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NOLIKUMS
1. Vispārējie noteikumi
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

Rīgas Stradiņa universitātes Studējošo pašpārvaldes (turpmāk tekstā RSU SP) Gada
balva Zelta Pakavs 2021 ir RSU SP balvu pasniegšanas ceremonija, kurā īpaša uzmanība
tiek pievērsta tiem notikumiem, organizācijām, cilvēkiem, kas laikā no 2020. gada aprīļa ir
visvairāk pievērsuši uzmanību aktuāliem jautājumiem, ietekmējuši studējošos, radījuši
jaunas, inovatīvas idejas un bijuši par piemēru citiem.
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.
RSU SP Zelta Pakavs 2021 tiek pasniegts vienu reizi akadēmiskajā gadā RSU SP jubilejas
pasākumā, pavasarī.
Pretendentu izvirzīšanas, balsošanas procesus un termiņus nosaka un organizē Gada balvas
komisija - RSU SP Valdes priekšsēdētāja, RSU SP Kultūras un Sporta virziena vadītāja,
Gada balvas projekta vadītāja un RSU SP valdes vēlētas personas sastāvā.
Tiek izveidota ekspertu balsošanas komisija RSU SP finanšu administratora, RSU SP
Vecbiedra, kam pēdējo trīs kalendāro gadu laikā nav bijušas līgumsaistības ar RSU SP,
RSU SP padomes vecākā un RSU rektora izvirzītu personas sastāvā.
Zelta Pakavs 2021nominācijas ir:
1.6.1. SP Gada izaugsme;
1.6.2. SP Gada pakavs;
1.6.3. SP Gada Vecbiedrs;
1.6.4. SP Gada draugs;
1.6.5. SP Gada atbalstītājs;
1.6.6. SP Gada ķeza;
1.6.7. SP Gada zinātniskais pulciņš;
1.6.8. SP Gada aktīvists;
1.6.9. SP Gada iedvesma;
1.6.10. SP Gada inovācija;
1.6.11. SP Gada digitālais risinājums.

2. Nomināciju izvirzīšana un vērtēšanas kritēriji
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Uz 1.5 punktā norādītajām nominācijām personas, organizācijas un notikumus var izvirzīt
jebkurš RSU studējošais.
Izvirzot nomināciju, jānorāda tā persona, kura būtu pilnvarota saņemt balvu.
Izvirzot nomināciju, klāt jāpievieno apraksts vismaz 50 vārdu apmērā, bet ne vairāk kā
500 vārdu apmērā.
Pieteikumus jāiesūta elektroniski, aizpildot komisijas izveidoto veidlapu. Nominācijas tiek
pieņemtas RSU SP Gada balva 2021 komisijas noteiktajos termiņos.
Par Zelta Pakava 2021 nomināciju galvenajiem kritērijiem tiek izvirzīti:
2.5.1. SP Gada izaugsme – ievērojama SP aktīvista, Padomes biedra, Valdes locekļa
izaugsme gada laikā, kas ir nozīmīgs pavērsiens RSU studējošajiem:
2.5.1.1. Aktīvs visu gadu un piedalās vairākos projektos un/vai patstāvīgās
aktivitātēs SP;
2.5.1.2. Pārstāvējis RSU un/vai RSU SP reprezentatīvos pasākumos;
2.5.1.3. Balvai var nominēt SP aktīvistu, Padomes biedru, Valdes locekli.
2.5.2. Gada pakavs – aktivitāte, notikums, projekts, kas ir pozitīvi ietekmējis RSU
studējošos, veicinājis RSU SP atpazīstamību attiecīgajā periodā, izglītojis
studējošos, paaugstinājis studentu pārstāvju kompetences:
2.5.2.1. RSU SP projekts, notikums vai aktivitāte, ko organizē RSU SP biedrs;
2.5.2.2. Projekts ir devis labumu RSU studentiem;
2.5.2.3. Projekts veido pozitīvu RSU SP tēlu;
2.5.2.4. Projekts ir piesaistījis jaunus aktīvistus un bijis apmeklēts.
2.5.3. Gada vecbiedrs – balvu šajā nominācijā iegūst RSU SP vecbiedrs, kurš gada laikā
devis vislielāko ieguldījumu RSU SP attīstībā, RSU studējošajiem:
2.5.3.1. Atbalsta sniegšana RSU SP;
2.5.3.2. Vecbiedra aktivitāte visa gada garumā;
2.5.3.3. Ir veicis vai ietekmējis pozitīvas, vai lietderīgas izmaiņas RSU SP
darbībā.
2.5.4. Gada draugs – persona, cita pašpārvalde, organizācija vai RSU struktūrvienība,
kura ir atbalstījusi un pozitīvi ietekmējusi RSU SP tēlu un darbību.
2.5.4.1. Nav RSU SP biedrs;
2.5.4.2. Palīdzējis un bijis atsaucīgs RSU SP, iesaistoties jautājumu risināšanā,
projektos u.c.
2.5.5. Gada atbalstītājs – juridiska vai fiziska persona, kura šī gada laikā ir materiāli
atbalstījusi RSU SP organizētos pasākumus.
2.5.5.1. Ir atbalstījis vairākus RSU SP organizētos projektus;
2.5.5.2. Atvērts sadarbībai ar RSU SP.
2.5.6. Gada ķeza – situācija vai notikums, kas ir negatīvi ietekmējis RSU SP, studējošos
vai ar augstāko izglītību saistītos jautājumos.
2.5.6.1. Situācija vai notikums, kas saistīts ar RSU SP vai RSU studējošajiem.
2.5.7. Gada zinātniskais pulciņš - RSU zinātniskais pulciņš, kurš norādītajā laika

2.5.8.

