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RTU SP Stratēģija 

2018.g. jūnijs – 2020.g. maijs 

 

Ievads 

RTU Studentu parlamenta stratēģijas pamatuzstādījums ir būt par kompetentu studentu 

pārstāvniecību, kas veicina studiju izcilību un zinātnisko attīstību visu Rīgas Tehniskās universitātes 

studentu vidū.  

Šis dokuments iekļauj RTU SP pamatvērtības, pēc kurām organizācijas biedri un aktīvisti 

darbojas, kā arī mērķus laika periodam no 2018. gada jūnija līdz 2020. gada maijam. Lai veiksmīgi 

sasniegtu minētos mērķus un padarītu organizāciju redzamāku un saprotamāku sadarbības 

partneriem, atbalstītājiem un citām organizācijām, ir iekļauti uzdevumi, kuri ir jārealizē.  

Pārstāvēt RTU studentus, veicinot studiju izcilību, zinātnes pieejamību un nodrošinot uz 

attīstību tendētu vidi. Šie trīs vārdi- izcilība, pieejamība un attīstība - ir tie, kas vislabāk raksturo 

mūsu darbības sfēras un veidu, kā organizējam savu darbu un kā vēlamies sevi parādīt citiem.  

RTU SP stratēģija pēc izveidošanas tiek apstiprināta RTU SP Kopsapulcē, kurai pēc tam tiek 

sniegti pārskata ziņojumi novembra un aprīļa mēnesī. Ik pēc diviem gadiem tiek pārskatīti mērķi, lai 

sekmētu dinamiskāku un progresīvāku organizācijas izaugsmi. 

 

Vērtības 

Aktīvi, zinātkāri, informēti studenti un kompetents, iedvesmojošs akadēmiskais personāls; 

➢ Spēcīgas un kompetentas fakultāšu studējošo 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.  
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Vīzija 

RTU Studentu parlaments - studiju izcilību un zinātnes izaugsmi attīstoša, kompetenta 

studentu organizācija. 

 

Misija 

Pārstāvēt RTU studentus, veicinot studiju izcilību, zinātnes pieejamību un nodrošinot uz 

attīstību tendētu vidi. 

 

Mērķi 

➢ Kvalitatīvs studiju process;  

➢ Attīstošas ārpus studiju aktivitātes;  

 

➢ Pieejama zinātne;  

➢ Atpazīstama un ilgtspējīga 

pārstāvniecība. 

 

Kvalitatīvs studiju process 

Apakšmērķis 

Mūsdienīgs, studentiem pieejamas un uz tehnoloģijām, attīstību un kvalitāti balstīts studiju process, 

kuru atdzīst un papildina labākie nozares pārstāvji. 

Galvenie indikatori: 

Nr. Indikators Mērķis 

1.  
Studiju procesa uzlabošanā iesaistītie nozares 
pārstāvji (uzņēmumi, asociācijas utt.) 

Vidēji 9 gadā 

2.  Atrisināti nozīmīgi studiju jautājumi Vidēji 2 gadā 

3.  
Tikšanos skaits katrā fakultātē starp grupu 
vecākajiem, interesantiem un konkrēto 
programmu direktoriem Vidēji 2 semestrī 

4.  
Veicināti nozīmīgi e-studiju vides un citi 
digitalizācijas uzlabojumi Vidēji 3 gadā 



Rīgas Tehniskā universitāte 
Studentu parlaments 

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

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

 
 

5.  
Atrisināts nozīmīgs sociālais un infrastruktūras 
jautājumus, kas izriet no infrastruktūras anketas. Vidēji 3 gadā 

 

Pieejama zinātne 

Apakšmērķis 

Zinātkāri sekmējoša, studentiem brīvi pieejama, studiju procesā un interešu apmācībās balstīta 

zinātne, veicinot pētniecību gan teorētiskajās zināšanās, gan praktiskajā darbā. 

Galvenie indikatori: 

Nr. Indikators Mērķis 

1.  Interešu klubu ar ievirzi zinātnē skaits 5 

2.  
Brīvi pieejama infrastruktūra praktisko iemaņu 
apgūšanai 1 katrā fakultātē 

3.  
Atrisināti nozīmīgi zinātnes jautājumi, kas izriet 
no anketas par zinātnes un pētniecības 
procesiem. Vidēji 2 gadā 

4.  Zinātni popularizējoši projekti Vidēji 5 gadā 

5.  
Ilgtermiņa ārējā fonda atbalsts zinātnes 
veicināšanai 

1 

 

Attīstošas ārpus studiju aktivitātes 

Apakšmērķis 

Izglītojošas un aktīvas, izklaidējošas un motivējošas, saistošas un apmeklētas, internacionalizējošas 

ārpus studiju aktivitātes, kas tendētas uz studenta iemaņu un prāta attīstību. 

Galvenie indikatori: 

Nr. Indikators Mērķis 

1.  Kopējais pasākumu apmeklētāju skaits Relatīvi 5% piegums 

2.  Ārzemju studentiem pieejamie pasākumi Vidēji 25 gadā 

3.  Uz studijām, zinātni un personu attīstošu Vidēji 20 gadā 
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pasākumu skaits, kuru dalībnieku skaits ir 
pārsniedzis 40 

4.    

5.    

 

Atpazīstama un ilgtspējīga pārstāvniecība 

Apakšmērķis 

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. 

Galvenie indikatori: 

Nr. Indikators Mērķis 

1.  
Studentu sniegtais novērtējums SP anketā par 
uzticību un aktivitāti 

Vidēji 7 

2.  
Iesaiste nacionāla un augstāka līmeņa 
pārstāvniecības projektos Vidēji 15 gadā 

3.  Iekšējā sistēmā ieviesti digitalizācijas risinājumi Vidēji 3 gadā 

4.  RTU SP ikmēneša ziņu e-pasta abonementu skaits  1000 

5.  Sociālo tīklu sekotāju pieaugums 100% 

 

Sagatavoja RTU Studentu parlamenta Prezidents Kristens Raščevskis 


