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IEVADS 

 

Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas studiju un zinātnes centra Studentu pašpārvalde ir studentu 
kopums, kuras galvenais uzdevums ir pārstāvēt studentu intereses gan LSZC, gan ārpus tā. Pašpārvalde ir 
vieta, kur studentiem tiek sniegtas iespējas attīstīt visadažādākās prasmes, kas ļaus nākotnē studentiem 
sasniegt savus mērķus.  LSZC SP rūpēsies par aktīvu ārpusstudiju dzīvi,organizējot dažādus sporta , 
kultūras un izglītojošus pasākumus.  Šis gads solās būt rodošs un iedvesmas pilns, jo LSZC SP darbosies 
studenti, kas ir apņēmības pilni iekarot jaunas virsotnes. 

 

MĒRĶI 
 

Aizstāvēt LSZC studējošo intereses; 
Studiju kvalitātes celšana un mācību procesa uzlabošana; 

Nodrošināt efektīvu informācijas apriti visos studiju līmeņos, lai svarīgākā un nepieciešamā informācija 
nonāktu līdz ikvienam LSZC studentam; 

Organizēt un iesaistīt LSZC studējošos dažādos sporta, kultūras un izglītojošajos pasākumus; 
Veidot sadarbību ar  sponsoriem, nozares uzņēmumiem, un informēt studējošos par potenciālajām 

darba iespējām; 
Popularizēt un pilnveidot LSZC SP darbību. 

 

DARBĪBAS ATTĪSTĪBA 
 

SP liels uzsvars tiks likts uz komunikāciju un savstarpējo saziņu, ar citiem studiju kursiem un LSZC 
administrāciju. Jo labāka savstarpējā komunikācija starp studentiem,pasniedzējem un administrāciju, jo 
saliedētāka pašpārvalde un to LSZC studenti, kas ļautu  kopīgiem spēkiem  SP efektīvāk pildīt savus 
pienākumus un sasniegt kopēji izvirzītos mērķus, kā arī radīt jaunus un nebijušus projektus. 

DARBĪBAS ORGANIZĀCIJA 
 

Pašpārvaldi vada viens vadītājs, kurš ir atbildīgs par pašpārvaldes darbības koordinēšanu un tās attīstības 
veicināšanu; 

LSZC SP sastāv no vadītāja, vadītāja vietnieka un biedriem; 

 Reizi  nedēļā tiek organizēta sēde, kurās biedriem tiek izstāstītas jaunākās aktualitātes, uzklausīti biedru 
jautājumi un ierosinājumi. Apspriesti  tuvākie darāmie darbi, finanses,darbība un nākotnes plāni; 

Iesaistīties pašpārvaldes darbībā var jebkurš LSZC students, jebkurā bridī; 

 RTU LSZC Facebook un Instagram kontos regulāri tiek ievietota jaunākā informācija par gaidāmajiem 
pasākumiem, stipendijām, iespēju iesaistīties dažādos projektos u.c.; 



 
Nodrošināt pēc iespējas labāku informācijas plūsmu ar visiem studentiem. 

 

DARBĪBAS PLĀNS UZ GADU 
 

1. Noorganizēt ilgadējos pasākumus kā “Papīra tilti”, “Atvērto durvju dienas”, “Ziemassvētku 
balle”, “Erudīts 2022”,uzlabot to kvalitāti; 

2. Iesaistī arvien vairāk studentus dažādus LSZC SP rīkotos pasākumos; 
3. Organizēt pasākumus kas nav līdz šim bijuši rīkoti LSZC; 
4. Nodrošināt sadarbību ar vel vairāk sponsoriem,kā arī turpināt sadarbību ar esošajiem; 
5. Popularizēt,pārstāvēt  LSZC  un SP citu rīkotajos pasākumos; 
6. Nodrošināt LSZC darbību attālinātā režīmā un klātienē  – sēžu rīkošana , citu pasākumu 

pārnešana digitalā formātā ; 
7. Aktīvi uzturēt LSZC sociālo tīklu kontus. 

Augstāk redzamais saraksta plāns ir tagadējais LSZC SP redzējums par pasākumiem 2021./2022 gadā. 
Taču tas var mainīties atbilstoši dažadām situācijām.  Nav minēti vairāki pasākumi, kuru norises laiks 
nav precīzi zināms. 

 SOCIĀLIE TĪKLI UN KONTAKTI 
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