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Rīgā

Nr. 2019/K5

Konkursa „Latvijas Studentu apvienības Gada balva” nolikums
I Vispārējie noteikumi
1.

2.

„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 problēmām, vērā ņemamiem
rezultātiem, akcijām un citām darbībām studējošo interesēs.
„Gada balvas” mērķis ir veidot gada notikumu apskatu un godināt studējošo
panākumus augstākajā izglītībā, kā arī izvērtēt studējošo pārstāvniecības darbību,
pārstāvot studējošo intereses lokālā, nacionālā un starptautiskā līmenī.
II „Gada balvas” nominācijas

3.

“Gada balvas” nominācijas ir:
3.1.
Gada students – Šai nominācijai jāvirza studējošais, kurš ir kā paraugs, kas ar
saviem darbiem spējis iedvesmot citus studējošos vai sabiedrību kopumā.
Izvirzot studējošo šai nominācijai, jānorāda studējošā sabiedriskās aktivitātes
un zinātniski pētnieciskā darbība vai sasniegumi sportā. Tiks ņemta vērā
studējošā vidējā svērtā atzīme.
3.2.
Gada jaunais zinātnieks – Šai nominācijai jāvirza studējošais, kurš sniedzis
nozīmīgu pienesumu zinātniskajā darbībā, izstrādājot jaunu pētījumu vai
produktu, veicinot tautsaimniecības attīstību uz inovāciju pamata. Izvirzot
studējošo šai nominācijai, jānorāda studējošā zinātniski pētnieciskā darbība.
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,

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.
3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.
3.14.

3.15.

kam sekojis būtisks, pozitīva rakstura pavērsiens visu studējošo un augstskolu
dzīvē, kas ir mainījis vai ietekmējis procesus, kas saistīti ar augstāko izglītību.
Gada domnieks – Izvirzot domnieku šai nominācijai, nepieciešams norādīt
kandidāta ieguldījumu domes un LSA darbā, iniciatīvas, kuras šis domnieks
virzījis un laika periodu, kuru kandidāts pavadījis domnieka statusā
(minimālais termiņš – četri mēneši).
Gada izaugsme – Nominācijai izvirza studējošo, kura zināšanas un prasmes
būtiski uzlabojušās gada laikā, un kurš veicis ieguldījumu studentijas attīstībā
un studējošo interešu pārstāvniecībā. Izvirzot nominantu, jānorāda konkrētas
darbības, kuras veiktas, pārstāvot studējošo intereses, kā arī to rezultātus.
Gada projekts – Izvirzot projektu šai nominācijai, jāapraksta projekta
mērķauditorija un tas, kā projekts ietekmējis projekta dalībniekus un
studējošos kopumā. Pēc projekta izvirzīšanas pasākuma organizatori sazinās ar
izvirzītā projekta organizatoriem un noskaidro projektā izvirzītos mērķus, cik
lielā mērā tie tika sasniegti. Nepieciešamības gadījumā pielikumā var pievienot
papildus dokumentus, informāciju, kura liecinātu, ka tieši šis projekts ir
pelnījis iegūt titulu “Gada projekts”.
Gada aktīvists – Izvirzot studējošo šai nominācijai, jānorāda studējošā iesaiste
LSA darbībā un ieguldījums šā gada laikā LSA projektos un/vai darba grupās.
Gada vecbiedrs – Izvirzot LSA vecbiedru šai nominācijai, nepieciešams
norādīt vecbiedra sniegto palīdzību un ieguldījumu LSA darbā, to, kā šī
palīdzība ietekmējusi kādu konkrētu jautājumu, tā turpmāko virzību.
Gada studentu atbalstītājs – Šai nominācijai tiek izvirzīta persona vai
organizācija, kas atbalstījusi studējošos. Izvirzot nominantu, jāmin konkrēti
darbi, kas ir tikuši veikti, un kāda ir bijusi to ietekme uz studējošo
pārstāvniecību.
Gada ieguldījums akadēmiskās dzīves veicināšanā – Šai nominācijai tiek
izvirzīts projekts vai ideja, kas sniegusi nozīmīgu ieguldījumu augstākās
izglītības kvalitātes paaugstināšanā.
Gada ieguldījums sociālās dzīves uzlabošanā – Šai nominācijai tiek izvirzīts
projekts vai ideja, kas sniegusi nozīmīgu ieguldījumu studējošo dzīves sociālās
jomas jautājumos.
Gada ķeza – Notikums, negaidīts un nepatīkams pavērsiens, kurš negatīvi
ietekmējis studējošo pārstāvniecības darbu vai studējošos.
Gada vizuālais materiāls - Studējošo pašpārvalžu publiskajai telpai veidots
vizuālais materiāls, kas bijis piesaistošs un kvalitatīvs, un radījis pozitīvu
rezonansi studējošo vidū un sabiedrībā.
25 gadu ieguldījums studējošo pārstāvniecībā – Nominācijai tiek izvirzīta
persona, organizācija vai notikums, kas sniedzis būtisku ilgtermiņa
ieguldījumu studējošo pārstāvniecībā pēdējo 25 gadu laikā.

