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Ievads
Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlamenta (turpmāk tekstā - RTU SP) Biedra 

rokasgrāmata ir paredzēta ikvienam aktīvistam vai zinātkāram cilvēkam, kurš vēlas uzzināt 
nedaudz vairāk par RTU, RTU SP darbību un iekšējo struktūru. Iepazīstoties ar šo Biedra 
rokasgrāmatu, varēsi labāk izprast to, kāda ir RTU SP struktūra, kādi ir mūsu pienākumi, 
kādi dokumenti reglamentē mūsu darbību, kādi ir mūsu lielākie pasākumi, kā arī daudz citas 
noderīgas informācijas, lai varētu labāk orientēties RTU SP darbos. 

Atceries, ka iesaiste RTU SP dod Tev pievienoto vērtību studijām un ļauj brīvā gaisotnē 
pilnveidot savas komunikācijas, projektu vadības, publiskās runas, laika plānošanas u.c. 
prasmes, kā arī iegūt lielu jaunu draugu loku un daudzus noderīgus kontaktus, lielisku ierakstu 
savā CV un vienkārši pavadīt savus studiju gadus produktīvi! 

Patīkamu lasīšanu!
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Rīgas Tehniskā universitāte
Rīgas Tehniskā universitāte (turpmāk - RTU) ir dibināta 1862. gadā. Šobrīd RTU ir:

Pārstāvniecības institūcijas RTU

9 fakultātes:
• Arhitektūras fakultāte
• Būvniecības inženierzinātņu fakultāte 
• Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
• E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
• Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
• Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte
• Inženierekonomikas un vadības fakultāte
• Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
• Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

4 filiāles:
• Cēsu filiāle
• Daugavpils filiāle
• Liepājas filiāle
• Ventspils filiāle

2 skolas:
• RTU Inženierzinātņu vidusskola
• Rīgas Biznesa skola

un 1 studiju centrs:
• BALTECH studiju centrs
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Fakultātes dome un filiāles padome

RTU Satversmes sapulce

RTU Senāts

Katrā fakultātē augstākā lēmējinstitūcija ir fakultātes dome, savukārt filiālē - filiāles 
padome. Fakultātes domes vai filiāles padomes sastāvā ir visu fakultātes/filiāles struktūrvienību 
vadītāji, studējošo pārstāvji un fakultātes/filiāles akadēmiskā personāla pārstāvji ar doktora 
grādu. Studējošie fakultātes domes un filiāles padomes sastāvā ir ne mazāk kā 20%. Šos cilvēkus 
deleģē katras atbilstošās fakultātes vai filiāles Studentu pašpārvalde (turpmāk tekstā - FSP). 
Fakultātes domes un filiāles padomes sēdēs tiek lemts par zinātniskā personāla ievēlēšanu, 
fakultātes/filiāles struktūrvienību vadītāju ievēlēšanu, dekāna vai filiāles direktora ievēlēšanu, 
bakalaura darbu rezultātu apstiprināšanu u.c. jautājumiem, kas tiešā mērā skar fakultātes/
filiāles studiju procesus.

RTU Satversmes sapulce (turpmāk tekstā - Satversmes sapulce) ir RTU pilnvarota 
augstākā koleģiālā lēmējinstitūcija. Satversmes sapulces kompetencē ir pieņemt un 
grozīt RTU Satversmi, ievelēt vai atcelt Rektoru, uzklausīt Rektora pārskatu, ievēlēt Senātu, 
revīzijas komisiju un akadēmisko šķīrējtiesu. Satversmes sapulcē ir 200 delegāti, no kuriem 
no akadēmiskā personāla ir 120 pārstāvji, no studējošo vidus 40 pārstāvji, un no vispārējā 
personāla 40 pārstāvji. Satversmes sapulces sastāvā tiek iekļauti 50 Senāta locekļi, pārējos 
150 sapulces locekļus ievēl centrālā administrācija, fakultātes, institūti, kuri neietilpst fakultāšu 
sastāvā, filiāles un Studentu parlaments. Studējošo Satversmes sapulces delegātus, tāpat kā 
Senatorus, deleģē FSP un apstiprina Kopsapulcē. 

RTU Senāts (turpmāk tekstā - Senāts) ir personāla koleģiālā vadības institūcija un 
lēmējinstitūcija 50 cilvēku sastāvā. Senāts apstiprina kārtību un noteikumus, kas regulē visas 
RTU darbības sfēras - izskata un pēc ekspertīzes lēmuma apstiprina jaunas studiju programmas, 
dibina vai likvidē struktūrvienības, apstiprina RTU budžetu u.c. Arī šeit studējošo pārstāvji ir 20% 
no visa Senāta sastāva jeb 10 studenti. Studējošo Senatorus deleģē FSP un pēc tam apstiprina 
RTU SP Kopsapulcē (turpmāk tekstā - Kopsapulce). Senātam ir 4 komisijas, kurās tiek izskatīti 
dokumenti, kas tiks virzīti uz Senāta sēdi. Tās ir:

• Stratēģijas komisija
• Normatīvo aktu komisija
• Finanšu un budžeta komisija
• Studiju kvalitātes un programmu komisija
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RTU Studentu parlaments
RTU Studentu parlaments ir īstā vieta studentiem, kam rūp studenti, studentiem, kas vēlas 

pavadīt savus studiju gadus ar pievienoto vērtību, aizstāvot studentu intereses un veidojot 
projektus. RTU SP apvieno visu RTU fakultāšu un filiāļu Studentu pašpārvaldes, kas nozīmē, ka 
katrs FSP biedrs ir arī RTU SP biedrs. RTU SP pārstāv studentus lēmējinstitūcijās, nodarbojas 
ar studiju kvalitātes pilnveidi un uzlabošanu, popularizē zinātni studentu vidū, ierosina 
uzlabojumus RTU infrastruktūrā, kā arī organizē dažāda veida pasākumus.

