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PROJEKTU KONKURSA „RSU SP ATBALSTA SAVĒJOS” NOLIKUMS 

 

1. Vispārīga informācija 

1.1. Rīgas Stradiņa universitātes Studējošo pašpārvaldes (turpmāk – RSU SP) Projektu 

konkurss “RSU SP atbalsta savējos” (turpmāk – Konkurss) ir izveidots, lai atbalstītu Rīgas 

Stradiņa universitātes (turpmāk - RSU) studējošo aktivitātes projektu veidā. 

1.2. Konkursa dalībnieks var būt jebkurš RSU studējošais vai personu grupa, kuras 

sastāvā ir tikai RSU studējošie. 

 

2. Informācija par pieteikšanos 

2.1. Projektam jāsniedz pienesums studiju procesam, pētniecības iespējām vai ārpusstudiju 

aktivitātēm. 

2.2. Lai piedalītos Konkursā, nepieciešams aizpildīt pieteikuma veidlapu (pielikums nr. 1) un 

iesniegt vai elektroniski nosūtīt to RSU SP Finanšu administratoram (turpmāk - Finanšu 

administrators). Konkursam var pieteikties jebkurā laikā. 

2.3. Projekta pieteikumā jābūt norādītam nepieciešamajam atbalstam no RSU SP puses, kas 

var būt finansiāls, materiāls vai informatīvs. 

 

3. Konkursa pieteikumu vērtēšanas komisija 

3.1. Saņemtos projektu pieteikumus izvērtē Konkursa pieteikumu vērtēšanas komisija 

(turpmāk - Komisija) piecu personu sastāvā: Finanšu administrators - ex officio, 4 

(četri) RSU SP Padomes (turpmāk - Padome) biedri no konkrētā sasaukuma, no kuriem 

1 (viens) ir ārvalstu studējošo pārstāvis.  

3.2. Finanšu administrators ir Komisijas priekšsēdētājs. 

3.3. Ja projekta pieteikuma iesniedzējs ir Komisijas loceklis, tad viņa pilnvaras pārņem RSU 

SP Valdes (turpmāk - Valde) priekšsēdētājs vai Valdes priekšsēdētāja deleģēta persona. 

3.4. Komisijas sastāvu izvirza Valde un apstiprina Padome uz kalendāro gadu. 

 

4. Vērtēšanas kārtība un kritēriji 

4.1. Komisija vērtē katra projekta atbilstību pēc būtības šajā nolikumā minētajām 

prasībām. 

  



4.2. Projekta vērtēšanas kritēriji: 

4.2.1. Projekta ieguldījums RSU studentu dzīves uzlabošanā; 

4.2.2. Projekta pielietojamība; 

4.2.3. Projekta oriģinalitāte; 

4.2.4. Projekta mērķa auditorija un tās lielums; 

4.2.5. Projekta ieguldījums akadēmisko un pētniecisko vērtību celšanā RSU. 

4.3. Katrs Komisijas loceklis vērtē projektu katrā no kritērijiem 10 punktu skalā, aizpildot 

vērtēšanas tabulu (pielikums nr. 2). 

4.4. Lai projekts tiktu atbalstīts, tam ir jāsaņem vairāk nekā 125 punktu novērtējums. 

4.5. Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, tiek ņemti vērā 4.2. punktā 

norādītie vērtēšanas kritēriji prioritārā secībā. 

4.6. Vērtēšanas process tiek protokolēts. 

4.7. Vērtēšanas procesā var tikt piesaistīti ārēji eksperti pēc Komisijas ieskatiem. 

4.8. Konkursa rezultāti tiek paziņoti ne vēlāk kā viena mēneša laikā kopš projekta pieteikuma 

saņemšanas brīža. 

 

5. Konkursa komisijas tiesības un pienākumi 

5.1. Komisijas sēdes sasauc Komisijas priekšsēdētājs pēc nepieciešamības atbilstoši 

iesniegto pieteikumu skaitam un pieteikto projektu aktivitāšu plāniem. 

5.2. Komisija projekta autoram var lūgt paskaidrojumus vai papildus dokumentus 

par iesniegto projekta pieteikumu. 

5.3. Komisijai ir tiesības pēc projektu izvērtēšanas noteikt konkursa uzvarētājus. 

5.4. Visus projekta pieteikumus komisijai ir tiesības atbalstīt, daļēji atbalstīt vai noraidīt 

(gadījumā, ja tie neatbilst iepriekš minētajiem kritērijiem). 

5.5. Komisijai ir tiesības nozīmēt projekta koordinatoru no Komisijas vai Valdes sastāva. 

5.6. Komisijas pienākumi ir izskatīt un novērtēt Komisijai iesniegtos projektu pieteikumus un 

atskaites 

 

6. Rīcība pēc Komisijas sēdes 

6.1. Komisija rezultātus paziņo, sazinoties ar visiem konkursa dalībniekiem, izmantojot 

attiecīgajā projekta pieteikumā norādīto kontaktinformāciju. 

6.2. Pēc Konkursa rezultātu paziņošanas Konkursa uzvarētāji gūst iespēju sadarbībā ar 

RSU SP realizēt savu projektu un saņemt no RSU SP apstiprināto atbalstu. 

6.3. RSU SP pēc savas iniciatīvas var uzvarētājiem piešķirt papildus atbalstu. 

6.4. RSU SP ir tiesīgs publicēt informāciju par projektu un tā sasniegumiem, izmantot tā 

audiovizuālo materiālu. 

 



7. Dalībnieku tiesības un pienākumi 

7.1. Saņemtie projekta pieteikumi tiek reģistrēti to saņemšanas secībā, reģistrā atzīmējot 

reģistrācijas numuru, datumu un laiku. 

7.2. Konkursa uzvarētājiem projekts jāīsteno gada laikā pēc konkursa rezultātu paziņošanas. 

Gadījumā, ja projekts netiek realizēts gada laikā pēc konkursa rezultātu paziņošanas, 

attiecīgais dalībnieks zaudē iespēju saņemt apstiprināto atbalstu. 

7.3. Projekta norises vietā un uz projekta prezentmateriāliem norādīt, ka projekts tapis 

ar RSU SP atbalstu, iekļaut RSU SP logo. 

7.4. Konkursa uzvarētājiem divas nedēļas pēc atbalstītā projekta noslēguma jāiesniedz 

Finanšu administratoram atskaite par projektu (pielikums nr. 3). 

7.5. Projekta īstenošanas ietvaros, projekta vadītājs, īstenotājs un koordinators 

ievēro Latvijas Republikas likumdošanu un Vispārīgo datu aizsardzības regulu, 

kā arī RSU un RSU SP normatīvos aktus. 

 

8. Nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība 

8.1. Konkursa Nolikumu pieņem Padome. 

8.2. Grozījumus nolikumā var ieteikt jebkurš Valdes loceklis, Padomes biedrs vai 

Finanšu administrators. 

8.3. Grozījumus Nolikumā apstiprina Padome pēc absolūtā balsu vairākuma. 

8.4. Konkursa Nolikums un tā grozījumi stājas spēkā uzreiz pēc apstiprināšanas. 

 

 

 

RSU SP priekšsēdētājs        Toms Mārtiņš Smilga 


