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RSU Studējošo pašpārvaldes 2021./2022. gada 

Stratēģija 

  

Vadlīnijas un mērķi 

  

Studējošo pašpārvalde ir neatņemama Rīgas Stradiņa universitātes (turpmāk - RSU) 

sastāvdaļa un viens no tās attīstību virzošajiem spēkiem. Tā ir prestiža un augoša 

organizācija ar stabilām vērtībām, novērtēta un respektēta kā studentu, tā arī personāla 

un ārējo sadarbības partneru vidū. Rīgas Stradiņa universitātes Studējošo pašpārvaldē 

(turpmāk - RSU SP) ir iespēja pilnveidot sevi un apkārtējos procesus, pārstāvēt studentu 

intereses, veidot draudzīgu vidi un atrasties tajā. 

  

RSU SP vīzija 

  

Būs diena, kad visi Rīgas Stradiņa universitātē īstenotie procesi un sasniegtie rezultāti 

būs atbilstoši RSU studējošo interesēm. 

  

RSU SP misija 

  

Pārstāvēt RSU studējošo akadēmiskās, kulturālās, materiālās tiesības un intereses 

universitātē un citās valsts institūcijās. Radīt tādu vidi, kurā studējošais var veiksmīgi 

sevi realizēt kā studiju procesā, tā arī sabiedriskajā dzīvē. 

  

Misijas īstenošanas virzieni: 
  

1. Projektu organizēšana 
1.1. Kvalitatīvas atpūtas un personības izaugsmes iespējas 

studējošajiem. 

1.2. RSU studējošo vienotības un universitātes lokālā patriotisma 

veicināšana. 

1.3. Aktīva un veselīga dzīvesveida popularizēšana. 

1.4. Atbalsta sniegšana studējošo ideju realizēšanā. 

1.5. Videi draudzīgāku paradumu veicināšana.  

2. Interešu pārstāvniecība 
2.1. Studējošo apmierinātības ar studiju procesu veicināšana. 



 

2.2. Studējošo pārstāvniecības nodrošināšana visos lēmumu 

pieņemšanas posmos (piem., fakultāšu domēs, dekānu padomē, 

stipendiju piešķiršanas komisijā u.c.). 

2.3. Kvalitatīvu un augsti novērtētu ārpus studiju aktivitāšu 

nodrošināšana. 

2.4. Studiju procesam atbilstošas vides, t.sk. digitālās, nodrošināšana. 

2.5. Iespēju paplašināšana un atbalsta sniegšana studējošo 

zinātniskajā darbībā. 

3. Pašpārvaldes ilgtspēja 
3.1. Efektīva vēsturiskās informācijas nodošana un pēctecības 

nodrošināšana. 

3.2. Mērķtiecīga jauno biedru piesaistīšana, integrēšana un 

turpmākas sadarbības nodrošināšana. 

3.3. Vecbiedru turpmāka iesaistīšana pašpārvaldes attīstības 

projektos. 

3.4. Finanšu plūsmas un reglamentējošo dokumentu likumiska 

izpilde.  

4. Komunikācija 
4.1. Pastāv vienota un ērti lietojama RSU iekšējās komunikācijas 

vide. 

4.2. Informācijas apmaiņa starp visām pārstāvniecībā iesaistītajām 

pusēm. 

4.3. Draudzīga, uzticama un uz sadarbību vērsta SP ārējā tēla 

veidošana, uzturēšana. 

4.4. Studējošo viedokļa kvalitatīva reprezentēšana. 

4.5. Efektīva informācijas nodošana visiem studējošajiem. 

  

RSU SP Attīstības mērķi 2021/2022 
  

1. Pilnveidots un funkcionāls interešu pārstāvniecības modelis 

RSU studējošajiem. 
1.1. RSU SP ir demokrātiski vēlēta organizācija. 