RTU SP Valde
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RTU SP Valdes locekļi un to pienākumi
Prezidents: 

• Vada RTU SP, RTU SP Valdes (turpmāk 
tekstā - Valde) un FSP vadītāju darbu;

• Seko līdzi RTU SP finanšu izlietojumam;
• Nodrošina RTU SP oficiālā viedokļa 

paušanu visās RTU institūcijās, vietējā 
un starptautiskā mērogā;

• Pauž RTU SP viedokli masu medijos;
• Organizē sadarbību ar RTU institūcijām, 

citām augstskolām un organizācijām;
• Nodrošina RTU SP darbības efektivitāti 

un atbilstību RTU SP Stratēģijai un tajā 
izvirzītajiem mērķiem;

• Izstrādā priekšlikumus RTU SP 
stratēģiskajai attīstībai un vērtē RTU SP 
darbības rezultātus, tādējādi nodrošinot 
nepārtrauktu pilnveidi;

• Nodrošina efektīvu komunikāciju ar RTU 
Rektoru un administrācijas pārstāvjiem;

• Pārrauga visus RTU SP notiekošos 
procesus.

Ārējo sakaru nodaļa: 
• Veido un veicina sadarbību ar citām 

Augstākās izglītības institūcijām 
(turpmāk AII) un to studējošo 
pašpārvaldēm, kā arī uztur kontaktus ar 
tām gan Latvijā, gan ārvalstīs;

• Organizē prezentācijas, seminārus un 
pieredzes apmaiņas tikšanās ar citu AII 
pārstāvjiem gan Latvijā, gan ārvalstīs;

• Informē RTU SP biedrus un RTU 
studējošos par iespējām veidot sadarbību 
ar citām AII;

• Organizē RTU SP dalību LSA, aktīvi 
iesaistīties un veicināt RTU studējošo 
un RTU SP biedru iesaistīšanos darba 
grupās, pozīcijas veidošanā, darbu 
gan domes sēdē, gan kongresā, u.c. 
aktivitātēs;

• Pārrauga un veicina sadarbību ar RTU SP 
Vecbiedriem;

• Veido sadarbību ar starptautiskām 
jauniešu organizācijām;

• Veido komunikāciju un sadarbību ar 
RTU Starptautiskās sadarbības un 
ārzemju studentu departamentu un RTU 
Absolventu asociāciju;

• Informē RTU SP biedrus par citu AII SP un 
jauniešu organizāciju rīkotiem projektiem 
un deleģē RTU SP biedrus uz tiem;

• Apmeklē reprezentatīvos pasākumus 
citās AII un organizācijās.

Viceprezidents: 
• Veido organizācijas iekšējo kultūru
• Organizē RTU SP Valdes un RTU SP 

stratēģiskos un motivācijas seminārus
• Piedalās RTU SP pilnveidošanā, uzlabojot 

un veidojot RTU SP iekšējos normatīvos 
aktus un informatīvos materiālus, kā arī 
izstrādā priekšlikumus iekšējo procesu 
uzlabošanai;

• Aizvieto RTU SP prezidentu tā 
prombūtnes laikā;

• Koordinē FSP vadītāju un filiāļu 
pašpārvalžu darbu;

• Organizē FSP projektu konkursu un 
konsultē RTU SP biedrus par jautājumiem, 
kas saistīti ar Projektu konkursu;

• Organizē ikgadējās RTU SP biedru 
vēlēšanas;

• Organizē RTU studentu frakciju un tās 
darbu Satversmes sapulcē.

International Students’ Council: 
• Sekmē nodaļas darbību, nodrošinot 

ISC vadītāja vietnieka piesaisti, kurš  ir 
ārzemju students un galvenā atbildīgā 
persona par ISC aktīvistu darba 
koordinēšanu

• Veicina RTU studējošo iesaisti ārzemju 
studentu integrācijā;

• Veicina RTU ārzemju studentu integrāciju;
• Veicina ārzemju studentu iesaisti ISC un 

RTU SP;
• Nodaļas ietvaros un sadarbībā ar citām 

nodaļām organizē pasākumus RTU 
ārzemju studentiem;
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• Veicina aktuālās informācijas par RTU 
SP un FSP aktivitātēm sagatavošanu 
angļu valodā;

• Veido un attīsta komunikāciju ar RTU 
Starptautiskās sadarbības un ārzemju 
studentu departamentu;

• Pārrauga Buddy koordinatora darbu un 
piesaista tulkotāju normatīvo dokumentu 
izveidei angļu valodā;

• Popularizē ERASMUS+ iespējas RTU 
studējošo vidē.

• Nodrošina RTU studējošo un RTU SP 
pārstāvju komandas dalību iekšējos 
un arī citu organizāciju rīkotajos sporta 
pasākumos;

• Komunicē ar RTU Sporta centru un 
Kultūras centru;

• Attīsta RTU sporta komandu līdzjutēju 
kustību.

Mārketinga nodaļa:
• Izglīto RTU SP biedrus jautājumos, kas 

saistīti ar sadarbības partneru piesaisti 
un pareizu RTU SP līdzekļu izlietojumu, 
organizējot seminārus u.c. izglītojošus 
pasākumus;

• Konsultē RTU SP biedrus sadarbības 
partneru piesaistē un pārvalda visu RTU 
SP FSP sadarbības partneru piesaistes 
procesu;

• Veicina jaunu sadarbības partneru 
piesaisti;

• Veic regulāru piesaistīto līdzekļu 
izlietojuma analīzi;

• Apzina un popularizē papildus finanšu 
līdzekļu piesaisti RTU SP un FSP;

• Veicina un organizē regulāru komunikāciju 
ar RTU SP sadarbības partneriem;

• Organizē RTU SP mārketinga aktivitātes;
• Organizē Studentu iniciatīvas fonda 

procesu.

