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Konkursa  

„Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlamenta Gada balva”  

nolikums  

  

 I. Vispārējie noteikumi  

  

1. Konkurss „Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlamenta Gada balva” 

(turpmāk tekstā – Konkurss) ir Rīgas Tehniskās universitātes Studentu 

parlamenta (turpmāk tekstā - RTU SP) rīkots ikgadējs pasākums, kurā par gada 

laikā vislabāk realizētajiem projektiem un citām aktivitātēm tiek apbalvotas 

Rīgas Tehniskās universitātes (turpmāk tekstā - RTU) fakultāšu, filiāļu un 

neatkarīgo institūtu Studentu pašpārvaldes (turpmāk tekstā - FSP), RTU SP 

Valde (turpmāk tekstā - Valde), aktīvākie studējošie, projekti, administrācija un 

akadēmiskais personāls.   

2. Konkursa mērķis ir novērtēt paveikto viena gada laikā no 1. janvāra līdz 31.  

decembrim, izceļot pozitīvos piemērus, kā arī veicināt Valdes, FSP, studējošo 

un mācībspēku aktīvāku darbību nākotnē.  

3. Konkursa organizators ir RTU SP.  

4. Līdz  oktobra  beigām  RTU  SP  viceprezidents 

 (turpmāk  tekstā  -  

Viceprezidents) vienojas ar FSP vadītājiem par Konkursa norises laika plānu.   

  

 II. Nominācijas  

  

5. Konkursa nominācijas iedalās:  
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5.1. FSP iekšējās nominācijas;   

5.2. Gada balvas nominācijas:  

5.2.1. Gada projekts;  

  

5.2.2. Gada FSP projekts;   

5.2.3. Gada studentu draugs RTU administrācijā;   

5.2.4. Gada audiovizuālais materiāls;  

5.2.5. Gada ideja;  

5.2.6. Gada Studentu parlamenta aktīvists;   

5.2.7. Gada Valdes loceklis;   

5.2.8. Gada vecbiedrs;   

5.2.9. Gada studentu interešu pārstāvis;   

5.2.10.Gada atbalstītājs  

5.2.11.Gada domubiedru grupa;   

5.2.12.Gada students;  

5.2.13.Gada sportists;  

5.2.14.Gada izaugsme;  

5.2.15.Gada mācībspēks -(individuāli katrā fakultātē (skatīt 

1.pielikumu Nr. 1);  

5.2. 16.Gada fakultātes studentu atbalsts- (individuāli katrā fakultātē 

(skatīt 1.pielikumu Nr. 1)).   

5.3. Gada Studentu pašpārvalde;  

  

 III. Kandidātu izvirzīšana nominācijām un nomināciju piešķiršana  

  

6. Katra FSP, balstoties uz iepriekšējā gada veikumu, saņem vienu FSP iekšējo 

nomināciju, kuru RTU SP Valde izvēlas no FSP Konkursa anketām;  
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7. Gada balvas nominācijās katra FSP un Valdes loceklis var izvirzīt citu FSP, 

Valdes, kā arī savus projektus, personas un notikumus (turpmāk tekstā - 

kandidātus).  

8. Katrā Gada balvas nominācijā no vienas FSP vai Valdes locekļa var būt no 

nulles līdz diviem izvirzījumiem ar pamatojumu (700-1000 zīmes vai 100-150 

vārdi). Atšķirība ir nominācijā Gada audiovizuālais materiāls, kur var iesniegt 

maksimāli 3 audio vai vizuālos materiālus bez pamatojuma.  

9. Kandidātu izvirzīšana Gada balvas nominācijām sākas decembra pirmajā nedēļā 

un ilgst divas nedēļas.  

10. Kandidātu izvirzīšana norisinās Viceprezidenta izveidotā anketā.  

11. Nominācija „Gada Studentu pašpārvalde” tiek piešķirta, izvērtējot FSP 

aizpildītās Konkursa anketas (2. pielikums) un FSP iekšējo balsojumu,FSP 

prezentācijas.  

12. FSP vadītājiem Konkursa anketa ir jāiesniedz Viceprezidentam līdz janvāra 

pirmās svētdienas pusnaktij.  

13. FSP prezentācijas žūrijai norisinās vismaz nedēļu pirms svinīgās nomināciju 

pasniegšanas ceremonijas.  

14. Nominācijas izvirzītājs ir atbildīgs par informācijas patiesumu un pilnību.   

15. Viceprezidents un Konkursa organizatori pēc visu izvirzījumu saņemšanas, 

anulējot neatbilstošos izvirzījumus, apkopo tos un nedēļas laikā izsūta 

balsošanas formu visiem FSP vadītājiem un Valdei.   