III Nomināciju izvirzīšana
4.

5.

Uz 3. punktā minētajām nominācijām personas, organizācijas un notikumus var
izvirzīt:
4.1.
jebkurš LSA biedrs, studējošo pašpārvaldes;
4.2.
augstskolas rektors un/vai prorektors un/vai koledžas direktors;
4.3.
vismaz divi augstskolas mācībspēki;
4.4.
vismaz trīs studējošo vai absolventu grupa (norādot visu personu
kontaktinformāciju).
Nomināciju izvirzīšana norādīta tabulā, ja tiek nominēts notikums, papildus tam
jānorāda persona, kas būs pilnvarota saņemt balvu.
Nominācijas

Augstskolas
rektors un/vai Mācībspēki
prorektors un/vai
koledžas
direktors

Studējošo
pašpārvalde

Trīs studējošo
/absolventu
grupa

Gada students
Gada jaunais zinātnieks
Gada studējošo pašpārvalde

✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔

Studentu lieta – taisna un cieta!

✔

✔

✔

✔

Gada domnieks
Gada izaugsme

✔
✔

✔
✔

Gada projekts
Gada aktīvists

✔
✔

✔
✔

Gada vecbiedrs
Gada studentu atbalstītājs

✔
✔

✔
✔

Gada ieguldījums akadēmiskās
dzīves veicināšanā
Gada ieguldījums sociālās
dzīves veicināšanā
Gada ķeza
Gada vizuālais materiāls
25 gadu ieguldījums studējošo
pārstāvniecībā
6.

7.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔

Lai izvirzītu nomināciju, līdz izsludinātajam termiņam jāaizpilda nominantu
pieteikuma anketa (kas atrodama LSA mājaslapā), norādot pieteicēju/s, pieteikuma
nomināciju un iekļaujot izvērstu aprakstu latviešu vai angļu valodā. Nominācijas
apraksta apjoms nevar būt mazāks par 500 un lielāks par 2000 rakstzīmēm (ieskaitot
atstarpes).
Pasākuma organizatoriem, saskaņojot to ar LSA valdi, ir tiesības kādu no pieteiktajām

8.

nominācijām nevirzīt tālāk vērtēšanai, ja tajā minēti nepatiesi fakti vai konstatējami
ētikas vai cita veida aizskaršanas pārkāpumi. Pasākuma organizatoriem ir tiesības
pieteikumā, pirms tas tiek nodots vērtēšanai, veikt labojumus, kas precizē sniegto
informāciju un novērš valodas gramatikas kļūdas, kā arī vairākus pieteikumus, ja tie ir
par vienu un to pašu notikumu vai cilvēku, apvienot vienā pieteikumā, informējot par
šo faktu nominantu pieteicējus.
Visas nominācijas tiek iesniegtas, balstoties uz sasniegumiem aizvadītajā kalendārajā
gadā, ja vien 3. punkts nenosaka citādi.
IV Nominantu izvērtēšana

9.

Vērtēšanas komisija:
9.1.
LSA valde – valde, kas sastāv no konkrētajā gadā esošajiem valdes locekļiem.
9.2.
LSA biedrs – studējošo pašpārvaldes, kas samaksājušas iepriekšējā gada
(periods no kārtējā Kongresa līdz kārtējam Kongresam) 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 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, un veicina LSA attīstību.
9.3.3.
Jebkurš pieaicināts Augstākās izglītības padomes (AIP), Rektoru
padomes (RP), Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK), Latvijas
Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA), Akadēmiskās
informācijas centra (AIC), Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA),
Eiropas Studentu apvienības (ESU), Latvijas Jauno zinātnieku
apvienības (LJZA) Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas
(IKZK) un tās apakškomisijas vai Izglītības un zinātnes ministrijas
(IZM) pārstāvis, kas pārzina pēdējā gada notikumus, ir informēts par
aktuālajām norisēm LSA kontekstā.
9.4.
Elektroniskais balsojums.

10.

Attiecīgo 9. punktā norādīto nomināciju vērtētāji un to balss īpatsvars norādīti tabulā:
Maksimāli iegūstamais punktu skaits, p
Nominācija
Ārējo ekspertu
komisija

LSA valde

LSA biedrs

Elektroniskais
balsojums

30
20

40

30
30
40

40
20
20

25

25

25

25

60

40

Gada izaugsme

50

40

10

Gada projekts
Gada aktīvists

40
70

20

Gada vecbiedrs
Gada studentu atbalstītājs
Gada ieguldījums
akadēmiskās
dzīves veicināšanā
Gada ieguldījums sociālās
dzīves veicināšanā
Gada ķeza

80
30

40
30
20
30

40
10

100

Gada vizuālais materiāls

25

Gada students
Gada jaunais zinātnieks
Gada studējošo pašpārvalde
Studentu lieta – taisna un
cieta!
Gada domnieks