Kultūras un sporta nodaļa:
• Koordinē kultūras un sporta pasākumu 

organizēšanu RTU studējošajiem un 
atbild par to norises gaitu;

• Pilnveido RTU SP un RTU kultūras un 
sporta tradīcijas, kā arī nodrošina to 
ievērošanu;

• Organizē dažādus RTU SP un RTU sporta 
un aktīvās atpūtas pasākumus;

Studiju nodaļa:
• Sniedz informāciju RTU SP par 

aktuālajiem jautājumiem, kas saistīti ar 
studiju procesu RTU;

• Darbojas Senāta Studiju kvalitātes un 
programmu komisijā;

• Ir daļa no institūcijām, kurās jāpārstāv 
studējošo viedoklis saistībā ar studiju 
jautājumiem;

• Izstrādā priekšlikumus RTU Studiju 
departamentam un uztur komunikāciju 
ar RTU Studiju prorektoru;

Sabiedrisko attiecību nodaļa: 
• Veido un popularizē RTU SP tēlu RTU un 

ārpus tās;
• Pārrauga no RTU SP izejošo informāciju;
• Sadarbojoties ar citām nodaļām, 

popularizē RTU SP rīkotos pasākumus;
• Administrē RTU SP mājaslapu un RTU SP 

sociālos tīklus;
• Sagatavo apsveikumus RTU 

amatpersonām un RTU SP biedriem, kad 
ir nepieciešamība;

• Iespēju robežās nodrošina RTU SP un 
RTU SP Valdes prezentāciju un citu 
vizuālo materiālu tēlu;

• Veido pozitīvu komunikāciju ar RTU 
Sabiedrisko attiecību departamentu un 
Informācijas tehnoloģijas departamentu;

• Trīs reizes gadā veic RTU SP sociālo 
tīklu, mājaslapas un publiskās vides 
monitoringu;

• Nodrošina kvalitatīvu un uzskatāmu 
aktuālās informācijas pieejamību 
studentiem;

• Veido RTU SP prezentmateriālus.
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• Iesaistās iksemestra anketēšanas norisē;
• Koordinē akadēmisko grupu vecākos un padomniekus;
• Ceļ studējošo pārstāvju kompetenci, organizējot lekcijas, apmācības un citus izglītojošus 

pasākumus;
• Organizē studentu frakcijas darbību Senātā;
• Informē studentus par stipendijām un kredītēšanas iespējām.

Vides un infrastruktūras nodaļa:
• Veido sadarbību ar RTU Saimniecības departamentu, Studentu viesnīcu nodaļu, 

Infrastruktūras attīstības departamentu un RTU diennakts lasītavu;
• Apzina studējošo viedokli par situāciju RTU studentu viesnīcās un RTU infrastruktūras 

jautājumos;
• Koordinē studentu dienesta viesnīcu vecāko darbību un komunicē par aktuāliem 

jautājumiem un problēmām;
• Palīdz risināt problēmas, kas radušās RTU studējošajiem ar RTU struktūrvienību vadību 

sociālajos jautājumos;
• Veicina bērnistabas darbību un attīstību;
• Veicina ilgtspējīgas attīstības iniciatīvas RTU;
• Organizē labdarību, “zaļo” domāšanu un uz studentu viesnīcām orientētus pasākumus;
• Uztur kārtībā RTU SP piederošās telpas.

Zinātnes nodaļa:
• Popularizē zinātni RTU un ārpus tās, organizē un veicina projektus ar zinātnisku ievirzi;
• Veicina studējošo iesaisti zinātniski pētnieciskajā darbā;
• Sadarbojas ar RTU Zinātnes departamentu un studentu pārstāvi Zinātnes padomē;
• Veicina zinātenes virziena attīstību RTU fakultātēs;
• Veido sadarbību ar RTU Doktorantu skolu;
• Atrod Tehniskās jaunrades dienas koordinatoru un pārrauga tā darbību;
• Veicina un koordinē RTU studentu klubu veidošanu un attīstību;
• Līdzdarbojas RTU SP Studentu iniciatīvas fonda organizēšanā.
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RTU SP vērtības, vīzija, misija un mērķi

VĪZIJA

MISIJA

Vērtības:
• Aktīvi, zinātkāri, informēti studenti un kompetents, iedvesmojošs akadēmiskais personāls;

• Spēcīgas un kompetentas fakultāšu Studentu pašpārvaldes; 

• Atpazīstams un pozitīvs RTU SP tēls; 

• Moderna, prestiža un starptautiski atpazīstama RTU, kas nodrošina kvalitatīvu un pilnvērtīgu 
izglītību; 

• Ilgstoša un pastāvīga sadarbība ar uzņēmumiem un dažādām organizācijām; 

• Jaunu, inovatīvu ideju radīšana, saglabājot esošās tradīcijas; 

• Ikvienam ir tiesības uz darbu, taisnīgiem, drošiem un veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem 
un demokrātisku vidi.

Stratēģijas mērķi:
• Kvalitatīvs studiju process

Mūsdienīgs, studentiem pieejams un uz tehnoloģijām, attīstību un kvalitāti balstīts 
studiju process, kuru atzīst un papildina labākie nozares pārstāvji.

• Pieejama zinātne
Zinātkāri sekmējoša, studentiem brīvi pieejama, studiju procesā un interešu apmācībās 
balstīta zinātne, veicinot pētniecību gan teorētiskajās zināšanās, gan praktiskajā 
darbā.

 RTU Studentu parlaments - studiju izcilību un zinātnes attīstoša, 
kompetenta studentu organizācija.

Pārstāvēt RTU studentus, veicinot studiju izcilību, zinātnes 
pieejamību un nodrošinot uz attīstību tendētu vidi.
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 Fakultātes un filiāles Studentu pašpārvalde un vadītāji

RTU SP Kopsapulce

• Attīstošas ārpus studiju aktivitātes
Izglītojošas un aktīvas, izklaidējošas un motivējošas, saistošas un apmeklētas, 
internacionalizējošas ārpus studiju aktivitātes, kas tendētas uz studenta iemaņu un 
prāta attīstību.

• Atpazīstamība un ilgtspējīga pārstāvniecība;
Nacionālā līmenī atzīta, studentu augsti novērtēta, analītiski un radoši domājoša, 
tehnoloģisko un ilgtspējas risinājumu ieviesoša studentu pārstāvniecība, kas spēj 
attīstīt un dažādos līmeņos pārstāvēt visas studentu intereses.