  

 IV. Izvirzīšanas kritēriji  

  

16. Par izvirzīto nomināciju galvenajiem kritērijiem uzskatāmi:   
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16.1. Gada projekts – veiksmīgi realizēts kāds RTU SP projekts, nodaļas 

projekts vai kopprojekts ar citām organizācijām, kas bijis nozīmīgs 

RTU;   

16.2. Gada FSP projekts – veiksmīgi realizēts FSP individuāls projekts 

vai kopprojekts ar citu FSP/organizāciju, kas bijis nozīmīgs FSP 

savstarpējā sadarbībā un attīstībā vai RTU dzīvē, kā arī ir piemērs 

  

citām FSP;  

16.3. Gada studentu draugs RTU administrācijā – RTU administrācijas 

darbinieks (persona, kura ir atbildīga par izpildinstitūciju vadīšanu), 

kurš ir devis lielu ieguldījumu RTU SP vai FSP attīstībā;   

16.4. Gada audiovizuālais materiāls – RTU SP vai FSP projektiem, 

notikumiem vai informācijas izplatīšanai veidots vizuālais materiāls 

(plakāts, videoklips, dziesma utml.), kurš ir guvis lielu atsaucību no 

studējošo puses;  

16.5. Gada ideja – veiksmīgi realizēts kāds līdz šim nebijis jauninājums, 

kas ir nozīmīgs RTU SP, FSP vai RTU dzīvē un ir radījis jaunu 

pavērsienu studējošo pārstāvniecības darbībā vai pievērsis RTU 

studējošo uzmanību;  

16.6. Gada Studentu parlamenta aktīvists – RTU students (nav Valdes 

loceklis), kurš ir aktīvi darbojies RTU SP un ir nesis lielu 

ieguldījumu tā attīstībā. Izvirzītā persona nominācijas iesniegšanas 

brīdi nevar atrasties akadēmiskajā atvaļinājumā;  

16.7. Gada Valdes loceklis - Valdes loceklis, kurš ir bijis Valdē pārskata 

gada ietvaros un kurš ir devis lielu ieguldījumu nodaļas, amata vai 
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organizācijas attīstībā. Izvirzītā persona nominācijas iesniegšanas 

brīdi nevar atrasties akadēmiskajā atvaļinājumā;   

16.8. Gada vecbiedrs – vecbiedrs, kurš devis nozīmīgu ieguldījumu RTU 

SP vai FSP attīstībā un joprojām ir pozitīvs piemērs RTU SP 

biedriem;  

16.9. Gada studentu interešu pārstāvis – RTU students, kurš aktīvi 

aizstāvējis studējošo intereses Senātā, fakultātes Domē, Latvijas 

Studentu apvienības Domē vai citās institūcijās. Izvirzītā persona 

nominācijas iesniegšanas brīdī nevar atrasties akadēmiskajā 

atvaļinājumā;  

16.10. Gada atbalstītājs - fiziska vai juridiska persona (organizācija, 

uzņēmums vai citas augstskolas studējošo pašpārvalde), kas gada 

laikā ir sniegusi atbalstu RTU SP vai FSP iniciatīvām.   

16.11. Gada students – students, kurš aizvadītā gada laikā guvis izcilus 

panākumus sociālajā jomā un akadēmiskajā vai zinātniskajā vidē, kā 

arī profesionālajā vidē. Apbalvots tiek viens students katrā fakultātē. 

Izvirzītā persona nominācijas iesniegšanas brīdī nevar atrasties 

akadēmiskajā atvaļinājumā.  

16.12. Gada domubiedru grupa – studējošo grupa, klubs vai domubiedri, 

kas aizvadītajā gadā veikusi lielu ieguldījumu RTU akadēmiskajā 

vai sociālajā dzīve, vai pozitīvi ietekmējusi RTU, RTU SP vai FSP 

tēlu Latvijā un pasaulē.;   

16.13. Gada sportists - students, kurš aizvadītā gada laikā guvis izcilus 

panākumus sportā Latvijas, Eiropas vai pasaules mērogā. RTU 

Sporta centrs patur tiesības šai nominācijai izvirzīt savu kandidātu; 

16.14. Gada izaugsme - RTU SP nodaļa, FSP vai studentu klubs, 
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kurš gada laikā ir veicis vērienīgu progresu RTU SP ietvaros, 

salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem.  

