
Rīgas Tehniskā universitāte 
Studentu parlaments 

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

E-pasts: info@rtusp.lv 
www.rtusp.lv 

 
 

1 
 

APSTIPRINĀTS 

Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlamenta Kopsapulcē 

2020. gada 23. septembrī  

 

Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlamenta Jauno inženieru akadēmijas 

NOLIKUMS 

I Vispārīgie noteikumi  

1. Rīgas Tehniskās universitātes (turpmāk – RTU) Studentu parlamenta (turpmāk – RTU SP) Jauno 

inženieru akadēmijas (turpmāk - JIA) nolikums nosaka JIA struktūru, darbību, mērķus, 

komandas tiesības un pienākumus.  

2. Jauno inženieru akadēmijas nolikumu pieņem RTU SP Kopsapulce.  

3. Projekta mērķi:  

3.1. veicināt un paplašināt Latvijas skolēnu izpratni par inženierzinātnēm, sociālajām un 

humanitārajām zinātnēm, reizē sniedzot ieskatu minēto zinātņu studiju un nākotnes 

profesiju vidē;  

3.2. nodrošināt inženierzinātņu, sociālo un humanitāro zinātņu darbnīcu pieejamību 

Latvijas skolās, tādējādi palīdzot padziļinātāk skolēniem apgūt jomai pietuvinātās 

sfēras jautrā un interesantā veidā.   

4. Projekta misija ir sniegt ieskatu par dažādām jomām, ko iespējams apgūt RTU, tādējādi 

paplašinot skolēnu zināšanas un veicinot interesi par inženierzinātnēm, sociālajām un 

humanitārajām zinātnēm.  

5. Projekta vērtības:  

5.1. Izglītoti un zinoši Latvijas skolēni;  

5.2. RTU - skolēniem draudzīgākā, tehniskā universitāte Latvijā.  

II JIA komandas struktūra  

6. JIA pamata komandas sastāvu (turpmāk - JIA komanda) veido 3 komandas locekļi: JIA     

koordinators, JIA koordinatora vietnieks un JIA tehniskais koordinators;  

7. JIA atbalsta komandu veido RTU studenti, kas brīvprātīgi pieteikušies palīdzēt projekta norisē 

(turpmāk -  brīvprātīgais).  

7.1. JIA brīvprātīgais:  

7.1.1. pilda JIA komandas uzdotos uzdevumus;  

7.1.2. apņemas ievērot ētiskas uzvedības un iekšējās kārtības normas.  

8. Par JIA komandas locekli var kļūt jebkurš RTU students.  
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9. JIA komanda ir tieši pakļauta RTU SP Zinātnes un inovāciju nodaļas (turpmāk tekstā ZINo) 

vadītājam.  

10. JIA komanda tiek ievēlēta ar RTU SP Valdes balsojumu uz vienu gadu.  

10.1. JIA komandas vēlēšanas norisinās jūlija mēnesī;  

10.2. mēnesis pēc ievēlēšanas tiek paredzēts pēctecības saņemšanai.  

11. JIA komanda vai tās loceklis tiek atsaukts no amata ar RTU SP Valdes lēmumu.  

12. JIA darbnīcas tiek organizētas periodā no septembra līdz maijam.  

13. Ja projektam rodas pārtēriņš JIA komandas locekļa vainas dēļ, tad tā mērķstipendija tiek 

samazināta par tik, cik liels ir pārtēriņš, izņemot gadījumus, ja pārtēriņš saskaņots ar RTU SP 

Prezidentu vai tas apstiprināts RTU SP Valdes sēdē.  

14. JIA komandas locekļiem un brīvprātīgajiem aizliegts televīzijā, radio, interneta medijos, 

sociālajos      medijos u.c. izplatīt nomelnojošu vai negatīva rakstura informāciju par RTU SP, 

RTU fakultāšu Studentu pašpārvaldēm un RTU.  

III JIA komandas tiesības un pienākumi  

15. JIA komandas locekļi apzinās un apņemas ievērot RTU un RTU SP Satversmi, RTU SP Kārtības 

rulli, Valdes un Kopsapulces lēmumus, RTU ētikas kodeksu un vispārpieņemtās uzvedības 

normas.  

