
 

 

Fakultātes domnieks – kas Tu esi? 

Fakultātes domnieks ir Studējošo pašpārvaldes (turpmāk - RSU SP) vēlēts studējošo pārstāvis, kurš             
pārstāv studējošo intereses Rīgas Stradiņa universitātes (turpmāk - RSU) Fakultātes domē. Par            
Fakultātes domnieku var kļūt jebkurš aktīvs pilna vai nepilna laika RSU studējošais, kurš pārstāvj              
jebkura līmeņa studiju programmu attiecīgajā fakultātē. 

Fakultātes dome ir koleģiāla fakultātes vadības institūcija, kas dekāna vadībā veic Fakultātes nolikumā             
un citos Rīgas Stradiņa universitātes iekšējos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus. Domes sastāvā            
darbojas fakultātes dekāns, prodekāns (ja fakultātē ir izveidots šāds amats), Senāta apstiprinātie            
domnieki, kā arī RSU SP Padomes apstiprinātie studējošo pārstāvji.  

 Fakultāte Domnieku 
skaits* 

 
Veselības zinātņu fakultātes 

Medicīnas fakultāte 4 
Zobārstniecības fakultāte 4 
Farmācijas fakultāte 2 + 2** 
Sabiedrības veselības un sociālās labklājības     
fakultāte 3 

Rehabilitācijas fakultāte 3 
Tālākizglītības fakultāte 3 

 
Sociālo zinātņu fakultātes 

Eiropas studiju fakultāte 4 
Juridiskā fakultāte 2 
Komunikācijas fakultāte 3 

 
*Studējošo pašpārvaldes apstiprināto domnieku skaits, kurš veido 20% no Fakultātes domes sastāva. 
** 2 domniekus apstiprina RSU SP, 2 domniekus apstiprināšanai RSU SP Padomē virza Latvijas Farmācijas               
studentu asociācija 

Ko studenti sagaida no Tevis? 

1. Efektīvu komunikāciju ar studējošajiem, Studiju gada vecākajiem (turpmāk - SGV) un RSU SP             
Akadēmiskā virziena pārstāvjiem; 

2. Informācijas plūsmas veicināšanu starp studējošajiem un Fakultātes domi, darbojoties kopā ar           
Studiju gada vecākajiem; 

3. Nopietnu un godprātīgu darbu pie gatavošanās Fakultātes domes sēdēm un to regulāru            
apmeklēšanu; 

4. Objektīvu spriestspēju jautājumos, kas skar tieši studējošo intereses, ņemot vērā ne tikai            
vairākuma viedokli, bet arī mazāk pārstāvētus viedokļus; 

5. Kvalitatīvu un studējošo interešu pārstāvniecību Fakultātes domes sēdēs un nepieciešamības          
gadījumā universitātes struktūrvienībās, koleģiālajās institūcijās, tikšanās reizēs un jebkurās citās          
RSU organizatoriskajās vienībās, tai skaitā darba grupās u.c. 

 

 



 

Kādi ir Fakultātes domnieku darbības principi? 

✓ Regulāri apzināt un nodrošināt, ka visu fakultātes programmu studiju gadiem ir ievēlēts SGV; 
✓ Aktīvi komunicēt ar fakultātes SGV, kas pārstāv attiecīgā studiju gada studējošo intereses, kā arī              

nepieciešamības gadījumā arī ar grupas vecākajiem (GV) un studējošajajiem; 
✓ Regulāri informēt RSU SP Akadēmiskā virziena vadītāju vai vadītāja vietnieku par aktualitātēm,            

problēmām, diskusijām, kas saistītas ar studiju procesu, akadēmisko vidi un studentu ikdienu            
universitātē; 

✓ Regulāri apmeklēt Studējošo pašpārvaldes Akadēmiskā virziena organizētās tikšanās un         
seminārus; 

✓ Ievērojot akadēmisko etiķeti, godprātīgi reprezentēt sevi, studējošos un RSU SP universitātes           
struktūrvienībās, koleģiālajās institūcijās, tikšanās reizēs un jebkurās citās RSU         
organizatoriskajās vienībās, tai skaitā fakultāšu domēs, darba grupās u.c.; 

✓ Regulāri apmeklēt Fakultātes domes sēdes, kuras pēc Fakultātes domes nolikuma notiek vismaz            
2 reizes gadā. Informāciju par Fakultātes domes sēžu darba kārtību izsūta attiecīgās fakultātes             
administrācija. 