16.15. Gada Studentu pašpārvalde – nominācijai katra FSP izvirza pati 

sevi, iesniedzot aizpildīto Konkursa anketu (pielikums Nr. 2) - 

uzskaitot savus projektus un citas aktivitātes, analizējot to ietekmi 

uz dažādām ar FSP saistītām sfērām, kā arī izveido 7 minūšu 

kopsavilkuma prezentāciju par savu gada darbību.  

  

  

  

  

 V. Nominācija “Gada Studentu pašpārvalde”   

17. Nominācijas “Gada Studentu pašpārvalde” ieguvēju nosaka pēc kopvērtējuma 

no 3 atsevišķiem vērtējumiem:  

17.1. žūrijas komisijas vērtējums - svars kopvērtējumā ir 25%;  

17.2. konkursa anketas vērtējums - svars kopvērtējumā ir 45%;  

17.3. FSP iekšējais vērtējums (Konkursa anketas 9. uzdevums) - svars 

kopvērtējumā ir 30%;  

18. Konkursa anketā 12. punktā tiek norādīti 3 citu pašpārvalžu projekti, kuri gada 

laikā ir šķituši vislabākie. Katru reizi, kad tiek pieminēts konkrētās FSP 

projekts, šī pašpārvalde iegūst 0,2 punktus pie konkursa anketas kopvērtējuma.  

18.1. Kopprojektu gadījumā, katra no FSP, kas ir iesaistīta projekta 

tapšanā saņem 0,2 punktus.  

19. Ja nominācijā “Gada Studentu pašpārvalde” kopvērtējuma rezultāti ir vienādi, 

tad rezultātu izšķir FSP iekšējais vērtējums (Konkursa anketas 9. uzdevums).  



 

 

Rīgas Tehniskā universitāte 
  

Studentu parlaments 
  

Āzenes iela 8, Rīga, LV – 1048   
Mob: +371 26113110   

E-pasts: info@rtusp.lv   

www.rtusp.lv   

  

20. Žūrijas komisija (turpmāk tekstā - Žūrija) sastāv no 7 cilvēkiem, no kuriem četri 

ir RTU administrācijas pārstāvji, RTU Kultūras centra pārstāvis, RTU SP 

prezidents (turpmāk tekstā - Prezidents) un Viceprezidents.   

21. Žūrijas sēdes sākumā no žūrijas komisijas locekļu vidus tiek izvirzīts un 

apstiprināts žūrijas komisijas priekšsēdētājs.   

22. Žūrijas lēmums par Gada Studentu pašpārvaldes nomināciju tiek balstīts uz 

Konkursa anketu (izņemot 9. uzdevumu) un FSP sagatavotām 7 minūšu gada 

darbības kopsavilkuma prezentācijām, pēc kurām var uzdot arī interesējošos 

jautājumus. FSP tiek informētas par gaidāmajām prezentācijām divas nedēļas 

iepriekš.   

23. Žūrijas vērtējums par FSP prezentācijām veidojas, apkopojot žūrijas locekļu 

novērtējuma lapas (pielikums Nr. 3), kur katra FSP ir sarindota secībā no 1. 

vietas līdz pēdējai. Ja kāds no Žūrijas locekļiem sēdi atstāj pirms balsošanas vai 

balsošanas procesā, šķiroties balsu skaitam, priekšroka tiek dota Žūrijas 

priekšsēdētājam.   

VII. Gada balvas nominācijas  

24. FSP vadītājiem, konsultējoties ar FSP biedriem katrā nominācijā izvirzītie 

projekti vai cilvēki ir jāsarindo secībā no pirmās vietas līdz pēdējai, ar 

nosacījumu, ka sevis izvirzītie FSP projekti, audiovizuālie materiāli un cilvēki 

netiek vērtēti, bet visiem pārējiem tiek piešķirts katram pa vienai vietai.  

25. FSP vadītāji un Prezidents līdz janvāra otrāsi nedēļas svētdienas pusnaktij veic 

savu balsojumu par kandidātiem speciāli izveidotā formā.  

26. Prezidentam, konsultējoties ar Valdes locekļiem, katrā nominācijā, izņemot 

nomināciju „Gada Valdes loceklis”, izvirzītie projekti vai cilvēki ir jāsarindo 

secībā no pirmāsvietas līdz pēdējai.  
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27. Viceprezidents apkopo no FSP un Prezidenta iesūtītos rezultātus un nosaka 

katras nominācijas uzvarētāju pēc formulas:  

