
RTU DSZC Studentu Parlaments 

Pašpārvaldes valdes sastāvs: 

1. Jekaterina Balta - vadītāja 

2. Valentīns Petrusevičs- vadītājas vietnieks 

3. Edgars Škapars - sabiedrisko attiecību un informācijas virziena vadītājs 

4. Renāts Stankevičs - kultūras un sporta vadītājs 

5. Vladislavs Jegorovs - zinātnes virziena vadītājs 

 

Mērķi: 

 Nodrošināt efektīvu un savlaicīgu informācijas apriti visos studiju līmeņos, lai svarīgā 

un nepieciešamā informācija nonāktu ikvienam fakultātes studentam; 

 Nodrošināt RTU DSZC studējošo intereses lēmējinstitūcijās kā fakultātes ietvaros, tā 

arī RTU līmenī; 

 Studiju kvalitātes celšana un mācību procesa kvalitātes uzlabošana, studentiem 

sadarbojoties ar pasniedzējiem un RTU vadību;  

 Veicināt radošu, mājīgu un mācībām labvēlīgu vidi; 

 Organizēt un iesaistīt RTU DSZC studējošos dažādos sporta, kultūras un 

izglītojošajos pasākumus; 

 Veidot sadarbību ar nozares uzņēmumiem un informēt studējošos par potenciālajām 

darba iespējām;  

 Popularizēt un pilnveidot RTU DSZC darbību, veicināt lielāku absolventu skaitu. 

 

Vīzija 

RTU DSZC Studentu pašpārvalde ir draudzīga un brīvprātīga studentu organizācija, 

kas pārstāv savu studentu intereses visās RTU lēmējinstitūcijās. RTU DSZC SP nodrošina 

labvēlīgu un radošu vidi studentiem, padarot mācības procesu dinamiskāku un aizraujošāku. 

  Studentu pašpārvaldē var darboties ikviens RTU DSZC students, kas vēlas būt 

notikumu centrā, organizēt pasākumus un uzlabot savu un citu studentu dzīvi, kā arī gūt 

neatsveramu pieredzi un neformālo izglītību, dažādus vērtīgus kontaktus, ka arī sociālās 

prasmes. 

 

 

 



Darbības attīstības plāns 

 Sadarbība ar vietējiem uzņēmējiem, pašvaldību plānošanas organizācijām 

 Studentu profesionālā un intelektuālā izglītošana 

 Pasniedzēju, administrācijas un studentu savstarpējas komunikācijas veicināšana 

 Studentu zināšanu, prasmju, iemaņu apmaiņas iespēja 

 

Pasākumu plāns uz darbības gadu 

Uz doto brīdi, diemžēl ir grūti plānot pasākumus, ņemot vērā situāciju valstī, tomēr 

mēģināsim darboties un organizēt pasākumus, cik vien ir mūsu spēkos. 

 Vieslekcijas; 

 Pirmkursnieku seminārs; 

 Studentu piedalīšanas RTU piedāvātos konkursos, festivālos piedalīšanas 

pētnieciskajā darbā; 

 Ekskursijas organizēšana uz dažādiem uzņēmumiem atbilstoši studiju programmām; 

 Mācību atbalsts studentu starpā; 

 “Erasmus” programmas popularizēšana; 

 Sporta pasākumi: galda tenis, velobrauciens, skrējiens, laivu brauciens Stropu ezerā; 

 Talantu vakars; 

 Piedalīšana Lielā talkā; 

 Dažādu pasākumu pārnešana digitālā formatā; 

 Informācijas atbalsts un komunikācija čatu grupās, Zoomā, sociālajos tīklos. 

 


