
 

 
 

Studiju gada (kursa) vecākais – kas Tu esi? 
 

Balstoties uz RSU Senāta apstiprināto Studiju gada vecāko (turpmāk - SGV) nolikumu, SGV             
ir studējošo vēlēts pārstāvis, kas pārstāv attiecīgā studiju gada studējošos, apzina aktuālos jautājumus             
jaunāko informāciju, risina problēmas, kā arī pārstāv savā gadā studējošo viedokli tikšanās reizēs ar              
citiem Studiju gada vecākajiem, Fakultātes domniekiem, RSU SP vai universitātes administrāciju. 

 
 

Ko studenti sagaida no Tevis? 
 

1. Efektīvu komunikāciju un informācijas plūsmas sekmēšanu, darbojoties kopā ar         
studējošajiem, grupu vecākajiem (turpmāk - GV), Fakultātes domniekiem, RSU SP          
pārstāvjiem  un  universitātes administrāciju; 

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

3. Kvalitatīvu  studējošo  interešu  pārstāvniecību  dažādās  RSU  administratīvajās vienībās; 
4. Godprātīgu sava amata izpildi, ievērojot RSU Studiju gada vecāko nolikumu, Studiju           

reglamentu I, kā arī citus iekšējos un ārējos RSU reglamentējošos dokumentus. 
 
 

 
Kādi ir studiju gada vecākā darbības principi un pienākumi? 

 
● Pārzināt savas studiju programmas struktūru un sava studiju gada prasības; 
● Aktīvi komunicēt ar studējošajiem, apzinot aktuālos jautājumus un problēmas, kas saistītas ar            

studiju procesu; 
● Vismaz reizi semestrī rīkot sava studiju gada grupu vecāko tikšanos; 
● Vismaz reizi mēnesī informēt savus studiju biedrus par akadēmiskām aktualitātēm          

universitātē un RSU SP Akadēmiskajā virzienā, pārsūtot RSU SP Akadēmisko un Zinātnes            
aktualitāšu e-pastu vai kā citādi šo informāciju nodot saviem studiju biedriem. 

● Aktīvi paust un aizstāvēt sava studiju gada studējošo viedokli. Pārstāvēto viedokli balstīt uz             
faktiem, kā arī savā nostājā prezentēt gan valdošo viedokli, gan arī citus viedokļus.  

● Regulāri apmeklēt Fakultātes domnieku rīkoto tikšanos ar Studiju gada vecākajiem un           
informēt citus kolēģus, RSU SP pārstāvjus un nepieciešamības gadījumā RSU administrācijas           
pārstāvjus par aktualitātēm, problēmām, diskusijām, kas saistītas ar studiju procesu,          
akadēmisko vidi un studentu ikdienu universitātē; 

● Rādīt piemēru un reprezentablu tēlu, pārstāvot sevi, studējošos un RSU SP universitātes            
struktūrvienībās, koleģiālajās institūcijās un jebkurās citās RSU       
organizatoriskajās vienībās, tai skaitā Studiju gadu vecāko tikšanās reizēs, komunikācijā          
ar fakultāšu domniekiem u.c. universitātes pārstāvjiem; 

● Nodot studiju gada studējošajiem Studiju gada vecākā rīcībā esošo un studējošajiem           
nepieciešamo vai lietderīgo informāciju no fakultātes administrācijas, RSU SP, fakultātes          
domniekiem u.c. informācijas avotiem; 

● Veicināt un nodrošināt efektīvu informācijas apmaiņu starp grupu vecākajiem, studiju gada           
vecākajiem, fakultātes domniekiem, RSU SP, RSU administrāciju u.c. struktūrvienībām, tai          
skaitā kontaktinformācijas apmaiņu. 

● Gadījumā, ja ir radusies situācija, kad nav iespējams pildīt SGV pienākumus, piemēram,            
dodoties Erasmus apmaiņas braucienā, laicīgi meklēt un iecelt pienākumu izpildītāju, par to            
paziņojot Fakultātes domniekiem un  RSU SP Akadēmiskā virziena pārstāvjiem.  

 



 

 

 
 
 

Kā notiek Studiju gada vecāko ievēlēšana? 
 

● Studiju gada vecāko ievēl grupu vecākie. Ar balsu vairākumu grupu vecākie nolemj, kurš no              
viņiem pildīs studiju gada vecākā pienākumus.  

o Studiju gados, kuros ir tikai viena grupa, par studiju gada vecāko automātiski kļūst             
students, kurš tiek iecelts par grupas vecāko. 

● Vēlēšanu rezultāts tiek protokolēts. Lēmums un balsošanas protokols ar grupu vecāko           
parakstiem jāiesniedz RSU SP birojā Dzirciema ielā 16, C-213. 

● Ja grupu vecākie nespēj ievēlēt studiju gada vecāko vismaz mēnesi, tad par to grupas              
vecākajiem ir jāinformē RSU SP Akadēmiskā virziena vadītājs un, sadarbojoties ar fakultātes            
administrāciju, tiek apstiprināts Studiju gada vecākais, kurš vienlaikus var nebūt grupas           
vecākais. Studiju gada vecākais tiek ievēlēts uz studiju programmas realizācijas laiku vai līdz             
brīdim, kad Studiju gada vecākais atkāpjas no amata. 

● Ja Studiju gada vecākais nespēj pildīt savus pienākumus uz laiku, kas ir ilgāks par 1 mēnesi,                
viņam ir jālūdz grupu vecākos iecelt Studiju gada vecāko pienākumu izpildītāju. Par to ir              
jāinformē arī Fakultātes domnieki un RSU SP Akadēmiskā virziena vadītājs. 

 
 
 
 

Kādas ir Tavas priekšrocības, pildot Studiju gada vecākā pienākumus? 
 

● Pārstāvot attiecīgā studiju gada 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 Studiju gada vecākajiem, 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; 

● Saņemt no RSU SP Akadēmiskā virziena atgriezenisko saiti par savu darbu, balstoties uz             
studējošo aptauju; 

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

● Saņemt pateicību par kvalitatīvu pienākumu izpildi reizi semestrī RSU SP noteiktā kārtībā, ja             
SGV ir ieņēmis amatu vismaz divus semestrus pēc kārtas; 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ja Tev rodas jebkādi jautājumi par pienākumiem kā Studiju gada vecākajam, sazinies ar 
mums! 
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Papildus informāciju par studējošo pārstāvniecību meklē RSU SP mājaslapā - sp.rsu.lv sadaļā 
“Akadēmiskā telpa”! 

 

 