30

40

25

25

40

25

25

25
30

25
25

10

25
25

25 gadu ieguldījums studējošo
20
pārstāvniecībā
11.
Visiem vērtēšanas komisijas locekļiem (LSA valdei, ārējiem ekspertiem un studējošo
pašpārvaldēm) ir jāsniedz vērtējums par katru nominantu, izņemot gadījumu, kad
vērojams tiešs interešu konflikts, respektīvi, atturoties balsojumā par sevi (bet balsojot
par citiem nominantiem konkrētajā kategorijā).
12.
Balsošanas kārtība:
12.1.
9. punktā norādītie nomināciju vērtētāji sakārto attiecīgās nominācijas
nominatus no augstākās uz zemāko vietu.
12.2.
Tiek aprēķināts katra vērtētāja koeficients k, kas ir proporcionāls
maksimālajiem punktiem un nominantu skaitam:
k = p/n, kur
p - maksimāli iegūstamais punktus skaits, kas norādīts 10. punktā;
n - nominācijā iesniegtais nominantu skaits.
12.3.
Aprēķina nominanta iegūto punktu skaitu Pkop pie katra vērtētāja:
Pkop1 = k*(n+1-v), kur
k - koeficients;
n - nominācijā iesniegtais nominantu skaits;

13.
14.

15.

16.

v - iegūtā nominanta vieta pēc vērtējuma.
12.4.
Aprēķina nominācijā iegūto punktu summu S:
S = Pkop1+..+Pkopn
12.5.
Nomināciju iegūst nominants ar augstāko punktu summu. Neizšķirta gadījumā,
rezultātu nosaka tas vērtētājs, kuram nominācijā ir lielāks punktu īpatsvars.
Balsojums tiek ieskaitīts, ja par nominācijām nobalso termiņā, ko katru gadu nosaka
pasākuma organizatori un apstiprina LSA valde.
Vērtēšanas komisijas locekļiem (LSA valdei, ārējo ekspertu komisijai un studējošo
pašpārvaldēm) jāievēro darba ētika un jāatturas no darba vērtēšanas, ja kādi apstākļi
liedz būt objektīviem. Ja kāda darba vērtējumā objektivitāte nav iespējama, jāatturas
no visu darbu vērtēšanas attiecīgajā nominācijā. Ja ārējo ekspertu komisijas vai LSA
valdes loceklis ir personīgi ieinteresēts kāda iesniegtā pieteikuma izskatīšanā, viņš par
to informē pārējos attiecīgās komisijas locekļus un nepiedalās šī pieteikuma vērtēšanā.
Ievērojot pilnīgu konfidencialitāti, organizatoru izvēlēta persona apkopo vērtēšanas
rezultātus. Visas iesaistītās personas, kuras uzzina rezultātus, ievēro konfidencialitāti
līdz pat Gada balvas svinīgās ceremonijas noslēgumam.
LSA valde un ārējo ekspertu komisija, pieņemot lēmumu, ņem vērā faktu, ka
nominantu izvirzījuši vairāki iesniedzēji.
V Balvu pasniegšana

17.
18.

“Gada balva” balvas pasniedz svinīgā ceremonijā katra tekošā gada beigās vai nākošā
gada sākumā pasākuma organizatoru noteiktā un LSA valdes apstiprinātā datumā.
Pasākuma organizatoriem ir tiesības, izvērtējot pieteikumus, atbilstoši 3. punktā
minētajām nominācijām, paziņot, ka kādā no nominācijām balva netiks piešķirta
pamatotu iemeslu dēļ. Ar pamatojumu tiek iepazīstināta LSA valde.
VI Papildu noteikumi

19.
20.
21.

Pasākuma organizatoriem, saskaņojot ar LSA valdi, ir tiesības bez samaksas jebkādā
veidā izmantot pieteikumos iekļautos tekstus un fotogrāfijas vai to fragmentus.
LSA valdei ir tiesības mainīt šī nolikuma noteikumus jebkurā laikā. Izmaiņas tiek
paziņotas LSA mājas lapā “www.lsa.lv” un ir spēkā no publicēšanas datuma.
Konkursa “Latvijas Studentu apvienības Gada balva” laikā tiek tiek ievākti dati par
nominētajām personām atbilstoši nolikuma 3. punktā minētajiem kritērijiem. Ievākto
informāciju paredzēts publicēt sociālajos tīklos, pasākuma mājaslapā u.c. medijos, kā
arī izmantot konkursa dalībnieku izvērtēšanas nolūkiem. Šādas personas datu
apstrādes pamats ir organizatoru leģitīmās intereses veikt godīgu un atklātu konkursa
dalībnieku izvērtējumu. Gadījumā, ja persona iebilst pret šādu personas datu apstrādi,
persona var informēt organizatorus vai sūtīt iesniegumu uz e-pasta adresi lsa@lsa.lv.

VII Pārejas noteikumi
22.

Ar Nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē LSA valdes 2017. gada 21. decembrī
apstiprinātais Konkursa „Latvijas Studentu apvienības Gada balva” nolikums.

Prezidente

J. Širina

