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Rīgas Stradiņa universitātes Studējošo pašpārvaldes Debašu kluba 

nolikums 

Debašu kluba mērķis ir attīstīt argumentācijas un publiskās uzstāšanās mākslas prasmes Rīgas            

Stradiņa universitātes (turpmāk tekstā – RSU) studējošajiem, darbiniekiem un absolventiem , ļaujot            

viņiem pilnveidot profesionālo kompetenci. RSU SP Debašu kluba darbību koordinē Rīgas Stradiņa            

universitātes Studējošo pašpārvalde (turpmāk – RSU SP). 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1 Debašu klubs ir RSU SP koordinēts projekts, kas darbojas, lai attīstītu           

argumentācijas un publiskās uzstāšanās mākslas prasmes. 

1.2 Debates norisinās latviešu un angļu valodā. 

1.3 Debašu kluba uzdevumi: 

1.3.1 iesaistīt RSU studentus, absolventus un darbiniekus Debašu kluba        

nodarbībās; 

1.3.2 organizēt regulāras Debašu kluba nodarbības Britu Parlamenta,Karla       

Popera u.c. debašu formātos; 

1.3.3 rosināt Debašu kluba dalībniekos interesi un veidot izpratni par debašu          

formātiem un to norisi; 

1.3.4 veicināt dalībnieku vidū debatēšanas un argumentēšanas prasmju       

attīstību, pilnveidošanu un nostiprināšanu; 

1.3.5 attīstīt dalībnieku uzstāšanās un retorikas prasmes, bagātināt dalībnieku        

valodu un izkopt tās stilu; 

1.3.6 nodrošināt dalībnieku viedokļu apmaiņu par sabiedrībā aktuālām       

tēmām; 

 



1.3.7 piedalīties dažāda mēroga un līmeņa debašu turnīros, pārstāvot RSU,         

kā arī rīkojot šādus turnīrus. 

 

2. Izmantotie termini 

2.1. Debašu kluba dalībnieks - RSU studējošais, kurš tiek uzņemts uz vienu akadēmisko             

gadu, kura laikā nepieciešams apmeklēt vismaz 55% no treniņnodarbībām un piedalīties           

vismaz vienā Debašu turnīrā.  

2.2. Mentors - RSU akadēmiskā personāla pārstāvis, kas pārrauga Debašu kluba darbību            

un var piedalīties treniņnodarbībās un turnīros. 

2.3. Viesmentors - jebkuras jomas pārstāvis, kas atbalsta Debašu kluba darbību un var tikt              

uzaicināts uz treniņnodarbībām un turnīriem. 

2.4. Treniņnodarbība - nodarbība, kas tiek organizēta Debašu kluba dalībnieku un           

interesentu starpā, lai trenētu debatēšanas un argumentācijas prasmes.  

2.5. Debašu turnīrs - sacensības, kas tiek organizētas Debašu kluba ietvaros. . Dalība             

notiek komandās un rezultātā tiek noskaidrota uzvarētājkomanda. 

2.6. Debašu kluba turnīra tiesnesis - pieaicināts pārstāvis, kurš lemj par uzvarētājkomandu            

turnīra ietvaros. 

 

3. Debašu kluba vadītājs 

2.1 Debašu kluba vadītāja amatam var pieteikties jebkurš aktīvs RSU studējošais, iesūtot           

savu pieteikumu uz sp@rsu.lv, pieteikumā iekļaujot: 

2.1.1 motivācijas vēstuli; 

2.1.2 provizorisku projekta vīziju. . 

2.2 Debašu kluba vadītājs tiek apstiprināts RSU SP Valdes sēdē. Sēdes ietvaros           

studējošajam ir tiesības prezentēt savu kandidatūru. 

2.3 Debašu kluba vadītājam ir tiesības veidot organizatoru komandu, izsludinot atvērto          

pieteikšanos pozīcijām. 

2.4 Semestra sākumā tiek izziņots par Debašu kluba norisi RSU un RSU SP sociālajos             

tīklos. 

2.5 Vadītāja pienākumos ietilpst Debašu kluba darba organizācija un vadīšana šajā          

nolikumā aprakstītajā kārtībā. 

2.6 Vadītāju apstiprina uz vienu akadēmisko gadu. 
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4. Debašu kluba darba organizācija 

3.1. Debašu klubs organizē lekcijas, treniņnodarbības vai turnīrus vismaz vienu reizi           

mēnesī, akadēmiskā gada ietvaros. 

3.2. Izņēmuma gadījumos, aktivitāšu regularitāte var tikt mainīta, saskaņojot to ar RSU SP             

Zinātnes virziena vadītāju. 

3.3. Studiju semestra sākumā tiek organizētas ievadlekcijas par debašu klubam saistošām           

tēmām. 

3.4. Debašu treniņnodarbības tiek organizētas vismaz četras reizes studiju semestra laikā, kas            

noslēdzas ar debašu turnīru. 

3.4. Debašu kluba organizatoru pienākumos ietilpst tiesnešu sastāva nodrošināšana visiem          

gada laikā plānotajiem debašu turnīriem, kā arī mentora vai viesmentora nodrošināšana uz            

katru treniņnodarbību. 

3.6. Debašu klubam akadēmiskā gada laikā ir jāpiedalās vismaz vienā debašu turnīrā, kas nav              

organizēts RSU ietvaros (starptautisks, starpuniversitāšu u.c. turnīri.); 

3.7. Studiju semestra beigās Debašu kluba dalībniekiem tiek izsniegts sertifikāts, kurš           

apliecina dalību vismaz vienā debašu turnīrā un vismaz divās treniņdebatēs. 

 

 

 

5. Grozījumu veikšana 

5.1 Grozījumus apstiprina RSU SP Padome.  

5.2 Grozījumi stājas spēkā ar to pieņemšanas brīdi.  

5.3 Grozījums tiek pieņemts ar RSU SP Padomes biedru balsu vienkāršo vairākumu Padomes             

sēdē. 

5.4 Grozījumus virza un izstrādā RSU SP Valde vai vismaz pieci Padomes biedri, savstarpēji              

vienojoties. 

 

Rīgas Stradiņa universitātes Studējošo pašpārvaldes 

Valdes priekšsēdētāja                                                                       Anna Jete Gauja 

 
 

 