Indikatori: 

1.1.1. Padomes vēlēšanās piedalās 30% no visu RSU studējošo skaita.  

1.1.2. Padomē tiek ievēlēti pārstāvji no visām RSU fakultātēm.  

1.1.3. Studiju gada vecākie tiek demokrātiski ievēlēti visās studiju 

programmās. 

1.2.  Ir pārstāvēti visi RSU studējošie. 

Indikatori: 

1.2.1. Sadarbībā ar IT departamentu, tiek izveidota e-pastu liste 

rezidentiem, maģistrantiem un doktorantiem, lai nodrošinātu 

informācijas apmaiņu.  

1.2.2. Sadarbojoties ar Karjeras centru, tiek izmantota Karjeras centra 

lapa un tā tiek atjaunota ar studējošajiem aktuālo informāciju par 

praksēm un izglītojošiem pasākumiem. 



 

1.2.3. Vismaz 3 reizes gadā tiek rīkotas atsevišķas tikšanās ar katras 

RSU fakultātes padomes biedriem, lai nodrošinātu informācijas 

apmaiņu par tā brīža aktualitātēm un padomes biedra pienākumu 

izpildi. 

1.2.4. Vismaz 3 reizes gadā tiek rīkotas atsevišķas tikšanās ar katras 

RSU fakultātes domniekiem, lai nodrošinātu informācijas 

apmaiņu par tā brīža aktualitātēm un fakultātes domnieka 

pienākumu izpildi. 

1.2.5. Tiek nodrošināti tulka / tulkotāja pakalpojumi, un publiski ir 

pieejama informācija latviešu un angļu valodā. 

1.2.6. Ārvalstu studējošie tiek pārstāvēti akadēmiskajā, kultūras un 

zinātnes jomā, nodrošinot informācijas apmaiņu un aktuālo 

problēmu risināšanu. 

1.2.7. Ir skaidra un brīvi pieejama informācija SP mājaslapā par 

pašpārvaldes piedāvātajām iespējām un SP darbu latviešu un 

angļu valodā. 

1.3. Studējošo pārstāvjiem ir nodrošināta pēctecība. 

Indikators:  

1.3.1. Brīvie amati tiek aizpildīti 2 secīgu Padomes sēžu laikā. 

1.4. Tiek uzlabota vietējo un ārvalstu studējošo sadarbība. 

Indikatori: 

1.4.1. Tiek veidoti vismaz 3 pasākumi semestrī, kuru mērķauditorija ir 

ERASMUS programmas ārvalstu studējošie. 

1.4.2. Katrs RSU SP valdes virziens izveido vismaz vienu pasākumu, 

darba grupu vai projektu, iesaistot ārvalstu studējošos. 

1.5. Tiek nodrošināta studējošo pārstāvniecība visās augstskolas lēmējinstitūcijās saistībā 

ar Augstskolu likuma grozījumiem. 

 Indikatori: 

1.5.1. Augstskolas padomē tiek deleģēts studējošo pārstāvis no RSU 

SP. 

1.5.2. Visās lēmējinstitūcijās tiek nodrošināti 20% studējošo 

pārstāvniecība. 

1.5.3. Pēc likuma izmaiņu apstiprināšanas studējošo pārstāvji tiek 

informēti par Augstskolu likuma izmaiņu ietekmi uz viņu 

darbību, lai likums netiktu pārkāpts. 

1.6. Studējošie katra akadēmiskā gada sākumā tiek informēti par iesaistes iespējām RSU 

SP.  

Indikatori:  

1.6.1. Katra akadēmiskā gada sākumā visiem studējošajiem tiek izsūtīts 

informatīvs e-pasts par SP piedāvātajām iespējam studējošo 

pārstāvniecībā.  

1.6.2. Iepriekšminētajā e-pastā tiek iekļauta informācija par brīvajām 

amatu vietām.  

 



 

2. RSU studējošo intereses ir pārstāvētas nacionālā līmenī. 

  

2.1. Vienoti valsts pārbaudījumi tiek ieviesti atbilstoši profesiju standartiem un ievērojot 

RSU studējošo intereses.  