Katrai fakultātei un filiālei ir sava Studentu pašpārvalde. FSP viens no galvenajiem 
uzdevumiem ir aizstāvēt savas fakultātes studējošo tiesības un intereses - konsultēt un 
atbalstīt studējošos dažādos ar studiju procesiem saistītos jautājumos, veidot aktīvu un 
interesantu ārpus studiju dzīvi fakultātē vai filiālē, organizējot uz studiju un sociālajām jomām 
vērstus projektus, kā arī dažādus sporta un kultūras pasākumus. Būt gataviem palīdzēt un 
sniegt atbalstu jebkuram fakultātes vai filiāles studējošajam, kurš ir nonācis jebkādās grūtībās.

Augstākā RTU SP lēmējinstitūcija ir Kopsapulce, kas sastāv no 9 fakultāšu Studentu 
pašpārvalžu deleģētiem pārstāvjiem, Rīgas Biznesa skolas deleģēta pārstāvja un filiāļu deleģēta 
pārstāvja. Kopējais Kopsapulces delegātu skaits ir 45 cilvēki. Kopsapulcē pieņem izmaiņas RTU 
SP Kārtības rullī un RTU SP Satversmē, kā arī lēmumus, kas regulē RTU SP darbību. Tajā izskata 
Valdē sagatavotus projektus un FSP vai Kopsapulces delegātu iesniegtus priekšlikumus, kurus 
tā var pieņemt vai virzīt uz Senātu un Satversmes sapulci. 

FSP darbu organizē un vada tās vadītājs, kura galvenie pienākumi ir:
• nepārtraukti sekot līdzi un koordinēt pašpārvaldes darbību un veicināt pašpārvaldes 

attīstību;
• reizi mēnesī iesniegt mēneša atskaiti, lai saņemtu mērķstipendiju par padarīto darbu;
• apmeklēt FSP vadītāju sēdes, kur kopā ar RTU SP viceprezidentu un pārējo FSP 

vadītājiem saņem, nodod un diskutē par aktuālo informāciju, kas sasaitīta ar RTU SP 
un FSP darbību;

• citi pienākumi, kas aprakstīti katras FSP Kārtības rullī.
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Dažos vārdos par Kopsapulces norisi:
• Kopsapulcē ir tiesīgs piedalīties ikviens interesents, taču Kopsapulces delegātam ir 

jābūt RTU SP Biedram;

• Kopsapulces delegātam ir balsstiesības. Ja delegāts nevar ierasties uz sēdi, tad tam 
ir jādeleģē sava balss kādam savu FSP pārstāvošam Biedram. Vienam cilvēkam uz 
Kopsapulces sēdi var būt tikai viena balss.

 Є Par divām pēc kārtas neattaisnoti kavētām Kopsapulcēm, kurās netiek pilnvarots 
cits Biedrs, fakultātes Studentu pašpārvaldes vadītājam ir jāveic pārrunas ar 
attiecīgo Kopsapulces delegātu, un Kopsapulces delegāts ar Kopsapulces lēmumu 
var tikt izslēgts no delegātu vidus;

 Є Ja Kopsapulces delegāts divas reizes nav varējis ierasties uz Kopsapulci un ir 
vienu vai divas reizes iesniedzis pilnvaru, tad, neapmeklējot Kopsapulci trešo reizi 
pēc kārtas, iesniedzot pilnvaru, tai klāt jāpievieno paskaidrojums.

• Visiem Kopsapulces delegātiem ir jāpiedalās vismaz vienas RTU SP nodaļas darbībā 
vai Viceprezidenta darba grupā. Par nedarbošanos nevienā nodaļā vai darba grupā, 
Viceprezidents nosūta oficiālu brīdinājumu attiecīgās FSP vadītājam un konkrētajam 
cilvēkam.

Kopsapulces delegāta tiesības:
• piedalīties debatēs, kā arī izteikt savu viedokli par katru darba kārtības jautājumu;

• izteikt aizrādījumu par sēdes darba kārtības neievērošanu no sēdes dalībnieku un/vai 
sēdes vadītāja puses, protestēt pret darba kārtībā neiekļautu jautājumu izskatīšanu 
sēdē; 

• sēdes sākumā iekļaut darba kārtībā savus jautājumus, par kuru iekļaušanu nobalso 
Kopsapulce. 

Kopsapulces delegāta pienākumi:
• līdz sēdes sākumam iepazīties ar iepriekšējas sēdes protokolu; 

• savlaicīgi ierasties uz sēdi un referēt savu dienas kārtībā paredzēto jautājumu pēc 
sēdes vadītāja uzaicinājuma; 

• izteikt savu attieksmi par konkrēto jautājumu, balsojot par kādu no sēdes vadītāja 
formulētajiem priekšlikumiem;

• nepārtraukt referentu uzstāšanās laikā un nesarunāties ar sēdes dalībniekiem, tādējādi 
traucējot sēdes gaitu, pretējā gadījumā sēdes vadītājs ir tiesīgs izteikt aizrādījumu; 

• pakļauties sēdes vadītāja lēmumiem, nepārkāpt pieklājības normas un citādi netraucēt 
sēdes gaitu;
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Iesaistes iespējas studējošo pārstāvniecībā
Iestājoties RTU un kļūstot par studentu, paveras daudzas un plašas iespējas, kur pārstāvēt 

studējošo nostāju un viedokli: 
1. Kļūstot par RTU SP biedru, saņemot balsstiesības un tās izmantojot FSP sēdēs 

(sēdes norisinās vismaz 1 reizi mēnesī, kā kurā FSP).

2. FSP sēdē tiekot ievēlētam par Kopsapulces delegātu (Kopsapulces norisinās reizi 
mēnesī).

3. Kandidējot ikgadējās FSP vēlēšanā un kļūstot par savas FSP valdes locekli.

4. Kandidējot ikgadējās RTU SP valdes vēlēšanās un kļūstot par Valdes locekli.

5. FSP sēdē tiekot ievēlētam par studējošo pārstāvi fakultātes domē vai filiāles 
padomē.

6. Saņemot FSP deleģējumu un tiekot apstiprinātam Kopsapulcē par studējošo 
pārstāvi Senātā (Senāta sēdes notiek katra mēneša pēdējā pirmdienā).

