
Struktūrvienība   Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes                                                                                       

Studentu pašpārvalde 

 

Amata nosaukums Ārējo sakaru nodaļas vadītājs 

 

1. Galvenie pienākumi 

1.1. Konsultēt studentus un IEVF SP biedrus jautājumos, kas saistīti ar IEVF un IEVF SP 
sponsoru piesaisti, ārējo komunikāciju un dažādām sadarbības iespējām; 

1.2. Veidot dažādus seminārus un pasākumus, kas papildus izglīto studentus, informē tos par 
aktuāliem piedāvājumiem vai iespējām ārpus IEVF, maksimāli iesaistot arī ārzemju 
studentus; 

1.3. Veidot un veicināt sadarbību ar citām augstskolām un to studējošo pašpārvaldēm, kā arī 
uzturēt kontaktus ar tām gan Latvijā, gan ārvalstīs; 

1.4. Regulāri organizēt ĀSN sēdes; 
1.5. Organizēt ĀSN biedru veiksmīgu  un mērķtiecīgu darbību un savstarpējo komunikāciju; 
1.6. Iesaistīties RTU SP Finanšu un Ārējo sakaru nodaļas darbībā, iegūstot aktuālo informāciju 

par naudas līdzekļu sadali, sponsoriem un sadarbības iespējām; 
1.7. Piesaistīt sponsorus visiem IEVF SP organizētajiem pasākumiem.; 
1.8. Organizējot projektus, pirms un pēc tiem sniegt rakstisku informāciju par to norisi;  
1.9. Mēneša pēdējā nedēļā IEVF SP vadītājam elektroniski iesniegt atskaiti par mēneša laikā 

paveikto un nākamā mēneša plāniem.;  
1.10. Citi pienākumi pēc IEVF SP valdes vai vadītāja norādījuma. 

 

 

2. Papildus pienākumi 

2.1.Iepazīties ar RTU SP Satversmi, RTU SP Kārtības rulli, IEVF SP Kārtības rulli un 

pastāvošajiem RTU SP un IEVF SP normatīvi tiesiskajiem aktiem un rīkoties saskaņā ar 

tiem;  

2.2. Piedalīties visās IEVF SP valdes sēdēs, Lielsēdēs, RTU SP Finanšu un Ārējo sakaru 

nodaļas sēdēs un aktīvi piedalīties lēmumu pieņemšanā; 

2.3. Pārzināt IEVF SP struktūru un darbības mērķus; 

2.4. Veidot IEVF SP tēla atpazīstamību un pozitīvu attieksmi pret SP, IEVF studentu, 

mācībspēku, administrācijas vidū un arī ārpus RTU; 
2.5.Savu iespēju robežās rūpēties par to, lai pēc iespējas novērstu vai mazinātu šķēršļus, kas 

nelabvēlīgi ietekmē vai var ietekmēt IEVF SP tēlu un darba procesu;  
2.6. IEVF SP un RTU SP resursus izmantot saprātīgi un izvirzītā mērķa sasniegšanai; 

2.7. Piesaistīto uzņēmumu atbalstu izmantot saprātīgi un lietderīgi; 

2.8. Pateikties uzņēmumiem par atbalstu pēc pasākuma beigām; 

2.9. Popularizēt ERASMUS iespējas RTU studentu vidū; 

2.10. Rūpēties par kārtības uzturēšanu IEVF SP telpā (110.kabinets). 

 

3. Tiesības un pilnvaras 

3.1. Sagatavot informatīvus materiālus IEVF SP biedriem, IEVF SP mājas lapai un masu 
medijiem savas kompetences ietvaros; 

3.2. Pieprasīt informāciju no IEVF SP valdes, biedriem un aktīvistiem, kas nepieciešama 
pienākumu veikšanai; 

3.3. Darba vajadzībām rīkoties ar IEVF SP tehniskajiem un naudas līdzekļiem, kā arī sponsoru 
lietām; 

3.4. Pieprasīt darbam nepieciešamos tehniskos līdzekļus un aprīkojumu, kā arī labu darba 
apstākļu radīšanu, lai pildītu savus darba pienākumus. 

3.5. Pilnvarot kādu no IEVF SP biedriem, ja nav iespējams apmeklēt kādu no RTU SP Finanšu 



un/vai Ārējo sakaru nodaļas sēdēm. 
 

4. Darbinieka atbildība 

4.1. Veikt tiešos pienākumus un saņemtos uzdevumus savlaicīgi un kvalitatīvi; 
4.2. Sekot līdzi perosnīgi pieņemto lēmumu izpildesprocesam un lēmuma izpildes rezultāta 

radītajām sekām; 
4.3. Rūpēties par uzticētajiem materiāliem, darba priekšmetiem un to saglabāšanu; 
4.4. Uzņemties materiālo atbildību par IEVF SP nodarītiem zaudējumiem, kas radušies viņa 

vainas dēļ; 
4.5. Rūpēties par konfidenciālas informācijas un informācijas, kas var nest morālu vai 

materiālu kaitējumu IEVF SP, neizplatīšanu. 

 

5. Intelektuālā īpašuma saglabāšana 

5.1. Darbinieks apņemas viņa radīto un lietoto intelektuālo īpašumu pēc pilnvaras beigām 
atstāt IEVF SP īpašumā vai rīkoties ar to tikai pēc saskaņošanas ar IEVF SP. 

