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APSTIPRINĀTS 
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Latvijas Universitātes Studentu padomes Gada balvas  

NOLIKUMS 

 

Latvijas Universitātes Studentu padomes Gada balvas nolikums (turpmāk – Nolikums) 

nosaka kārtību, kādā izvirzāmi, apstiprināmi un apbalvojami ievērojamākie gada studentu, 

pasniedzēju, studējošo pašpārvalžu sasniegumi.  

 

1. Vispārīgie noteikumi 

1. Latvijas Universitātes Studentu padomes Gada balvas (turpmāk – Gada balva) mērķis ir veidot 

gada notikumu apskatu un godināt Latvijas Universitātes (turpmāk – LU) ievērojamākos 

studentu, pasniedzēju, studējošo pašpārvalžu u.c. sasniegumus, kā arī izvērtēt LU fakultāšu 

studējošo pašpārvalžu (turpmāk – FSP) un Latvijas Universitātes Studentu padomes (turpmāk 

– LU SP) darbību viena gada ietvaros. 

2. Gada balvu organizē LU SP. 

3. Gada balvas pretendentu izvirzīšanas termiņu nosaka LU SP valdes lēmums. 

2. Nominēšana 

4. Gada balvai pretendentus izvirza šādās nominācijās: 

4.1. Gada ieguldījums studentu pārstāvniecībā; 

4.2. Gada fakultātes studējošo pašpārvalde; 

4.3. Gada dekāns; 

4.4. Gada pasniedzējs; 

4.5. Gada ieguldījums akadēmiskās dzīves veicināšanā; 

4.6. Gada ieguldījums sociālās dzīves veicināšanā; 

4.7. Gada ieguldījums kultūras dzīves veicināšanā;  



4.8. Gada inovācija; 

4.9. Gada kļūme; 

4.10. Gada studentu balsts; 

4.11. Gada students; 

4.12. Gada mentors; 

4.13. Gada LU tēla nesējs; 

4.14. Gada izaugsme; 

4.15. Gada LU administrācijas darbinieks; 

4.16. Gada vecbiedrs; 

4.17. Gada draugs. 

5. Nominācijas var pieteikt LU studenti, LU darbinieki, FSP. 

6. Nominēšanas pieteikumu, norādot argumentētu pamatojumu nominācijai, iesniedz 

elektroniskā formā. 

7. Pieteikuma apjoms vienā nominācijā nedrīkst pārsniegt 3000 rakstzīmju (neskaitot atstarpes). 

3. Izvērtēšana 

8. Šī nolikuma 4. punktā nosauktajās nominācijās izvirzītos pretendentus izvērtē komisija, kura 

sastāv no diviem LU administrācijas pārstāvjiem, trim LU SP biedriem un diviem LU 

studentiem, kas nav LU SP biedri un nepārstāv vienu fakultāti, slēgtā sēdē, katrai nominācijai 

izvirzot ne vairāk kā trīs pretendentus no iesūtītajiem pieteikumiem, bet pēc tam nosakot tikai 

vienu – uzvarētāju. Komisija izvēlētos pretendentus un uzvarētāju norāda rakstveidā sēdes 

protokolā. 

9. Par komisijas locekli nedrīkst būt persona, kas pretendē uz Gada balvas saņemšanu kādā no 4. 

punktā nosauktajām nominācijām. 

10. Komisijas sastāvu apstiprina LU SP valde pēc nomināciju pieteikšanas beigu termiņa. 

11. Komisija uzskatāma par lemttiesīgu, ja tās sēdē piedalās vismaz puse no komisijas locekļiem. 

12. Komisija savā pirmajā sēdē ievēlē komisijas priekšsēdētāju un sekretāru no sava vidus. 

4. Nobeiguma noteikumi 

14. Gada balvas tiek pasniegtas svinīgā ceremonijā. 

15. Gada balvas ceremonijas norises vietu un datumu nosaka LU SP valdes lēmums. 

16. Šis nolikums grozāms pēc LU SP biedru vai valdes ierosinājuma ar LU SP valdes lēmumu. 

  

 