Indikatori: 

2.1.1. Sadarbībā ar Latvijas Studentu apvienību (turpmāk - LSA) tiek 

strādāts pie vienoto valsts pārbaudījumu izveides programmās, 

kas saistošas RSU studējošajiem.  

2.1.2. Tiek ievākta atgriezeniskā saite par Valsts vienoto jurista 

profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un, balstoties uz to, 

ieteiktas izmaiņas šajā pārbaudījumā.  

2.2. RSU studējošo viedoklis tiek pārstāvēts LSA vidē. 

Indikatori:  

2.2.1. Apmeklētas 90% no visām aktivitātēm. 

2.2.2. RSU SP biedri tiek informēti par LSA pieņemtajiem lēmumiem 

un RSU studējošajiem tiek nodota aktuālā informācija par LSA 

darbību vismaz reizi 2 mēnešos. 

2.3. RSU SP piedalās LSA mērķu izvirzīšanā un sasniegšanā: 

Indikators:  

2.3.1. Studējošajiem, kurus ir skārusi COVID-19 krīze un ir finansiālās 

grūtībās, tiek sniegts atbilstošs finansiālais atbalsts. 

2.3.2. Studējošie tiek informēti par izmaiņām un informācija tiek 

aktualizēta pirms uzņemšanas, kas saistītas ar studiju un 

studējošo kreditēšanu. 

2.3.3. Studiju un studējošo kredīts ir pieejams visiem studējošajiem. 

2.3.4. RSU SP iesaistās, lai nodrošinātu pilnvērtīgu pārejas procesu uz 

jauno doktorantūras modeli. 

2.3.5. Saglabātas minimālās stipendijas vismaz 200 EUR apmērā. 

2.3.6. RSU SP iniciē jaunu atbalsta mehnānismu izveidi, kas saistoši 

RSU studējošajiem.  

 

2.4. Tiek veidota un uzturēta sadarbība ar RSU SP sadarbības un apakšorganizācijām, 

nepieciešamības gadījumā sniedzot atbalstu un palīdzību. 

  Indikators:  

2.4.1. Vismaz 2 reizes gadā tiek organizētas tikšanās ar sadarbības un 

apakšorganizācijām, lai apzinātu izvirzītos mērķus un 

uzdevumus un to izpildi.  

2.5. Valsts līmenī ir definēta studiju programmas “Medicīna” sestā studiju gada studējošā 

pilnvaras darbā ārstniecības iestādēs. 

Indikatori: 

2.5.1. Minimālās prasmes, ko sestā gada studējošais veic sertificēta 

ārsta uzraudzībā tiek noteiktas atbilstoši studējošā portfolio. 



 

2.5.2. Studējošie par rotācijām Klīniski praktiskā gada ietvaros mēnesī 

saņem stipendiju vismaz valsts minimālās stipendijas apmērā. 

2.5.3. Studējošajiem, kas Klīniski praktiskā gada ietvaros atrodas 

rotācijās reģionu ārstniecības iestādēs, tiek nodrošināta 

apmaksāta dzīvesvieta.  

2.5.4. Tiek aktualizēta farmaceita profesijas standarta atjaunošana.  

Indikatori: 

2.5.5. Sadarbībā ar Farmācijas fakultāti tiek izstrādātas prasmju 

portfolio, kas nepieciešamas studiju programmas “Farmācija” 

absolventiem.  

2.5.6. Atbilstoši prasmju portfolio, RSU SP veic ieteikumus farmaceita 

profesijas standarta izstrādei. 

2.6. Visās sociālo zinātņu studiju programmās ir pieejamas dažāda veida studiju maksas 

atlaides, kas balstītas uz akadēmiskajiem sasniegumiem. 

 

3. RSU studējošais ir iesaistīts savas studiju vides uzlabošanā un 

pilnveidošanā. 

  

3.1. Studiju programmu un kursu novērtējuma anketas ir svarīga studiju procesa 

pilnveides daļa.  