7. Esot studējošo pārstāvim Satversmes sapulcē (Satversmes sapulces sēdes 
norisinās vienu līdz divas reizes gadā).

Esot studējošo pārstāvim ne tikai RTU lēmējinstitūcijās, bet arī aktīvam Biedram, ir iespēja 
apgūt daudz un dažādas prasmes:

• darbu komandā, tai skaitā komandas vadības, darbu deleģēšanas, termiņu un 
prasību ievērošanas un pieprasīšanas utml. prasmes;

• komunikāciju, tai skaitā arī publiskās runas prasmes;

• laika plānošanu;

• kritisko domāšanu;

• darbu ar finansēm.
Un, protams, vēl bez studējošo viedokļa pārstāvēšanas RTU lēmējinstitūcijās un iegūtajām 

prasmēm studentu pārstāvniecībā, esot studējošo pārstāvim un RTU SP biedram iespējams 
iegūt daudz dažādus jaunus draugus un kontaktus, kas pavisam noteikti var noderēt turpmākajā 
dzīvē! 
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RTU SP Finanses

Augstskolas un koledžas vadības institūciju pienākums ir atbalstīt un sekmēt 
studējošo pašpārvaldes darbību. Studējošo pašpārvaldi no augstskolas vai koledžas 
budžeta finansē apmērā, kas nav mazāks par vienu divsimto daļu no augstskolas vai 
koledžas gada budžeta. Šos līdzekļus studējošo pašpārvalde izmanto šā panta trešajā 
daļā minēto funkciju veikšanai.

RTU SP budžets tiek apstiprināts katru gadu maija Kopsapulcē, savukārt iepriekšējā gada 
budžeta izlietojums tiek apstiprināts jūnija Kopsapulcē, tātad - RTU SP finanšu gads ir no maija 
līdz maijam. Budžets ir sadalīts gan katrai FSP - Projektu konkursā pieprasāmais finansējums 
un iztikas minimums -, gan RTU SP pamatfunkciju izpildei - katrai nodaļai projektu un pasākumu 
realizēšanai, mērķstipendiju izmaksāšāni Valdes locekļiem un FSP vadītājiem, komunālo un 
administratīvo maksājumu veikšanai, kā arī citiem izdevumiem. Ar tekošo apstiprināto budžetu 
un iepriekšējo gadu budžetiem var iepazīties RTU SP Biedru zonā, sadaļā “Finanšu vadlīnijas”.

FSP finansējumu savu projektu veidošanai saņem Projektu konkursā. Projektu konkursā 
katrai FSP, izņemot ETHZF SP un filiāļu Studentu pašpārvaldes, ir piešķirts vienāds līdzekļu 
daudzums, kuru iespējams izlietot savu projektu realizēšanai. Lai saņemtu Projektu konkursa 
finansējumu, katra FSP aizpilda Viceprezidenta izveidotu anketu par projektu vismaz 3 
mēnešus pirms projekta norises datuma un to prezentē Valdes sēdē, uz kuru jāierodas kādam 
no projektu organizējošajiem pārstāvjiem. Valde izskata iesniegto projekta pieteikumu, pēc 
nepieciešamības uzdod jautājumus projekta veidotājiem un balso par projekta apstiprināšanu. 
Ja vairāk kā puse Valdes locekļu ir nobalsojuši PAR, projekts ir apstiprināts un no tā brīža var 
sākt tērēt projektam piešķirtos līdzekļus. 

Nepieciešamības gadījumā ir iespējams izmantot zemākas prioritātes finansējumu, 
lai finansētu augstākas prioritātes projektus, bet ne otrādi. Ar nolikumu “Rīgas Tehniskās 
universitātes Studentu parlamenta projektu iesniegšanas un izvērtēšanas kārtība” var iepazīties 
RTU SP Biedru zonā, sadaļā “Administratīvie dokumenti un rīkojumi”.

FSP projekti tiek dalīti 3 prioritātēs:
• 1. prioritāte ir uz izglītību un zinātni vērsti projekti, kuriem tiek piešķirti 50% no kopējā 

Projektu konkursa finansējuma;

• 2. prioritāte ir kultūras un sporta pasākumi, kuriem tiek piešķirti 30% no kopējā Projektu 
konkursa finansējuma;

• 3. prioritāte ir brīvās izvēles projekti, parasti šie līdzekļi tiek tērēti iekšējiem FSP 
pasākumiem, un tam tiek piešķirti 20% no kopējā Projektu konkursa finansējuma.

RTU SP budžets veidojas no RTU budžeta un to reglamentē Latvijas Republikas Augstskolu 
likuma 53. panta 4. punkts:

RTU SP budžets

Projektu konkurss
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Svarīgi normatīvie akti

Pasākumi

RTU SP darbību reglamentē vairāki normatīvie akti. Katram Biedram būtu detalizēti 
jāiepazīstas ar sekojošiem dokumentiem, kas atrodami RTU SP Biedru zonā:

1. Augstskolu likums  (https://likumi.lv/doc.php?id=37967)
Svarīgākais likums mums, studentiem, kurā ir noteikta arī studējošo pašpārvalžu 
darbība, tiesības un pienākumi un pārstāvniecība augstskolas lēmējinstitūcijās 
(Augstskolu likuma 53. pants). 

2. RTU SP Satversme
Visaugstākstāvošais RTU SP dokuments, kas nosaka organizācijas 
pamatdarbību un eksistenci.

3. RTU SP Kārtības rullis
Šajā dokumentā ir atrodama informācija par RTU SP struktūru, amatiem, 
vēlēšanām un ikdienas darba principiem. 

4. RTU SP Stratēģija
Mērķi un vīzija, pie kuriem katramorganizācijas Biedram ir jāstrādā un pēc 
kuriem jāvadas ikdienas darbos konkrētajā Stratēģijas laika periodā.Pēc 
aizvadītā perioda tiek izvērtēti sasniegtie mērķi un noteikti jauni.