16. JIA koordinatora pienākumi:  

16.1. vadīt JIA darbību;  

16.2. uzrunāt skolas un atbalstītājus;  

16.3. veidot darbnīcu aprakstus;  

16.4. atbildēt par visām JIA aktivitātēm;  

16.5. nodrošināt pēctecības materiālu izveidi;  

16.6. katra semestra pēdējā RTU SP Kopsapulcē prezentēt paveiktos darbus semestra 

ietvaros.  

17. JIA koordinatora vietnieka pienākumi:  

17.1. aizstāt JIA koordinatoru, kad viņš nav spējīgs pildīt savus pienākumus;  

17.2. koordinēt brīvprātīgo piesaisti JIA;  

17.3. sadarbībā ar RTU SP Mārketinga nodaļu (turpmāk tekstā RTU SP MN) veidot 

sadarbības piedāvājumus un regulāri atjaunināt tos;  

17.4. sadarbībā ar RTU SP Sabiedrisko attiecību nodaļu (turpmāk tekstā RTU SP SAN) 

atbild par sociālajām aktivitātēm (mājaslapa, facebook u.c. saturs);  

17.5. veidot un uzturēt iestāžu datu bāzi, ar kurām nodibināta sadarbība.  

18. JIA tehniskā koordinatora pienākumi:  

18.1. atbildēt par RTU SP noliktavu;  

18.2. atbildēt par materiāliem, kas nepieciešami darbnīcām;  

18.3. atbildēt par darbnīcu īstenošanu tehnisko aspektu;  
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18.4. koordinēt komandas un brīvprātīgo transportu un ēdināšanu.  

19. Katram JIA komandas loceklim ir tiesības pieteikties iksemestra mērķstipendijai par paveikto 

darbu, ja tiek izpildīti sekojoši noteikumi:  

19.1. pēc katra izbrauciena izpildīšanas, mēneša laikā, tiek iesniegta saturiskā atskaite par 

projekta norisi, izvērtējot tā plusus un mīnusus,  

19.2. katra semestra beigās nepieciešams iesniegt iksemestra atskaiti par paveikto darbu 

semestra laikā.  

19.2.1. atskaites ietvaros JIA komandas locekļi savu darbu vērtē individuāli 

0%; 25%; 50%; 75%; 100% apmērā, tā lai kopējā komandas locekļu 

novērtējuma summa nepārsniegtu 100%;  

19.2.2. ZINo vadītājs ir tiesīgs ierosināt izmaiņas JIA komandas 

procentuālajos vērtējumos;  

19.2.3. RTU SP Valdes locekļiem tiek iesniegta datu bāze, kurā tiek 

uzskaitītas  

sadarbības ar skolām, uzņēmumiem un citām organizācijām;  

19.2.4. ja atskaite netiek iesniegta līdz semestra pēdējā mēneša pirmajai RTU 

SP Valdes sēdei, mērķstipendijas netiek izmaksātas.  

18. Saņemt palīdzību un atbalstu no RTU SP Valdes.  

19. Lietot RTU SP piešķirtos finanšu un materiālos līdzekļus.  

20. Pēc RTU SP Valdes locekļu uzaicinājuma, ierasties uz Valdes sēdēm.  

21. Nodrošināt pilnvērtīgu JIA darbību un darbnīcu norisi.  

22. JIA sadarbības piedāvājums tiek sagatavots un izsūtīts skolām ne vēlāk, kā līdz 1. oktobrim.  

22.1. gada laikā ir iespējams skolām izsūtīt papildus sadarbības piedāvājumus.  

IV Intelektuālā īpašuma saglabāšana  

23. JIA komandas loceklis apņemas viņa JIA ietvaros radīto un lietoto intelektuālo īpašumu 

(pasākumi, projekti, to plāni) pēc pilnvaras beigām atstāt RTU SP īpašumā̄ vai rīkoties ar to tikai 

pēc saskaņošanas ar RTU SP;  

24. Bez saskaņošanas ar RTU SP JIA komandai aizliegts rīkot pasākumus (ja vienīgais vai galvenais 

organizators bijis RTU SP), kas rīkoti pildot JIA komandas locekļa pienākumus, vai kurus 

iepriekš̌ organizējis RTU SP.  

V JIA darbnīcas  

25. JIA darbnīcu darbību regulē „JIA darbnīcu nolikums”.  

25. JIA darbnīcu nolikums tiek apstiprināts RTU SP Valdes sēdē.  

27. JIA darbnīcu nolikums tiek pilnveidots katru gadu un apstiprināts RTU SP Valdes sēdē.  

 