 Indikatori: 

3.1.1. Vismaz 45% RSU studējošo ir aizpildījuši anketas; 

3.1.2. Par aizpildītajām anketām tiek sniegta atgriezeniskā saite 100% 

apmērā, ja Studiju kursu novērtējuma anketu aizpildījums 

(turpmāk - SKNA) ir vismaz 20%. 

3.1.3. Anketu aizpilde tiek popularizēta vismaz reizi semestrī ar 

kampaņām, kā arī caur fakultāšu domniekiem un studiju gadu 

vecākajiem.  

3.1.4. SKNA 2021./2022. akadēmiskā gada rudens semestrī tiek 

ieviests jauns formāts, tajā iekļaujot atbilžu saglabāšanas 

funkciju.  

3.1.5. SKNA saturā uz 2021./2022. akadēmiskā gada rudens semestri 

tiek iekļauti punkti par pētniecības iespējām studiju kursa 

ietvaros. 

3.1.6. Studiju programmu novērtējuma aizpilde tiek popularizēta pēc 

noslēguma pārbaudījuma izpildes, kā arī par to nepieciešamību 

tiek informēti pēdējā gada studiju gadu vecākie pirms noslēguma 

pārbaudījumiem.  

3.1.7. Balstoties uz SKNA rezultātiem, tiek iekļauti punkti RSU rīcības 

plānā studiju kvalitātes uzlabošanai katra rīcības plāna izveides 

procesā.  

3.2. Studijas balstās uz RSU akadēmiskā godīguma politiku. 

Indikatori: 



 

3.2.1. RSU akadēmiskā godīguma politika ir publiski pieejama. 

3.2.2. Visu studiju programmu kursā “Ievads studijās” vai tā analogos 

tiek iekļauts kursa mērķis par studējošo iepazīstināšanu ar RSU 

akadēmiskā godīguma politiku.  

3.2.3. RSU akadēmiskā godīguma politikā tiek iekļauti akadēmiskā 

godīguma pamatprincipi akadēmiskajam un vispārējam 

personālam. 

3.2.4. RSU akadēmiskā godīguma politikā tiek atrunāti plaģiātismu 

noteicošie pamatprincipi.  

3.2.5. RSU akadēmiskā godīguma politikā tiek definētas sankcijas par 

akadēmiskā godīguma pārkāpumiem.  

3.3. Ir nodrošinātas pētniecības iespējas studējošajiem. 

Indikatori: 

3.3.1. Tiek pilnveidota pieteikšanās sistēma RSU zinātnisko institūtu 

un laboratoriju realizētiem projektiem. 

3.3.2. Sadarbībā ar IT departamentu tiek nodrošināta automatizēta datu 

apmaiņa starp Zinātnes departamenta informācijas sistēmu un 

platformu, kas ir aktuāla studējošajiem vismaz reizi mēnesī. 

3.3.3. Dalība Vertikāli integrētajos projektos tiek pielīdzināta B un C 

daļas studiju kursiem ar līdzīgiem kursu mērķiem. 

3.3.4. Tiek nodrošinātas vienlīdzīgas pētniecības iespējas ārvalstu un 

vietējās plūsmas studējošajiem. 

3.4. RSU studējošajiem tiek nodrošināts atbalsts pētniecībā. 

 Indikatori: 

3.4.1. RSU Starptautiskās studentu konferences laikā netiek īstenoti 

studiju kursi. 

3.4.2. Sadarbībā ar RSU zinātniskiem institūtiem un laboratorijām, tiek 

izveidota pētnieku datubāze, nodrošinot sadarbības iespējas starp 

studējošajiem un pētniekiem. 

3.4.3. Studentu pētniecības un inovāciju granti tiek realizēti vismaz 

divas reizes akadēmiskā gada laikā. 

3.5. Studiju programmās iekļautie studiju kursi ir secīgi un atbilst kursu pēctecības 

principiem.  

Indikatori: 

3.5.1. Studiju programmas tiek kartētas vismaz reizi 2 gados. 

3.5.2. Fakultāšu domnieki un studējošo pārstāvji iesaistās studiju 

programmu plānu (D-1 (8) formu) izstrādē.  