✓ Regulāri informēt RSU SP Akadēmisko virzienu par Fakultātes domes sēdē notikušo, darba            
kārtību un informatīvu atskatu par domes sēdē izlemto iesūtot RSU SP Akadēmiskā virziena             
noteiktajā kārtībā. 

 
Domnieka kompetences celšanas nolūkos iesakām iepazīties ar šādiem regulējošajiem dokumentiem un           
materiāliem: 

● Fakultātes nolikums (Tālākizglītības fakultātei - Tālākizglītības fakultātes nolikums); 
● Rīgas Stradiņa universitātes Satversme; 
● Studiju iekšējās kārtības noteikumi; 
● Studiju reglaments I; 
● RSU SP Kārtības rullis. 

 
Kā notiek Fakultātes domnieku vēlēšanas? 

 
1. Fakultātes domniekus ievēl RSU SP Padome ar vienkāršu balsu vairākumu aizklātā balsojumā. 
2. Fakultātes domnieka amata kandidāts sevi prezentē RSU SP Padomes priekšā un atbild uz             

klātesošo jautājumiem iepriekš vienojoties par laika ierobežojumu. 
3. Fakultātes domnieks tiek ievēlēts uz studiju programmas realizācijas laiku vai līdz brīdim, kad             

Fakultātes domnieks atkāpjas no amata, iesniedzot atlūgumu RSU SP birojā (C-213) un par to              
informējot RSU SP Akadēmisko virzienu un citus attiecīgās Fakultātes domniekus. 

4. Fakultātes domniekam, atkāpjoties no amata, jāiesaistās pēcteča meklēšanā un sagatavošanā,          
informējot par to RSU SP Akadēmisko virzienu un citus attiecīgās Fakultātes domniekus. 

 
 

Kādas ir Tavas priekšrocības, pildot Fakultātes domnieka pienākumus? 
 

● Pārstāvot attiecīgās fakultātes studējošo viedokli dažādās universitātes struktūrvienībās,        
iepazīties ar to struktūru, kā arī veidot pozitīvu, stabilu un uz izaugsmi tendētu kontaktu ar               
struktūrvienību administrāciju; 

● Apmeklēt izglītojošus seminārus studējošo pārstāvjiem, lai veicinātu savu pašizaugsmi; 
● Darboties vienotā komandā ar citiem Fakultātes domniekiem un RSU SP Akadēmiskā           

virziena pārstāvjiem; 



 

● Iespēja būt kā tiešajam informācijas kanālam starp fakultātes administrāciju un          
studējošajiem, būt informētam par universitātes aktualitātēm, studiju procesa uzlabošanas         
iespējām un piedalīties studiju procesa un vides uzlabošanā; 

● Apmeklēt RSU SP rīkotos pasākumus bez maksas (ar iepriekšēju pieteikšanos RSU SP            
izsūtītajā elektroniskajā anketā); 

● Saņemt atzinības rakstu par kvalitatīvu pienākumu izpildi reizi semestrī RSU SP Akadēmiskā            
virziena noteiktā kārtībā; 

● Saņemt RSU SP prezentmateriālus, piemēram, RSU SP kladi, pildspalvu vai krūzi kā pateicību             
par kvalitatīvu pienākumu izpildi reizi semestrī RSU SP Akadēmiskā virziena noteiktā kārtībā. 

 
 

Jautājumu gadījumā sazinies ar RSU SP Akadēmiskā virziena pārstāvēm: 
 

Aija Tumova 
 

RSU SP Akadēmiskā virziena 
 vadītāja 

Mob.Tel.: +371 27727420 
E-pasts:  

Aija.Tumova@rsu.lv 
tumova.aija@gmail.com 

Sintija Sovane 
 

RSU SP Akadēmiskā virziena 
 vadītājas vietniece 

Mob.tel.: + 371 28468809 
Е-pasts: 

Sintija.Sovane@rsu.lv 
sovanesintija@gmail.com 

 

 

 
Iepazīsties ar savas Fakultātes domniekiem - sp.rsu.lv/fakultates-domnieku-kontakti/ 

 

 