ΣFSP un V aldes piešķirtās vietas 

 10   

28. Ja kādā no nominācijām kopvērtējuma rezultāti ir vienādi, tad uzvar  

nominācija, kurai ir vairāk pirmās vietas   

VI Gada Students  

29. Nominācijā “Gada Students” katras FSP vadītājs, konsultējoties ar attiecīgās 

fakultātes vadības pārstāvjiem, izvirza vienu studentu, kuram ir izcili panākumi 

sociālajā, akadēmiskajā, zinātniskajā vai profesionālajā vidē. Šis students arī 

kļūst par nominācijas ieguvēju savā fakultātē.  
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1. pielikums  

  

Nominācija „Gada mācībspēks”  

  

1. Gada mācībspēks – nominācijas, kas tiek piešķirtas 

labākajam mācībspēkam katrā fakultātē, ņemot vērā 

studējošo anketēšanas rezultātus. Šo balvu viens 

mācībspēks nevar iegūt divus gadus pēc kārtas.   

2. Gada fakultātes studentu atbalsts - nominācijas, kas tiek 

piešķirtas attiecīgās fakultātes, filiāles vai neatkarīgā 

institūta mācībspēkam, administrācijas pārstāvim vai 

personālam, kurš gada laikā ir sniedzis atbalstu un 

ieguldījumu FSP darbā, kuru izvirza attiecīgā FSP.  

3. RTU SP Viceprezidents no RTU Studiju departamenta 

iegūst un sagatavo datu tabulu, kurā tiek atspoguļoti 

mācībspēku rezultāti no studējošo anketām, dati par katra 

mācībspēka piederību konkrētai fakultātei un plūsmu 

sadalījums – konkrētās fakultātes studējošie pret visām 

plūsmām, kurām pasniedz mācībspēks.  

4. Viceprezidents pēc formulas nosaka “Gada mācībspēks” 

nomināciju ieguvēju.  

5. Formula =  balsoajiuzmpisl dpīator  agnakdeat um sākcaībitsspēku  

5.1. Lai mācībspēks kvalificētos šai nominācijai, viņam ir jāpasniedz nodarbības 

vismaz 7% no fakultātes studentiem.  

6. Formulas rezultāts tiek sakārtots dilstošā secībā, pēc 

kuras nosaka “Gada mācībspēks” nominācijas ieguvēju.  
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7. FSP vadītājs “Gada fakultātes studentu atbalsts” iekļauj 

konkursa anketas vērtējumā.  

8. Viceprezidents informē PGB organizatorus par “Gada 

mācībspēks” un “Gada fakultātes studentu draugs” 

nomināciju ieguvējiem.  

  

   

2. pielikums  

  

  

  

  

  

KONKURSS  

RTU SP GADA BALVA 2020  

   

NOVĒRTĒJUMA ANKETA NOMINĀCIJAI  

„GADA PAŠPĀRVALDE”  

  

  

  

  

SAGATAVOJA:  



 

 

Rīgas Tehniskā universitāte 
  

Studentu parlaments 
  

Āzenes iela 8, Rīga, LV – 1048   
Mob: +371 26113110   

E-pasts: info@rtusp.lv   

www.rtusp.lv   

  

…FSP…  

  

  

  
  

RĪGA, 2020  
*Anketas mērķis ir objektīvi novērtēt FSP darbību, aktivitāti un panākumus. Zem katra uzdevuma punktu 

apkopojuma tabulā pieejama vērtēšanas metode.  

  

1. Kādēļ tieši Jūsu FSP ir pelnījusi iegūt nomināciju „Gada pašpārvalde”?   

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

*Rindu skaitu papildināt pēc vajadzības. Kopējam teksta garumam jāiekļaujas 100-200 vārdos vai 700-1300 zīmēs.   

2. Sarakstiet tabulā visus projektus un kopprojektus, kurus Jūsu FSP ir 

organizējusi individuāli vai sadarbībā ar citām FSP.  

  

Nr.  Projekts  Prioritāte  

(1.;2.;3.)  

1.      

2.      

3.      

*Rindu skaitu papildināt pēc vajadzības.   

Punktu apkopojums - 2. uzdevums  
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Prioritāte  Vērtēšana  Punkti  

1. Akadēmiskie un zinātniskie   
1-2 = 0,9p, 3-4 = 1,7p, >4 =  

2,5p  
  

 2. Sports un kultūra   1-2= 0,7p, 3-4 = 1,1, >4 = 1,5p     

  

3. Projekti, kas neatbilst 1.un 2.   

prioritātei  
1-2=0,4; 3-4=0,7p; >4=1p    

Kopā (max 5)    

  

   

3. Sarakstiet tabulā projektus un kopprojektus, kurus Jūsu FSP ir organizējusi 

sadarbībā ar citām augstākās izglītības iestādēm un organizācijām, kas nav 

saistītas ar RTU.   