3.5.3. Studiju programmu plāni vismaz 3 darba dienas pirms 

apstiprināšanas ir pieejamas fakultāšu domniekiem visās 

fakultātēs. 

3.6. Pamatstudiju programmās pirmajā semestrī ir iekļauts kurss vai tam analogs kurss ar 

mērķi iepazīstināt studējošos ar informāciju par studiju procesu RSU. 

Indikatori: 



 

3.6.1. Kursa saturs tiek izstrādāts, izmantojot “Ievads studijās: 

materiālu bāzi”. 

3.6.2. Šāds kurss ir visās pamatstudiju programmās.   

3.7. E-studiju vidē ir pieejami aktualizēti studiju kursu apraksti, kas tiek atjaunoti pirms 

kursa sākuma.  

 Indikatori: 

3.7.1. Studiju kursu aprakstos tiek aprakstītas prasības kursa 

pabeigšanai. 

3.7.2. Studiju kursu aprakstos ir iekļauti kumulatīvā vērtējuma 

iegūšanas kritēriji. 

 

3.8. Studiju programmu atjaunošanā vai izstrādē tiek iesaistīti studējošo pārstāvji.  

Indikators:  

3.8.1. Studiju programmu kvalitātes padomēs tiek iesaistīti studējošo 

pārstāvji. 

3.8.2. Tiek rīkotas atvērtas tikšanās par studiju programmu atjaunošanu 

un izstrādi, uz kurām tiek aicināti studējošie.  

3.9. RSU studējošajiem ir pieejama starpdisciplināra izglītība.  

Indikatori:  

3.9.1. Studējošajiem ir iespēja brīvi apgūt starpdisciplinārus C daļas 

kursus sadarbībā ar citām fakultātēm. 

3.9.2. Studējošajiem ir iespēja apgūt starpdisciplinārus C daļas kursus 

sadarbībā ar citām augstākās izglītības institūcijām. 

3.10. Visiem RSU studējošajiem ir pieejama piemērota studiju vide. 

Indikatori:  

3.10.1. Attālinātā studiju procesa laikā RSU studējošajiem ir pieejams 

tehniskais aprīkojums un nepieciešamie digitālie rīki. 

3.10.2. Visiem ir pieejamas un tiek ievērotas Studiju pieejamības 

vadlīnijas un RSU studējošo ar īpašām vajadzībām atbalsta 

politika. 

3.10.3. Sadarbībā ar IT departamentu tiek uzturēts studējošajiem 

pieejams Studējošo portāls, kurā tiek iekļauta informācija par 

studiju vidi un studiju procesu. 

3.10.4. RSU SP iniciē uzlabojumus e-vidē pēc nepieciešamības. 

3.11. Tiek uzlabota RSU telpu pieejamība studiju procesa ietvaros. 

Indikatori: 

3.11.1. MITC aprīkojums ir pieejams sestdienās un svētdienās. 

3.11.2. Anatomijas un antropoloģijas institūts ir pieejams jebkurā 

diennakts laikā. 

3.11.3. RSU biznesa inkubatora telpas ir pieejamas jebkurā diennakts 

laikā. 

3.11.4. RSU Dzirciema ielā 16 C-korpusa pirmais stāvs ir pieejams 

jebkurā diennakts laikā. 



 

3.12. Visiem RSU studējošajiem ir pieejams psiholoģiskais atbalsts un citi emocionālā 

atbalsta mehānismi. 

Indikatori: 

3.12.1. Tiek ieviesti bezmaksas psihologa pakalpojumi universitātē. 

3.12.2. Citi atbalsta mehānismi tiek nodrošināti bez maksas vai ar 

studējošā līdzmaksājumu.  

3.12.3. Vismaz reizi gadā tiek rīkoti pasākumi par mentālās veselības 

problēmu risināšanu un/vai tiek sniegta informācija par mentālo 

veselību kādā no esošajiem RSU SP pasākumiem.  