2.5.9.

2.5.10.

2.5.11.

periodā ir sniedzis nozīmīgu ieguldījumu zinātniskajā darbībā:
2.5.7.1. izstrādāti visvairāk zinātniski pētnieciskie darbi attiecībā pret pulciņa
biedru skaitu;
2.5.7.2. ieviesti uzlabojumi pulciņa darbībā;
2.5.7.3. papildus organizētas aktivitātes, iesaistīšanās projektos ārpus pulciņa
sēdēm.
Gada aktīvists – RSU students, kurš norādītajā laika periodā visvairāk iesaistījies
RSU SP un palīdzējis Valdes darbā:
2.5.8.1. Nominēt drīkst RSU studentu, kurš nav SP Valdes loceklis;
2.5.8.2. Tiek vērtēta iesaiste Valdes ikdienas darbos, studējošajiem svarīgu
jautājumu risināšanā, projektu realizēšanā u.c.;
2.5.8.3. Ir veicinājis pozitīvu RSU SP atpazīstamību RSU studējošo vidū.
Gada iedvesma - persona vai projekts, kas iedrošināja un motivēja RSU SP esošos
vai topošos biedrus:
2.5.9.1. Nominēt drīkst jebkuru RSU studējošo, darbinieku vai pasākumu.
Gada inovācija - inovatīvs jaunieviesums, uzlabojums vai projekts studējošajiem
akadēmiskajā, sociālajā, kultūras vai citās jomās:
2.5.10.1. Nominēt drīkst jebkuru infrastuktūras, ar studijām, ārpusstudiju
aktivitātēm vai pētniecību saistītu jaunieviesumu vai projektu;
2.5.10.2. inovācijai ir jābūt aktuālai un saistošai RSU studējošajiem.
Gada digitālais risinājums - digitāls risinājums, kas ļāvis uzlabot vai padarīt
veiksmīgāku pieredzi studējošajiem akadēmiskajā, sociālajā, kultūras vai citās
jomās:
2.5.11.1. Nominēt drīkst jebkuru studijās, ārpusstudiju aktivitātēs, pētniecībā vai
sociālos jautājumos lietota digitāla rīka pielietojuma situāciju;
2.5.11.2. Digitālajam rīkam jābūt lietotam vai izstrādātam RSU.
3. Balsošanas process

3.1.

Balvas Zelta Pakavs 2021 iegūst pretendents, kurš saņēmis visvairāk balsu. Nominantu
izvērtē:
3.1.1. Gada izaugsme – balso Valde un Padome;
3.1.2. Gada pakavs – balso RSU studējošie un Valde;
3.1.3. Gada Vecbiedrs – balso Valde un Padome;
3.1.4. Gada draugs – balso Valde un Padome;
3.1.5. Gada atbalstītājs – balso Valde;
3.1.6. Gada ķeza – balso Valde un Padome;
3.1.7. Gada zinātniskais pulciņš - balso RSU studējošie un Valde;
3.1.8. Gada aktīvists - balso Valde un Padome;
3.1.9. Gada iedvesma - balso Valde un Padome;
3.1.10. Gada inovācija - balso RSU studējošie un Valde;
3.1.11. Gada digitālais risinājums - balso RSU studējošie un Valde.

3.2.
3.3.

Visas nominācijas papildu novērtē punktā 1.5. minētā ekspertu komisija.
Detalizēts kopējā balsojuma rezultāta veidošanas process pieejams pielikumā Nr. 1.
4. Balvu pasniegšana

4.1.
4.2.

Zelta Pakava 2021 balvas pasniedz SP jubilejas svinībās 2021. gada 23.aprīlī.
Valstī noteiktu ierobežojumu dēļ, Zelta Pakavs 2021tiks nodrošināts attālināti tiešsaistē.
RSU SP Valdes priekšsēdētāja

Paula Feldmane

Pielikums Nr. 1

Balsu īpatsvara sadalījums gala rezultāta veidošanā

Nominācija

Valde

Padome

RSU studējošie

Ekspertu balsošanas
komisija

Gada izaugsme

0,45

0,40

X

0,15

Gada pakavs

0,40

X

0,45

0,15

Gada vecbiedrs

0,45

0,40

X

0,15

Gada draugs

0,45

0,40

X

0,15

Gada
atbalstītājs

0,70

X

0,15

0,15

Gada ķeza

0,40

0,45

X

0,15

Gada
zinātniskais
pulciņš

0,20

X

0,65

0,15

Gada aktīvists

0,45

0,40

X

0,15

Gada iedvesma

0,40

0,45

X

0,15

Gada inovācija

0,40

X

0,45

0,15

Gada digitālais
risinājums

0,40

X

0,45

0,15

