
Gada studējošo pašpārvalde;
Studentu lieta – taisna un cieta;
Gada ķeza;
Gada domnieks;
Gada debija;
Gada projekts;
Gada aktīvists;
Gada vecbiedrs;
Gada studentu atbalstītājs.

Nomināciju izvirzīšana
4.
Uz 3. punktā minētajām nominācijām personas, organizācijas un notikumus var izvirzīt:
4.1. jebkurš LSA biedrs – studējošo pašpārvaldes;
4.2. LSA valde;
4.3. augstskolu rektori un/vai prorektori;
4.4. vismaz 10 studējošie.
5.
Izvirzot nomināciju, jānorāda tā persona, kura būtu pilnvarota saņemt balvu.
6.
Pieteikumus jāiesūta elektroniski uz e-pasta adresi lsa@lsa.lv. Nominācijas tiek
pieņemtas LSA Valdes noteiktajā termiņā.

7.
Lai izvirzītu kandidātu/-us uz kādu no „Gada balvas” nominācijām, iesniedzējs
pamatojumā norāda personas vai organizācijas konkrētajā gadā paveikto, kādas izmaiņas
kandidāta darbība ir atstājusi konkrētajā augstskolā, valstī vai studiju dzīvē kopumā. Izvirzot
notikumu, jāizskaidro šī notikuma nozīmība un saistība ar augstāko izglītību.
8.
Pamatojums norādāms vismaz 100 vārdu apmērā, bet ne garāks par vienu A4 formāta
lapu ar burtu lielumu 12 pt; var pievienot pielikumus, ja iesniedzējs to uzskata par nepieciešamu.
Izvirzīšanas un vērtēšanas kritēriji
9.
Vērtēšanas komisija:
9.1. LSA Valde – Valde, kas sastāv no šobrīd esošajiem valdes locekļiem un kongresā vēlēta
Prezidenta.
9.2. Studentu pašpārvaldes – LSA biedri, kas samaksājuši attiecīgā gada biedra naudu.
9.3. Ārējo ekspertu komisija – Cilvēku grupa, kuras sastāvu apstiprina LSA valde un kas
sastāv no 3 līdz 5 cilvēkiem, kam ir saistība ar LSA:
9.3.1. Jebkurš bijušais LSA bijušais prezidents, kas vairs aktīvi nedarbojas LSA;
9.3.2. Jebkurš pieaicināts pārstāvis no attiecīgā gada sponsoriem (uzņēmumiem vai
organizācijām), sadarbības partneriem, kas palīdz un atbalsta LSA darbību, tās attīstību;
9.3.3. 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.
10.
Katrai nominācijai ir 2-5 kritēriji, kas tiek vērtēti ballu skalā no 1 (slikti/neatbilstoši) līdz
5 (izcili/atbilstoši). Kritērijiem ir vienāds svars.
11.
Par Gada balvas nomināciju galvenajiem kritērijiem tiek izvirzīti:
11.1. Gada students – studējošā sekmes, sabiedriskās aktivitātes un zinātniski pētnieciskā
darbība, kas ir pozitīvs piemērs pārējiem studējošajiem.
11.1.1. studējošā sekmes;
11.1.2. sabiedriskās aktivitātes;
11.1.3. zinātniski pētnieciskā darbība.
Par šīs nominācijas ieguvēju balso Studentu pašpārvaldes.
11.2. Gada studējošo pašpārvalde – jebkura līmeņa studējošo pašpārvaldes sasniegumi
augstskolā (augstskolas studējošo interešu aizstāvība, studējošās pašpārvaldes atpazīstamība,
aktīva studējošo interešu lobēšana augstskolā u.c.), aktīva sadarbība ar augstākajā izglītībā
iesaistītajām institūcijām, kā arī darbība, kas guvusi atzinību valsts un starptautiskā mērogā.
11.2.1. augstskolas studējošo interešu aizstāvība,
11.2.2. SP atpazīstamība,
11.2.3. studējošo interešu lobēšana augstskolā,
11.2.4. sadarbība ar AI institūcijām,
11.2.5. rezonanses mērogs – SP (1), augstskola (2), LV augstskolas (3), nacionāls mērogs (4),
starptautisks mērogs (5).
Par šīs nominācijas ieguvēju balso ārējo ekspertu komisija.
11.3. Studentu lieta – taisna un cieta – būtisks pozitīva rakstura pavērsiens visu studējošo un
augstskolu dzīvē, kas ir izmainījis vai ietekmējis procesus, kas saistīti ar augstāko izglītību.
11.3.1. rezonanses mērogs – SP (1), augstskola (2), LV augstskolas (3), nacionāls mērogs (4),
starptautisks mērogs (5).
11.3.2. iznākums vērtējams kā: 1- ļoti negatīvs, 5- ļoti pozitīvs;