3.12.4. Vismaz viens pasākums par mentālo veselību gada laikā tiek 

realizēts latviešu un angļu valodā. 

3.13. RSU SP nodrošina studējošo iesaisti vides ilgstpējas veicināšanā. 

 Indikatori: 

3.13.1. RSU SP piedalās RSU vides aizsardzības politikas izstrādē un 

ieviešanā. 

3.13.2. Vismaz reizi gadā tiek rīkoti pasākumi, kas vērsti uz apkārtējās 

vides saudzēšanu. 

3.13.3. RSU Sporta bāzē “Taurene” ir pieejami šķiroto atkritumu 

konteineri.  

 

4. RSU studējošie iesaistās ārpus studiju aktivitātēs, veicinot piederību savai 

universitātei. 

  

4.1. RSU SP sadarbībā ar RSU ir lokālā patriotisma veicinātājs. 

Indikatori: 

4.1.1. RSU SP prezentmateriāli ir brīvi iegādājami visiem 

studējošajiem gan RSU SP telpās, gan RSU suvenīru veikalā un 

e-veikalā. 

4.1.2. Tiek veidoti tematiskie prezentmateriāli. 

4.1.3. Ir izveidota un tiek papildināta RSU SP vēstures izglītojošā zona 

gan RSU vidē, gan e-vidē. 

4.2.  Mentoru programmas tiek attīstītas un sasniedz visus interesentus. 

Indikatori: 

4.2.1. Vismaz 80% atgriezeniskās saites sniedzēju RSU SP mentoru 

programmas efektivitāti novērtē ar vismaz 4 no 5. 

4.2.2. RSU SP mentoru programmas pieteikšanās sistēma ir 

elektroniska.  

4.2.3. Jaunajiem mentoriem vasarā tiek organizēts apmācību seminārs. 

4.2.4. Studējošie, kas ieņēmuši amatus RSU SP, vismaz vienu reizi 

piedalās Badiju programmā. 

4.3.  Studentu zinātniskie pulciņi (turpmāk - SZP) ir studentu pētniecības platforma. 

Indikatori:  

4.3.1. Katrā pulciņā tiek izstrādāti zinātniski pētnieciskie darbi, kuru 

skaits ir 15% no biedru skaita konkrētajā SZP.  



 

4.3.2. SZP novērtējuma anketās pētniecības pieejamība tiek novērtēta 

ar vidējo vērtējumu vismaz 4. 

4.3.3. Jaunievēlētajiem SZP vadītājiem tiek organizēti mācību semināri 

vismaz 2 reizes gadā, lai nodrošinātu informācijas apmaiņu par 

tā brīža aktualitātēm un vadītāju pienākumu izpildi. 

4.4. RSU SP nodrošina RSU studējošajiem iespēju publicēties populārzinātniskajā žurnālā 

“Semper Anticus”. 

 Indikatori: 

4.4.1. “Semper Anticus” tiek izdots vismaz 2 reizes gadā. 

4.4.2. “Semper Anticus” katrā izdevumā ir vismaz 85% RSU studējošo 

populārzinātniskie raksti. 

4.5. Tiek paplašinātas iespējas RSU studējošajiem nodarboties ar sportu: 

Indikatori:  

4.5.1. Ir izveidotas papildus jaunas un atjaunotas esošās sporta 

zāles/telpas/stadions. 

4.5.2. RSU SP iniciē jaunu sporta veidu apguves iespējas sadarbībā ar 

RSU Sporta klubu. 

4.6. Sadarbībā ar RSU Biznesa inkubatoru tiek nodrošinotātas studējošo iesaistes iespējas 

tā piedāvātajās aktivitātēs. 

Indikatori:  

4.6.1. RSU SP nodod informāciju par pieteikšanos pirmsinkubācijas un 

inkubācijas programmās. 

4.6.2. Sadarbībā ar Biznesa inkubatoru tiek kopīgi organizēti 

pasākumi, par ko tiek informēti studējošie. 

