APSTIRPINĀTS
RSU Studējošo pašpārvaldes
Valdes sēdē 2018. gada XX. martā
Rīgas Stradiņa universitātes Studējošo pašpārvaldes
Gada balvas Zelta Pakavs 2018
NOLIKUMS
1. Vispārējie noteikumi

1.1 Rīgas Stradiņa universitātes Studējošo pašpārvaldes (turpmāk tekstā RSU SP)
gada balva Zelta Pakavs ir RSU SP balvu pasniegšanas ceremonija, kurā īpaša
uzmanība tiek pievērsta tiem notikumiem, organizācijām, cilvēkiem, kas laikā no
iepriekšējās Gada balvas ir visvairāk pievērsuši uzmanību aktuāliem
jautājumiem, ietekmējuši studējošos, radījuši jaunas, inovatīvas idejas un bijuši
par piemēru citiem.
1.2 Balvas tiek piešķirtas tiem, kuri katrā noteiktā nominācijā ir bijuši paši labākie
pēc tālāk minētajiem kritērijiem, tā veicinot RSU SP tēla popularizēšanu, ar
mērķi izcelt iedvesmojošus piemērus, vienojot Rīgas Stradiņa universitātes
(turpmāk tekstā RSU) studējošos, darbiniekus, struktūrvienības un veicināt RSU
turpmāko attīstību.
1.3 RSU SP Zelta Pakavs tiek pasniegts vienu reizi akadēmiskajā gadā RSU SP
jubilejas pasākumā, pavasarī.
1.4 Pretendentu izvirzīšanas, balsošanas procesus un termiņus nosaka un organizē
komisija - RSU SP Valdes priekšsēdētāja, RSU SP Kultūras un Sporta virziena
vadītāja, RSU SP Padomes vecākā un Gada balvas projekta vadītāja sastāvā.
1.5 Zelta Pakavsnominācijas ir:
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
1.5.6
1.5.7
1.5.8

SP Gada izaugsme
SP Gada pakavs
SP Gada vecbiedrs
SP Gada draugs
SP Gada atbalstītājs
SP Gada ķeza
SP Gada zinātniskais pulciņš
SP Gada aktīvists

1.5.9

SP Zelta notikums- Zelta pakava speciālā nominācija, kas tiek
pasniegta reizi 5 (piecos) gados

2. Nomināciju izvirzīšana un vērtēšanas kritēriji
2.1

Uz 1.5 punktā norādītajām nominācijām personas, organizācijas un notikumus
var izvirzīt jebkurš RSU studējošais.

2.2

Izvirzot nomināciju, jānorāda tā persona, kura būtu pilnvarota saņemt balvu.

2.3

Izvirzot nomināciju, klāt jāpievieno apraksts vismaz 50 vārdu apmērā, bet ne
vairāk kā 500 vārdu apmērā.

2.4

Pieteikumus jāiesūta elektroniski, aizpildot komisijas izveidoto veidlapu.
Nominācijas tiek pieņemtas RSU SP Valdes noteiktajos termiņos.

2.5

Par Zelta pakava nomināciju galvenajiem kritērijiem tiek izvirzīti:
2.1.1 SP Gada izaugsme – ievērojama SP aktīvista, Padomes biedra,
Valdes locekļa izaugsme gada laikā, kas ir nozīmīgs pavērsiens RSU
studējošajiem:
i. Aktīvs visu gadu un piedalās vairākos projektos un/vai
patstāvīgās aktivitātēs SP.
ii. Pārstāvējis RSU un/vai RSU SP reprezentatīvos pasākumos.
iii. Balvai var nominēt SP aktīvistu, Padomes biedru, Valdes
locekli.
2.2.1 Gada pakavs – aktivitāte, notikums, projekts, kas ir pozitīvi
ietekmējis RSU studējošos, veicinājis RSU SP atpazīstamību attiecīgajā
periodā, izglītojis studējošos, paaugstinājis studentu pārstāvju
kompetences:
i. RSU SP projekts, ko organizē RSU SP biedrs.
ii. Projekts ir devis labumu RSU studentiem.
iii. Projekts veido pozitīvu RSU SP tēlu.
iv. Projekts ir piesaistījis jaunus aktīvistus un bijis apmeklēts.
2.3.1 Gada vecbiedrs – balvu šajā nominācijā iegūst RSU SP vecbiedrs,
kurš gada laikā devis vislielāko ieguldījumu RSU SP attīstībā, RSU
studējošajiem.