11.3.3. situācijas/notikuma nozīmīgums AI kontekstā pēc būtības.
Nominācijas vērtējumu veido ārējo ekspertu komisijas, LSA Valdes un Studentu pašpārvalžu
balsojuma vidējā vērtība. Vienāda rezultāta gadījumā ārējās ekspertu komisijas balss tiek
uzskatīta par izšķirošo.
11.4. Gada ķeza – Situācija vai notikums, kas ir negatīvi ietekmējis studējošo pašpārvaldes,
studējošos vai augstāko izglītību kopumā.
11.4.1. mērogs – SP (1), augstskola (2), LV augstskolas (3), nacionāls mērogs (4), starptautisks
mērogs (5);
11.4.2. ietekme.
Nominācijas vērtējumu veido ārējo ekspertu komisijas, LSA Valdes un Studentu pašpārvalžu
balsojuma vidējā vērtība. Vienāda rezultāta gadījumā LSA Valdes balss tiek uzskatīta par
izšķirošo.
11.5. Gada domnieks – aktīvs studentu pārstāvis LSA domē, kurš ir devis ievērojamu
ieguldījumu LSA attīstībā.
11.5.1. aktivitāte domes sēdēs/kongresā,
11.5.2. aktivitāte LSA darba grupās,
11.5.3. ieguldījums.
Par šīs nominācijas ieguvēju balso LSA valde.
11.6. Gada debija – studējošā, studējošo pašpārvaldes, ar augstāko izglītību saistītas personas
vai organizācijas pirmreizējs veikums, kas ir nozīmīgs pavērsiens kādas augstskolas vai studentu
dzīvē kopumā.
11.6.1. rezonanses mērogs – SP (1), augstskola (2), LV augstskolas (3), nacionāls mērogs (4),
starptautisks mērogs (5),
11.6.2. nozīme AI pēc būtības;
11.6.3. iznākums.
Nominācijas vērtējumu veido ārējo ekspertu komisijas un LSA Valdes balsojuma vidējā vērtība.
Vienāda rezultāta gadījumā LSA Valdes balss tiek uzskatīta par izšķirošo.
11.7. Gada projekts – studējošo organizēts projekts: seminārs, forums, pasākums, kurš devis
ieguldījumu studentu izglītošanā, kompetenču paaugstināšanā, pašpārvalžu kapacitātes celšanā.
11.7.1. rezonanses mērogs – SP (1), augstskola (2), LV augstskolas (3), nacionāls mērogs (4),
starptautisks mērogs (5).
11.7.2. kopējais pienesums studentijai,
11.7.3. saturs,
11.7.4. ažiotāža pirms/pēc projekta.
Nominācijas vērtējumu veido ārējo ekspertu komisijas un LSA Valdes balsojuma vidējā vērtība.
Vienāda rezultāta gadījumā LSA Valdes balss tiek uzskatīta par izšķirošo.
11.8. Gada aktīvists – studējošais, kurš gada garumā sniedzis ieguldījumu studentu dzīvē,
atbalstījis un palīdzējis LSA valdei.
11.8.1. aktivitāte – projektu organizēšana, darba grupu apmeklējumi, dalība projektos/semināros,
11.8.2. ieguldījums/pienesums/atbalsts LSA valdei/ tās darbam,
11.8.3. uzticamība.
Par šīs nominācijas ieguvēju balso LSA valde.
11.9. Gada vecbiedrs – LSA vecbiedrs, kurš gada laikā devis vislielāko ieguldījumu studentu
dzīvē, atbalstījis studentu organizētos projektus, bijis aktīvs, piedalījies LSA organizētajos
notikumos.
11.9.1. atbalsta sniegšana LSA,

11.9.2. aktivitāte,
11.9.3. dalība notikumos.
Par šīs nominācijas ieguvēju balso LSA valde.
11.10. Gada studentu atbalstītājs – organizācijas vai uzņēmuma ieinteresētība augstākās
izglītības problēmu risināšanā un studentiem sniegtā atbalsta nozīmīgums.
11.10.1.
atpazīstamība SP vidū,
11.10.2.
ieguldījums/paveiktais LSA kontekstā,
11.10.3.
ieinteresētība AI uzlabošanā.
Nominācijas vērtējumu veido LSA Valdes un Studentu pašpārvalžu balsojuma vidējā vērtība.
Vienāda rezultāta gadījumā Studentu pašpārvalžu balss tiek uzskatīta par izšķirošo.
Vērtēšanas kārtība
Balsojums tiek ieskaitīts, ja par nominācijām nobalso termiņā, ko katru gadu nosaka LSA

12.
Valde.
13.
Studējošo pašpārvaldes un izvirzītās personas nedrīkst balsot par savu nomināciju, kura
izvirzīta 4. punktā norādītajā kārtībā. LSA valdes un ārējo ekspertu komisijas balss tiek
pieņemta, balstoties uz objektīvu, patiesu un pārbaudītu informāciju, ko pārbauda pasākuma
organizatori ievācot un analizējot anketu rezultātus. LSA valde un Ārējo ekspertu komisija,
pieņemot lēmumu, ņem vērā faktu, ka nominantu izvirzījuši vairāki iesniedzēji.
Balvu pasniegšana
14.
„Gada balva” balvas pasniedz svinīgā ceremonijā katra tekošā gada beigās vai nākošā
gada sākumā LSA valdes noteiktā datumā.
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