Fukšu balle
Ar Fukšu balli iesākas gandrīz katra pirmā gada studenta gaitas RTU. Dažādi muzikāli 

priekšnesumi un ballīte visas nakts garumā ir tas, ar ko daudziem saistās šis pasākums. 
Paralēli muzikālajiem priekšnesumiem RTU Studentu parlaments vienmēr ir sagatavojis 
jautras un interesantas aktivitātes, kā arī ar pārsteigumiem apmeklētājus priecē Fukšu 
balles atbalstītāji. Pasākums parasti norisinās oktobrī.

https://likumi.lv/doc.php?id=37967
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Iezvanīšanas svētki
Pirmā studiju diena katram studentam ir īpašs un satraucošs sākums kaut kam 

nezināmam un jaunam, tādēļ RTU aicina to atzīmēt kopā ar augstskolas vadību un pārējiem 
studentiem Ķīpsalas kolonādē. 

Iezvanīšanas svētkos notiek svinīgā studiju gada atklāšana ar Rektora uzrunu un 
dažādiem priekšnesumiem no RTU karsēju komandas un deju kolektīva “Vektors”, kā arī 
daudz citas aktivitātes, ko rīko RTU SP. Pēc svinīgās daļas studenti parasti dodas uz savām 
fakultātēm, lai aizvadītu pirmo ievadlekciju par tālāko studiju gadu. Šis pasākums ir domāts 
pirmā studiju gada studentiem, tomēr aicināts pievienoties ir jebkurš RTU students.

Jauno vadītāju skola
Pēc ikgadējām FSP valžu vēlēšanām jaunievēlētās Valdes ik gadu sanāk kopā Jauno 

vadītāju skolā, lai vienas dienas laikā apgūtu svarīgāko par RTU SP finanšu un administratīvo 
sistēmu, saliedētos savā starpā un ar RTU SP valdi, piedalītos simulācijā un kopumā 
motivētos darbam vesela gada garumā savā FSP. Pasākums norisinās jūnija sākumā.

Koju dienas
Viens no pavasara jautrākajiem pasākumiem ir Koju dienas, kas norisinās pie katras 

no RTU Studentu dienesta viesnīcām. Koju dienu ietvaros tiek rīkotas dažādas aktivitāties, 
kuru laikā tiek gan uzlabota Studentu dienesta viesnīcu infrastruktūra, gan notiek patiesi 
koju cienīgas aktivitātes - ātrēšana, sporta spēles utml., tādējādi tiek apvienots lietderīgais 
ar patīkamo! Pasākumi parasti norisinās maija sākumā. 
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RTU SP Sporta spēles - “Ronīši”
Sporta spēļu mērķis ir popularizēt sportisku un veselīgu dzīvesveidu studentu vidū, 

radīt veselīgu sacensību garu starp RTU un citu AII studentiem, kā arī popularizēt RTU 
semināru un atpūtas bāzi “Ronīši”. Pasākumā ir gan komandu sporta disciplīnas - volejbols, 
basketbols, florbols u.c., kā arī individuālās disciplīnas. Sporta spēļu dalībniekiem parasti 
tiek nodrošināta 50% atlaide mājiņu nomai RTU sporta un atpūtas bāzē “Ronīši”. Pasākums 
norisinās septembra beigās.

Science Rocks
Science Rocks ir diskusiju cikls, kas rāda, ka zinātne ir interesanta, aizraujoša un uz 

to var paskatīties dažādiem skatu punktiem. Parasti diskusijās piedalās viens vai vairāki 
Latvijā atpazīstami konkrētās diskusijas tēmas eksperti, kas neformālā gaisotnē ar studentu 
iesaisti diskutē par konkrēto tēmu. Tēmas, par kurām diskutēts jau aizvadītos Science Rocks 
- kriptovalūtas, motivācija no neirobioloģiskā viedokļa, elektromobīļi. Pasākums notiek visu 
studiju gadu reizi mēnesī.

Pārstāvniecības seminārs Balss
Viens no Studentu pašpārvalžu eksistenci 

attaisnojošajiem faktoriem ir studentu 
pārstāvniecība. Pārstāvniecības seminārs “Balss” 
piedāvā iespēju uzzināt vairāk par to tieši RTU 
kontekstā - seminārā dalībnieki iegūst visas 
vajadzīgās zināšanas par studentu pārstāvniecību 
RTU un tās lēmējinstitūcijās. Semināra galvenais 
mērķis - lai semināra dalībnieki dodas prom ar 
prasmju bagāžu, kas palīdzēs viņiem pārstāvēt ne 
tikai savas, bet arī citu studentu intereses. Pasākums 
parasti norisinās decembra sākumā.
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Studentu parlamenta akadēmija - SPA
Studentu parlamenta Akadēmija jeb SPA ir trīs dienu jauno RTU SP Biedru un aktīvistu 

seminārs ar mērķi iepazīstināt tos ar fakultāšu Studentu pašpārvalžu un RTU Studentu 
parlamenta darbību, kā arī dot jaunas zināšanas, kas noderēs gan darbībai RTU SP, gan 
ikdienas dzīvē. Pasākums parasti norisinās februāra beigās.

Seminārs SOLIS
SOLIS ir trīs dienu līderprasmju, attīstības 

un pašizaugsmes seminārs vecāko studiju gadu 
bakalaura, maģistrantūras un doktorantūras 
studentiem.

Šajās trīs dienās dalībniekiem ir iespēja dzirdēt 
lekcijas par savu talantu atklāšanu, atbildības 
uzņemšanos, lieliem un maziem uzņēmumiem, 
kā arī to, ko mūsdienās meklē uzņēmumi darba 
tirgū. Seminārā dalībnieki iepazīstas ar daudziem 
lektoriem, kas runā gan par savu pieredzi, gan to, kā 
dalībniekiem vislabāk sagatavoties darba tirgum 
un veicināt pašizaugsmi, un, protams, ir arī  iespēja 
pārbaudīt savas iemaņas praktiskos uzdevumos 
un aktīvās diskusijās. Pasākums parasti norisinās 
februāra sākumā/vidū.
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Studentu parlamenta Gada balva - PGB
Konkurss Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlamenta Gada balva jeb PGB ir 

RTU SP rīkots ikgadējs pasākums, kurā par gada laikā vislabāk realizētajiem projektiem, 
akcijām un sadarbībām tiek apbalvotas RTU  fakultāšu, filiāļu un neatkarīgo institūtu Studentu 
pašpārvaldes, RTU SP Valde, aktīvākie studenti, projekti, administrācija un akadēmiskais 
personāls. Pasākums norisinās janvāra beigās.