 

5. RSU SP savas darbības ietvaros nodrošina organizācijas un tās 

aktīvistu izaugsmi un attīstību. 

  

5.1. Tiek nodrošināta esošo RSU SP telpu izmantošana studējošo vajadzībām un to 

paplašināšana. 

Indikatori:  

5.1.1. RSU SP paplašina savas telpas. 

5.2. Katrā Valdes virzienā gada laikā ir piesaistīti aktīvisti. 

Indikatori: 

5.2.1. Reizi mēnesī tiek atjaunota aktīvistu datu bāze. 

5.2.2. Katrs Padomes biedrs iesaistās vismaz viena Valdes virziena 

darbos. 

5.2.3. Katram Valdes virzienam ir vismaz 3 aktīvisti, tai skaitā 

Padomes biedri. 

5.3. Visiem RSU studējošajiem ir iespēja kļūt par RSU SP projektu organizatoriem. 

Indikators:  

5.3.1. RSU SP ir atvērta pieteikšanās organizatoru komandai projektos, 

kuru sastāvā ir vismaz 3 galvenie organizatori. 

5.4. Katram RSU SP pārstāvim ir izsniegta pateicība par paveikto darbu gada laikā. 



 

Indikators:  

5.4.1. Notiek Aktīvistu pateicības vakars vismaz 2 reizes gadā. 

5.5. Tiek nodrošināta RSU SP Studentu mājas pieejamība un efektīva izmantošana: 

Indikatori: 

5.5.1. Studentu mājai ir administrators, kas pilda pienākumus saskaņā 

ar amata aprakstu. 

5.5.2. Tiek izveidots un visiem RSU studējošajiem ir pieejams publisks 

rezervāciju kalendārs. 

5.5.3. Studentu māja ir pieejama visiem RSU studējošajiem jebkurā 

diennakts laikā saskaņā ar rezervāciju kalendāru. 

5.6. Tiek veicināta Padomes biedru kompetences celšana. 

 Indikatori: 

5.6.1. Vismaz reizi semestrī tiek organizēti informatīvi semināri ar 

mērķi informēt par aktuālo RSU SP un Padomes biedra 

pienākumiem. 

5.6.2. Tiek nodrošināta Padomes biedru pēctecības nodošana 

nākamajiem Padomes biedriem, iesaistot esošos Padomes 

biedrus.  

  

  

 

  

  

 

Vērtību piedāvājums 

Studējošie Partneri 

Kontaktu veidošana Informācijas apmaiņa un izplatīšana 

Izaugsmes iespējas Organizācijas stabilitāte 

Piederības sajūta Studējošo viedokļa paušana 

Organizācijas stabilitāte  

Viedokļa pārstāvniecība  

Resursi 

Studējošie Partneri 

Cilvēkresursi Cilvēkresursi 

Zināšanas Laika resursi 

Savstarpējās attiecības Savstarpējās attiecības 



 

Finansiālie resursi Finansiālie resursi 

Telpas Telpas 

Kanāli 

Studējošie Partneri 

Organizācijas sanāksmes Sociālie tīkli 

Sociālie tīkli Mājaslapa 

Mājaslapa Projekti 

Studējošo pārstāvji Plašsaziņas līdzekļi 

Informatīvi e-pasti  

Projekti  

Aktivitātes 

Studējošie Partneri 

Pasākumi Pasākumi 

Kampaņas Kampaņas 

Informācijas nodošana Informācijas nodošana 

Pārstāvniecības nodrošināšana Pārstāvniecības nodrošināšana 

Atbalsta mehānismi Popularizēšana 

Iekšējās lietas  

Attiecības 

Studējošie Partneri 

Savstarpēja saziņa Problēmu risināšana 

Izaugsmes iespējas Uzticēšanās 

Dalība pasākumos Dalība pasākumos 

Ietekme uz lēmumu pieņemšanu Informācijas aprite 

Informācijas aprite  

 

 



 

 

 