5.2. Bez saskaņošanas ar IEVF SP nerīkot pasākumos (ja vienīgais vai galvenais organizators 
bijis IEVF SP), kas rīkoti pildot IEVF SP nodaļas vadītāja pienākumus, vai kurus iepriekš 
organizējis IEVF SP.  

 

Amata nosaukums: 

IEVF SP Ārējo sakaru nodaļas vadītājs 

 

............................................... 
(paraksts) 

 

............................................... 
(datums) 

 

 

 

 



Struktūrvienība Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības 

fakultātes Studentu pašpārvalde 
 

Amata nosaukums Iekšējās komunikācijas nodaļas vadītājs 

 

1. Galvenie pienākumi   
1.1. Sniegt informāciju RTU IEVF SP biedriem par aktuāliem jautājumiem, kas saistīti ar 

studiju, prakses utml. iespējām; 
1.2. Organizēt RTU IEVF SP iekšējo komunikāciju un sadarbību veicinošus pasākumus; 
1.3. Veicināt RTU IEVF SP biedru komunikāciju un sadarbību savā starpā; 
1.4. Regulāri organizēt IKN sēdes; 
1.5. Organizēt IKN biedru veiksmīgu un mērķtiecīgu darbību un savstarpējo komunikāciju; 
1.6. Organizējot projektus, pirms un pēc tiem sniegt rakstisku informāciju par to norisi;  
1.7. Mēneša pēdējā nedēļā IEVF SP vadītājam elektroniski iesniegt atskaiti par mēneša laikā 

paveikto un nākamā mēneša plāniem.;  
1.8. Citi pienākumi pēc IEVF SP valdes vai vadītāja norādījuma.  

 

2. Papildus pienākumi   
2.1. Iepazīties ar RTU SP Satversmi, IEVF SP kārtības rulli un pastāvošajiem RTU SP 

normatīvi tiesiskajiem aktiem un rīkoties saskaņā ar tiem;   
2.2. Piedalīties visās IEVF SP valdes sēdēs, Lielsēdēs, un aktīvi iesaistīties lēmumu 

pieņemšanā;  

2.3. Pārzināt IEVF SP struktūru un darbības mērķus;   
2.4. Veidot IEVF SP tēla atpazīstamību un pozitīvu attieksmi pret SP, RTU studentu, 

mācībspēku, administrācijas vidū un arī ārpus RTU;  
2.5. Savu iespēju robežās rūpēties par to, lai pēc iespējas novērstu vai mazinātu šķēršļus, kas 

nelabvēlīgi ietekmē vai var ietekmēt IEVF SP tēlu un darba procesu;  
2.6. IEVF SP un RTU SP resursus izmantot saprātīgi un izvirzītā mērķa sasniegšanai; 
2.7. Rūpēties par kārtības uzturēšanu IEVF SP telpā (110.kabinets). 

 

3. Tiesības un pilnvaras   
3.1. Sagatavot informatīvus materiālus IEVF SP biedriem, IEVF SP mājas lapai un masu 

medijiem savas kompetences ietvaros;  
3.2. Pieprasīt informāciju no IEVF SP valdes, biedriem un aktīvistiem, kas nepieciešama 

pienākumu veikšanai.  
3.3. Darba vajadzībām rīkoties ar IEVF SP naudas un tehniskajiem līdzekļiem;   
3.3. Pieprasīt darbam nepieciešamos tehniskos līdzekļus un aprīkojumu, kā arī labu darba 

apstākļu radīšanu, lai pildītu savus darba pienākumus;   
3.4. Izmantot RTU IEVF studentu datu bāzi.  

 

4. Darbinieka atbildība  
4.1. Veikt tiešos pienākumus un saņemtos uzdevumus savlaicīgi un kvalitatīvi;   
4.2. Sekot līdzi personīgi pieņemto lēmumu izpildes procesam un lēmuma izpildes rezultāta 

radītajām sekām;   
4.3. Rūpēties par uzticētajiem materiāliem, darba priekšmetiem un līdzekļiem un to 

saglabāšanu;   
4.4. Uzņemties materiālo atbildību par IEVF SP nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies 

viņa vainas dēļ;   
4.5. Rūpēties par konfidenciālas informācijas un informācijas, kura var nest morālu vai 

materiālu kaitējumu IEVF SP, neizplatīšanu;  
 
 
 



 

5. Intelektuālā īpašuma saglabāšana   
5.1. Darbinieks apņemas viņa radīto un lietoto intelektuālo īpašumu (pasākumi, projekti, to 

plāni) pēc pilnvaras beigām atstāt IEVF SP īpašumā vai rīkoties ar to tikai pēc 
saskaņošanas ar IEVF SP.   

5.2. Bez saskaņošanas ar IEVF SP nerīkot pasākumos (ja vienīgais vai galvenais organizators 
bijis IEVF SP), kas rīkoti, pildot IEVF SP nodaļas vadītāja pienākumus, vai kurus 
iepriekš organizējis IEVF SP.  

 

 

Amata nosaukums: 

IEVF SP Iekšējās komunikācijas  nodaļas vadītājs 

................................... 

................................... 
(paraksts) 

................................... 
(datums)  



Struktūrvienība   Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes                                                                                       

Studentu pašpārvalde 

 

Amata nosaukums Kultūras un sporta nodaļas vadītājs 

 

1. Galvenie pienākumi  

1.1. Organizēt kultūras un sporta pasākumus IEVF un arī citu fakultāšu studentiem un atbildēt par 
to norises gaitu;  

1.2. