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RTU SP Stratēģija 

2020. gada oktobris – 2022. gada maijs 
 

Ievads 
Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlamenta stratēģijas pamatnostādne ir 

nodrošināt kompetentu studentu pārstāvniecību, kas ne tikai viecina izcilību un zinātnisko 
attīstību, bet arī veicina zaļu un inovatīvu domāšanas veidu visu Rīgas Tehniskās 
universitātes studentu vidū.  

Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlamenta Stratēģija apraksta 
pamatvērtības un kalpo kā kompass, pēc kura vadās organizācijas valdes locekļi, biedri un 
aktīvisti laika perioda no 2020. gada oktobra līdz 2022. gada maijam. Šajā dokumentā tiek 
aprakstīti organizācijas darbības mērķi šajā laika periodā un noteikti indikatori, lai būtu 
iespējams noteikt progresu šo mērķu sasniegšanas periodā.  

Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlaments sevi pozicionē kā uz izcilību 
vērstu organizāciju, ko iespējams aprakstīt izmantojot trīs vārdus – proaktivitāte, pieejamība 
un attīstība. Šie vārdi vislabāk raksturo Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlamenta 
darba organizāciju un darbības sfēras, kas diferiencē sākot no izcilām studijām, zinātnes 
pieejamību un zaļu domāšanu līdz pat sporta un kultūras pasākumiem.  

RTU SP stratēģija pēc izveidošanas tiek apstiprināta RTU SP Kopsapulcē, kurai pēc 
tam tiek sniegti ziņojumi par Stratēģijā izvirzīto mērķu izpildi vismaz reizigadā. Ik pēc diviem 
gadiem Stratēģija tiek pārskatīta, lai sekmētu dinamiskāku un progresīvāku organizācijas 
izaugsmi.  

 

Vērtības 

● Spēcīgas un kompetentas fakultāšu studējošo pašpārvaldes; 
● Atpazīstams un pozitīvs RTU SP tēls, kas veicina zaļu domāšanu studentijā un 

studējošo vidū; 
● Jaunu, inovatīvu ideju radīšana, saglabājot esošās tradīcijas; 
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● Vienlīdzīga un demokrātiska vide; 
● Studējošo pārstāvniecība, kas balstīta uz komunikāciju un savstarpējo sadarbību; 
● Uz izglītības kvalitāti, zinātni un izcilību vērsta organizācija. 

 

Vīzija 
Ietekmīgākā studējošo interešu pārstāvniecība Baltijā. 

 

Misija 
Uz demokrātijas pamatiem nodrošināta studējošo pārstāvniecība augstas kvalitātes, inovāciju un 
sociāli atbildīgi balstītā akadēmiskā un zinātniskā vidē. 

 

Mērķi 
● Kvalitatīvs studiju process un pieejama zinātne; 
● Ilgtspējīga vide; 
● Kvalitatīva, demokrātiska pārstāvniecība. 

 

Kvalitatīvs studiju process un pieejama zinātne 

Kvalitatīvs un studentiem pieejams studiju process un iespējas iesaistīties zinātnē. 

 

Galvenie indikatori: 

Nr. Indikators Mērķis 

1. Digitalizācijas procesu uzraudzība, 
ieviešot pasniedzēju apmācību 

Vismaz 1 reizi gadā 

2. Zinātnes pieejamība Publicēts apkopojums par visām 
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RTU pieejamajām laboratorijām 

3. Zinātni popularizējoši projekti Vidēji 6 gadā 

4. Studiju procesa problēmu 
apzināšana, risināšana 

Vismaz 10 gadā 

5. Studiju procesa pieejamība 
nestandarta apstākļos 

95% apmērā nodrošinātas studijas 

 

Ilgtspējīga vide 

Ilgtspējīga, studentiem draudzīga, attīstoša un iekļaujoša vide. 

 

Galvenie indikatori: 

Nr. Indikators Mērķis 

1. Zaļo domāšanu popularizējoši projekti Vidēji 2 gadā 

2. Ārzemju studentiem pieejami 
pasākumi 

Vidēji 30 gadā 

3. Projekti, kas vērsti uz pašizaugsmi Vidēji 10 gadā 

4. Projektu apmeklējumu skaita 
pieaugums 

5% pieaugums 

5. Studentu ārpusstudiju laikam 
pieejamu zonu nodrošināšana 

Vismaz 15  

6. SP ziņu e-pasts  1 reizi mēnesī 
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Kvalitatīva, demokrātiska pārstāvniecība 

Nodrošināta kvalitatīva studentu pārstāvniecība, kas balstīta uz demokrātijas principiem. 

 

Galvenie indikatori: 

Nr. Indikators Mērķis 

1. Visu studiju līmeņu pārstāvniecība, kas 
balstīta uz komunikācijas principiem 

Vismaz 1 reizi mēnesī 

2. Iekšējās sistēmas digitalizācijas 
risinājumi 

Vismaz 3 gadā 

3. 
Studentu sniegtais novērtējums SP 
anketā par uzticību un aktivitāti 

10% pieaugums 

4. Iesaiste nacionāla un starptautiska 
pārstāvniecības līmeņa projektos 

Vismaz 15 gadā 

5. Organizācijas dokumentu pieejamība 
visiem studējošajiem 

70% apmērā 

 

Sagatavoja RTU Studentu parlamenta Prezidente Lāsma Līga Reisa 
 

 

Apstiprināts RTU SP Kopsapulcē  
 
2020. gada dd.mmmmm.  
 

___________________________/L.Reisa/ 
 

RTU SP Prezidente 

 

Reinis Pastars
Vajadzētu pārformulēt, jo nevar īsti saprast šī teikuma ideju.

Lāsma Līga Reisa
Piedāvāju : ''Komunikācija ar visu studiju līmeņa studentiem, lai nodrošinātu augsta līmeņa pārstāvniecību''

Dāvids Silavs
Šis ir RTU SP vai RTU līmenī?

Lāsma Līga Reisa
Tiks precizēts