Studentu Zinātniski tehniskā konference
Studentu Zinātniski tehniskā konference ir pasākums, kura laikā studentiem ir iespēja 

prezentēt savu zinātnisko darbību plašākam cilvēku lokam, iespēja iegūt savu pirmo 
publikāciju, iesniedzot savu darbu pēc konferences kādā no RTU žurnāliem. Pasākums 
parasti norisinās aprīlī un maijā.

Tehniskās jaunrades dienas
Tehniskās jaunrades dienas jeb TJD ir pasākums, kura mērķis ir iepazīstināt skolēnus 

(gan mazus, gan lielus) ar to, cik inženierzinātnes ir interesantas. Tas tiek panākts, braucot 
uz skolām un ļaujot skolēniem piedalīties dažādās darbnīcās, kas sevī ietver tādas 
inženiertehniskas jomas kā robotika, mehānika, ķīmija u.c. Pasākums notiek visu studiju 
gadu un vienmēr pulcē lielu interesentu skaitu. Studentiem ir iespēja pieteikties un doties uz 
kādu Latvijas skolu, lai nākotnes studentos raisītu interesi par inženierzinātnēm.

Ziemassvētku balle
Jau ierasts katru gadu studentiem doties uz Rīgas Latviešu biedrības namu, kur 

norisinās Rīgas Tehniskās universitātes Lielā Ziemassvētku balle. Ikviens RTU students tiek 
aicināts pievienoties uz balles sākumu, kad tiek vērtas balles durvis. Par balles atmosfēru 
rūpējas balles tēmais atbilstošas grupas, kas visa vakara garumā apmeklētājus priecē ar 
savu muzikālo priekšnesumu un rūpējas par balles atmosfēru. Visas balles garumā tiek 
nodrošinātas aktivitātes, kurās var iegūt vērtīgas balvas no projekta atbalstītājiem.

Vakara “Dress code” –  Creative black tie (dāmas kleitās un kungi uzvalkos). Pasākums 
parasti norisinās decembra vidū.
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Vispārīgā informācija
Birojs

RTU SP birojs atrodas Āzenes ielā 8, un šeit ir aicināts ikviens, kurš vēlas iesaistīties RTU 
Studentu parlamenta darbībā. RTU SP birojā notiek lielākā daļa nodaļu sēžu, kā arī vienmēr 
ir gaidīts ikviens Biedrs un aktīvists, lai gan pastrādātu, gan atpūstos un iepazītos ar citiem 
aktīviem studentiem. Birojs strādā katru darba dienu šādos laikos*: 

Pirmdienās. 9:00 - 17:00
Otrdienās 9:00 - 18:00

Trešdienās 9:00 - 17:00
Ceturtdienās 9:00 - 17:00
Piektdienās 9:00 - 16:00

   * Pusdienu pārtraukums katru dienu no 12:30 līdz 13:00

Birojs var būt vaļā arī pusdienu pārtraukumā un pēc darba laika, ja kāds no RTU SP Valdes 
ir biroja telpās.

Tehnikas un telpu īre
RTU SP iespējams veikt gan mūzikas tehnikas (skandas, skaņu pults un mokrofoni), gan 

fototehnikas īri. Lai izīrētu kādu no šīm lietām, ir jāsazinās ar RTU SP biroja administratori un 
jānoslēdz Pieņemšanas-Nodošanas akts. Informāciju par tehnikas izmaksām var atrast RTU 
SP Biedru zonā, sadaļā “Pakalpojumi”.

Tāpat iespējams arī veikt RTU telpu un atpūtas telpas “Garants” īri. Ar “Garanta” telpu īres 
izmaksām iespējams iepazīties RTU SP Biedru zonā. Par telpu īri arī vienmēr jāsazinās ar RTU 
SP biroja administratori, informējot par nepieciešamo telpu un datumu.

Vēlēšanas
RTU SP biedru vēlēšanas

RTU SP biedri tiek pārvēlēti katru gadu ikgadējās Biedru vēlēšanās, kas notiek oktobra 
pēdējās nedēļās. Visi studenti, kuri vēlas kļūt par RTU SP biedriem, dodas uz savu FSP un 
reģistējas iekļaušanai Biedru sarakstā. Arī esošajiem Biedriem nepieciešams atkārtot šo 
procedūru, lai nepazaudētu savu Biedra statusu. Vēlēšanu balsojums tiek veikts par katru 
FSP sarakstu, kurā reģistrējušies topošie RTU SP biedri, un tā garums ir neierobežots. Lai FSP 
sarakstu ievēlētu un sarakstā esošie cilvēki kļūtu par Biedriem, balsojumu PAR un PRET starpībai 
ir jābūt vismaz 10% no fakultātē studējošo skaita (balsojums notiek elektroniski ORTUSā). Pēc 
tam, kad saraksti ir ievēlēti, tos apstiprina novembra Kopsapulcē, dzēšot veco biedru sarakstu, 
un spēkā stājas jaunais saraksts.



26

RTU SP valdes vēlēšanas
RTU SP valdi vēlē aprīļa Kopsapulcē. Lai kandidētu uz kādu no RTU SP nodaļu vadītāju 

amatiem, studentam ir jābūt RTU SP biedram, kā arī jāsaņem 5 Kopsapulces delegātu izvirzījumi 
kandidatūrai uz konkrēto amatu. RTU SP nodaļu vadītājus ievēl uz 1 gadu. Lai kandidētu uz 
RTU SP prezidenta amatu studentam ir jābūt RTU SP biedram, jābūt bijušam kādā no Valdes 
amatiem un jāsaņem 10 Kopsapulces delegātu izvirzījumi kandidatūrai. RTU SP prezidents tiek 
ievēlēts uz 2 gadiem. RTU SP viceprezidents tiek apstiprināts pēc Prezidenta izvirzījuma uz 
Prezidenta pilnvaru laiku.

