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Ievads 
Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas studiju un zinātnes centra
Studentu pašpārvalde jeb RTU LSZC SP ir studentu kopums, kas pārstāv
LSZC studentu intereses gan RTU LSZC, gan ikdienas studiju procesā, kā
arī rūpējas par ārpusstudiju dzīvi, organizējot kultūras, sporta un
izglītojošus pasākumus.
Pašpārvalde ir vieta, kur studentiem tiek sniegtas iespējas attīstīt
visdažādākās prasmes, kas ļaus nākotnē studentiem sasniegt savus
mērķus. 
LSZC SP var darboties ikviens LSZC students, kas vēlas būt notikumu
centrā, organizēt pasākumus un uzlabot savu un citu studentu ikdienu,
kā arī gūt lielisku pieredzi, kontaktus un sociālās prasmes.

Pašpārvaldes vīzija 
Šī gada laikā LSZC SP vēlas kļūt par atvērtu un komunikablu studentu
pārstāvniecību, kurā studenti izvēlas iesaistīties, lai pilnveidotu darba
tirgū nepieciešamās līderības un komandas darba iemaņas vienlaikus
apgūstot svarīgākās dzīves vērtības. LSZC SP vēlas sniegt saviem
biedriem un pārējiem LSZC studentiem pievienoto vērtību studijām - tas
ir jaunas pieredzes, kontaktus un, protams, pozitīvas emocijas.



Aizstāvēt LSZC studējošo intereses un tiesības; 
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 arvien vairāk LSZC studējošos dažādos LSZC SP
rīkotajos sporta, kultūras un izglītojošajos pasākumus; 
Veidot sadarbību ar vēl vairāk sponsoriem, kā arī turpināt sadarbību
ar jau esošajiem, sadarboties ar nozares uzņēmumiem, kā arī
informēt studējošos par potenciālajām darba iespējām;
Sadarboties ar citu augstāko izglītības iestāžu studentiem;
Pārstāvēt LSZC un SP citu organizatoru rīkotajos pasākumos;
Uzturēt aktīvus LSZC sociālo tīklu kontus;
Popularizēt un pilnveidot LSZC SP darbību. 

Darbības attīstība 
Līdzīgi kā iepriekšējos gadus, tiks likts liels uzsvars uz komunikāciju un
savstarpējo saziņu ar visiem studiju kursiem un LSZC administrāciju. Jo
labāka savstarpējā komunikācija starp studentiem, pasniedzējiem 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.

Pašpārvaldes mērķi 



Darbības organizēšana
   * LSZC SP sastāv no vadītāja, vadītāja vietnieka un biedriem;
 *Pašpārvaldi vada viens vadītājs, kurš atbildīgs par pašpārvaldes
darbības koordinēšanu un pašpārvaldes attīstības veicināšanu. Vadītājs
pārrauga visus procesus pašpārvaldē, to termiņu izpildi un kvalitāti. 
Pašpārvaldes vadītāja pienākumus šogad veic Arta Romane.
 *Vadītāja vietnieks ir vadītāja labā roka, kas aizstāj vadītāju tā
prombūtnes un slimības laikā, motivē biedrus un aktīvistus. 
   *Pašpārvaldes biedri ir studenti, kuriem ir interese iesaistīties studentu
pašpārvaldes darbībā - studiju uzlabošanas procesos, vizuālo materiālu
veidošanā, pasākumu organizēšanā vai vēl kādā citā veidā. 
   *Aktīvisti ir kā mazie palīgi, kuri iesaistās pašpārvales darbībā, taču nav
pašpārvaldes biedri;
   *LSZC SP darbība tiek koordinēta sēdēs, čata grupās, sociālajos tīklos
un e-pastu listēs. 
   *LSZC SP sēdes tiek organizētas katru otro nedēļu, pēc vajadzības arī
biežāk. Sēdēs tiek izstāstītas jaunākās aktualitātes, uzklausīti biedru
jautājumi un ierosinājumi, kā arī nodota informācija biedriem par
tuvākajiem pasākumiem un izmaiņām. Sēdēs tiek 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,
iespējām iesaistīties dažādos projektos u.c.; 



Pasākuma plāns uz 
darbības gadu

Oktobris
Novembris

Decembris

+ Pirmkursnieku nometne "Pilnīgs 
kosmoss"

+ Foto orientēšanās spēle “Pamani 
rudens nianses kopā ar RTU LSZC”

 

+ Kahoot izaicinājums
+ Galda spēļu vakars

 

+ Foto konkurss
+ Ziemassvētku balle

 

Janvāris
+ Profesionāļu stāstu vakari

+ Slidošana / lāzertags
 Februāris

+ "Papīra tilti 2023"
 

Marts
+ Iknedēļas jautājumu konkurss 

“ERUDĪTS 2023”
+ Soļu izaicinājums “Kustības spēks”

+ Atvērto durvju dienas

Aprīlis
+ Lieldienu jautrības

+ Atvērto durvju diena
 Maijs

+ Auto – foto orientēšanās 
“Piedzīvojums ārzemēs 2023”

+ Atvērto durvju dienas

Jūnijs
+ 2 dienu pasākums

(Pārgājiens - diskotēka - nakts 
orientēšanās)

 
 

P.S.  Šis plāns ir provizorisks un var mainīties atkarībā no situācijas valstī. Plāns var tikt 
papildināts ar dažādiem iekšējiem pasākumiem, kā arī norises laiks  var tikt mainīts. Ir 
iespēja, ka veidosies jauni un nebijuši projekti, kuri pasākumu plānā netika pieminēti.



Sociālie tīkli un kontakti 
RTU Liepājas studiju un zinātnes centrs

rtu_liepaja

lszc@rtusp.lv

@rtuliepaja

Paldies par Jūsu veltīto laiku nākamā gada plāna izskatīšanā. 
Ceram, ka visus mērķus izdosies veiksmīgi piepildīt!

Uz veiksmīgu gadu cerot,
RTU LSZC SP

RTU Liepājas studiju un zinātnes centrs