  

Nr.  Projekts  Prioritāte  

(1.;2.;3.)  

1.      

2.      

3.      

*Rindu skaitu papildināt pēc vajadzības  

Punktu apkopojums - 3. uzdevums  
 

Prioritāte  Vērtēšana  Punkti  
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 1. Akadēmiskie un zinātniskie  1 = 0,9p; 2-3 = 1,7p; >3 = 2,5p     

 2. Sports un kultūra  1 = 0,7p; 2-3 = 1,1p; >3 = 1.5p     

3. Projekti, kas neatbilst 1.un 2. prioritātei   1=0,4; 2-3=0,7p; >3=1p    

Kopā (max 5)    

  

4. Sarakstiet savas FSP dalību RTU SP, citu fakultāšu/filiāļu/organizāciju 

rīkotajos pasākumos (Rektora kauss; RTU Spice u.c. pasākumi).  

  

  

Nr.  Pasākums  Prioritāte  

(1.;2.;3.)  

1.      

2.      

3.      

*Rindu skaitu papildināt pēc vajadzības  

  

Punktu apkopojums - 4. uzdevums  
 

Pasākumu skaits  Vērtēšana  Punkti  

1. Akadēmiskie un zinātniskie  1-4=0,4p; 5-10=0,7p; >10=1p     

2. Sports un kultūra  1-4=0,2p; 5-10=0,4p; >10=0,6p     

Kopā (max 2)    
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5. Uzrakstiet savas FSP kopējo RTU SP biedru vēlēšanās ievēlēto Biedru skaitu.  

  

Kopējais RTU SP biedru vēlēšanās ievēlēto Biedru skaits    

  

Punktu apkopojums - 5. uzdevums  
 

Pasākumu skaits  Punktu aprēķins  
Punkti(max  

2p.)  

Kopējo biedru skaita attiecība pret 

fakultātes studējošo skaitu  
Attiecība*20    

  

Kopā    

  

  

6. Sarakstiet tabulā datus par finanšu līdzekļu piesaisti Jūsu FSP projektu 

īstenošanai!  

  

Nr.  Projekts  RTU finansējums  

(ieskaitot RTU SP  

Studentu iniciatīvas 

fondu), EUR  

Cits piesaistītais 

finansējums un  

finansējuma avots,  

EUR  

1.        

2.        
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3.        

 Kopā      

*Rindu skaitu papildināt pēc vajadzības  

  

Punktu apkopojums - 6. uzdevums  
 

Finansējums  Vērtēšana  Punkti  

RTU finansējums  finansējums*0,001 (max 2p)    

Cits piesaistītais finansējums  finansējums*0,001  (max.4p)    

Kopā (max 6)    

  

  

  

7. Kura, Jūsuprāt, FSP ir pelnījusi iegūt godalgotās vietas? Norādiet arī 

argumentus, kādēļ (savu FSP nedrīkst minēt sarakstā).  

  

Vieta  FSP  Iemesls  

1.      

2.      

3.      
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8. Norādiet, kādu nomināciju Jūs dotu katrai FSP, pamatojoties uz konkrētās 

FSP aktivitāti, sasniegumiem un darbību aizvadītajā gadā (savu FSP nedrīkst 

minēt sarakstā).  

  

FSP  Nominācija  Iemesls  

AF SP      

BIF SP      

DITF SP      

EVIF SP      

ETF SP      

ETHZF SP      

IEVF SP      

MLĶF SP      

  

MTAF SP      

CSZC SP      

LSZC SP      
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RBS SP      

  

11. Norādiet savas FSP nominantu nominācijai “Gada fakultātes studentu 

atbalsts”.  

  

Nominants  Amats  Iemesls  

      

  

12. Norādīt 3 projektus no citām FSP, kuri Jūsuprāt ir bijuši vislabākie pēdējā 

gada laikā.   

  

FSP  Projekts  Iemesls  

      

      

      

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Punktu apkopojums par visiem uzdevumiem  
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Uzdevums  Punkti  

2.     

3.     

4.     

5.    

6.    

7.    

8.    

Kopā    
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3. pielikums 

Žūrijas novērtējuma lapa  

  

  

Žūrijas komisijas loceklis:____________________________________ Vērtējums:  

Nr.  Fakultāte  Vieta  
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1.  AF     

2.  BIF     

3.  DITF     

4.  EEF     

5.  ETHZF     

6.  ETF     

7.  IEVF     

8.  MLĶF     

9.  MTAF     

10.  CSZC    

11.  LSZC    

   

   

Apstiprinājums:  

________________________________  
(paraksts, datums)  

  