FSP vadītāja un valdes vēlēšanas
Katru gadu maija mēnesī katrā FSP notiek vēlēšanas, kurās tiek ievēlēts jaunais FSP 

vadītājs un valde. Lai kļūtu par FSP vadītāju vai valdes locekli, studentam ir jābūt attiecīgas  
fakultātes studentam un RTU SP biedram. FSP vadītāju un viņa valdi ievēl uz vienu gadu, taču 
FSP vadītājs nevar būt amatā ilgāk par diviem gadiem. FSP vēlēšanu kārtību reglamentē katras 
FSP Kārtības rullis.

RTU SP Biedru zona
Katrs RTU SP biedrs pēc ievēlēšanas tiek pievienots ORTUS RTU SP Biedru zonai, kurā 

var atrast visus RTU SP darbību reglamentējošos dokumentus, finanšu dokumentu un atskaišu 
veidlapas, kā arī iesniegtās atskaites no pagājušiem projektiem, nodaļu sēžu protokolus un 
citus informatīvos dokumentus un materiālus, kas regulē dažādus RTU SP notiekošos procesus 
(Grupu vecāko nolikums, Iniciatīvas fonda nolikums, Studentu klubu nolikums, PGB nolikums 
utml.). Aicinām ikvienu aktīvistu izpētīt visu, kas ir atrodams RTU SP Biedru zonā, jo vienā RTU 
SP Biedra rokasgrāmatā ir iekļauta tikai daļa no informācijas par RTU SP, taču RTU SP Biedru 
zonā šī informācija ir plašāka un detalizētāka! Zemāk ir attēli, kur norādīts, kur ORTUS var atrast 
RTU SP Biedru zonu.
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Sociālie tīkli un mājaslapas (SP/ISC/FSP)

www.rtusp.lv

RTUSP

RTUSP

rtu_sp

RTU Studentu parlaments

Studentu parlaments

Studentu parlaments

www.rtusp.lv/en isc.rtu rtusp_isc

International Students’ Council

Fakultāšu Studentu pašpārvaldes

Arhitektūras fakultātes Studentu pašpārvalde

E-pasts: rtu.af.sp@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/rtuaf
Instagram: rtuafsp
Flickr: RTU AF SP

Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Studentu pašpārvalde

bifsp.rtu.lv
E-pasts: bfsp@rtusp.lv
Facebook: www.facebook.com/RTUBIFSP
Instagram: RTUBIFSP
Flickr: RTU_BIFSP

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes
Studentu pašpārvalde

ditfsp.rtu.lv
E-pasts: info@ditfi.lv
Facebook: www.facebook.com/ditfsp
Instagram: DITF_SP
Flickr: DITF Studentu pašpārvalde

http://www.rtusp.lv
http://www.facebook.com/RTUSP
http://www.twitter.com/RTUSP
http://www.instagram.com/rtu_sp
https://www.youtube.com/channel/UCSp-T9VcolkzG6HbIuAyQwg
https://www.flickr.com/photos/100902267@N02/
http://www.rtusp.lv/en
http://www.facebook.com/isc.rtu
http://www.instagram.com/rtusp_isc
mailto:rtu.af.sp%40gmail.com?subject=
http://www.facebook.com/rtuaf/ 
http://www.instagram.com/rtuafsp
https://www.flickr.com/photos/135787313@N02
https://bifsp.rtu.lv/
mailto:bfsp%40rtusp.lv?subject=
http://www.facebook.com/RTUBIFSP
http://www.instagram.com/RTUBIFSP
https://www.flickr.com/photos/130003201@N02
http://ditfsp.rtu.lv
mailto:info%40ditfi.lv%20?subject=
http://www.facebook.com/ditfsp
http://www.instagram.com/DITF_SP
https://www.flickr.com/photos/106800362@N04


28

Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes
Studentu pašpārvalde

www.eefsp.lv
Facebook: www.facebook.com/eefstudents
Instagram: EEFSP
Flickr: eef_sp

Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes
Studentu pašpārvalde

Facebook: www.facebook.com/rtuetfsp
Instagram: etf_sp
Flickr: RTU ETF SP

E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultātes 
Studentu pašpārvalde

Facebook: www.facebook.com/ethzfsp

Inženierekonomikas un vadības fakultātes
Studentu pašpārvalde

ievfsp.rtu.lv
E-pasts: ievfsp@rtusp.lv
Facebook: www.facebook.com/RTUIEVFSP
Instagram: ievf_sp
Flickr: ievfsp

Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes 
Studentu pašpārvalde

E-pasts: rtu.mlkfsp@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/MlkfSp
Instagram: mlkfsp
Flickr: mlkfsp

Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes 
Studentu pašpārvalde

E-pasts: mehi@mehi.lv
Facebook: www.facebook.com/MehiSP
Instagram: mtaf_sp
Flickr: mtaf.sp

http://www.eefsp.lv
http://www.facebook.com/eefstudents
http://www.instagram.com/EEFSP
https://www.flickr.com/photos/145627932@N06
http://www.facebook.com/rtuetfsp
http://www.instagram.com/etf_sp
https://www.flickr.com/photos/rtu_etf_sp
http://www.facebook.com/ethzfsp 
http://ievfsp.rtu.lv
mailto:ievfsp%40rtusp.lv?subject=
http://www.facebook.com/RTUIEVFSP
http://www.instagram.com/ievf_sp
https://www.flickr.com/photos/131216832@N04
mailto:rtu.mlkfsp%40gmail.com?subject=
http://www.facebook.com/MlkfSp
http://www.instagram.com/mlkfsp
https://www.flickr.com/photos/141854030@N03
mailto:mehi%40mehi.lv%20?subject=
http://www.facebook.com/MehiSP
http://www.instagram.com/mtaf_sp
https://www.flickr.com/photos/153166829@N04