i. Atbalsta sniegšana RSU SP.
ii. Vecbiedra aktivitāte visa gada garumā.
iii. Ir veicis vai ietekmējis pozitīvas, vai lietderīgas izmaiņas RSU
SP darbībā.
2.4.1 Gada draugs – persona, cita pašpārvalde, uzņēmums, kurš ir
atbalstījis un pozitīvi ietekmējis RSU SP tēlu un darbību.
i. Nav RSU SP pārstāvis.
ii. Palīdzējis un bijis atsaucīgs RSU SP, iesaistoties jautājumu
risināšanā, projektos, u.c.
2.5.1 Gada atbalstītājs – juridiska vai fiziska persona, kura šī gada laikā ir
materiāli atbalstījusi RSU SP organizētos pasākumus.
i. Ir atbalstījis vairākus RSU SP organizētos projektus.
ii. Atvērts sadarbībai ar RSU SP.
2.6.1 Gada ķeza – situācija vai notikums, kas ir negatīvi ietekmējis RSU
SP, studējošos vai ar augstāko izglītību saistītos jautājumos.
i. Situācija vai notikums, kas saistīts ar RSU SP vai RSU
studējošajiem.
2.7.1 Gada zinātniskais pulciņš - RSU zinātniskais pulciņš, kurš
norādītajā laika periodā ir sniedzis nozīmīgu ieguldījumu zinātniskajā
darbībā:
i. izstrādāti visvairāk zinātniski pētnieciskie darbi attiecībā pret
pulciņa biedru skaitu;
ii. ieviesti uzlabojumipulciņa darbībā;
iii. papildus organizētas aktivitātes, iesaistīšanās projektos ārpus
pulciņa sēdēm;
2.8.1 Gada aktīvists – RSU students, kurš norādītajā laika periodā
visvairāk iesaistījies RSU SP un palīdzējis Valdes darbā;
i. Nominēt drīkst RSU studentu, kurš nav SP Valdes biedrs;
ii. Tiek vērtēta iesaiste projektu organizēšanā, palīdzēšana RSU
SP Valdei ikdienas darbos, iesaiste akadēmisko, sociālo u.c.
jautājumu risināšanā;

2.9.1 Zelta notikumss- RSU SP vai RSU SP pārstāvja panākums piecu
gada periodā (no iepriekšējās jubilejas)
i. Pozitīvs notikums, ko ir panākuši RSU SP biedri un kas ir

sekmējis organizācijas attīstību un RSU studiju vides un
kvalitātes uzlabošanu ilgtermiņā

3. Vērtēšanas kritēriji
3.1 Balvas Zelta pakavs iegūst pretendents, kurš saņēmis visvairāk balsu.
Nominantu izvērtē:
3.4.1 SP Gada izaugsme – balso Valde.
3.4.2 Gada pakavs – balso RSU studējošie un Valde (vidējais vērtējums).
3.4.3 Gada vecbiedrs – balso Valde un Padome (vidējais vērtējums).
3.4.4 Gada draugs – balso Padome un Valde.
3.4.5 Gada atbalstītājs – balso Valde.
3.4.6 Gada ķeza – balso Valde un Padome (vidējais vērtējums).
3.4.7 Gada zinātniskais pulciņš - balso RSU studējošie un Valde
(vidējais vērtējums)
3.4.8 Gada aktīvists - balso Valde un Padome (vidējais vērtējums)
3.4.9 Zelta notikums - balso speciāli izveidota komisija, kuras sastāvā ir
SP Valdes priekšsēdētājs, 2 RSU SP Vecbiedri, RSU administrācijas
pārstāvis, RSU SP Padomes biedrs. Komisiju apstiprina RSU SP
Valde.
4. Balvu pasniegšana
4.1 Zelta pakava 2018 balvas pasniedz SP jubilejas svinībās 2018. gada 20. aprīlī
pasākumu vietā “Padejosim?” (Brīvības gatve 401c)

RSU SP Valdes priekšsēdētāja

Linda Skulme

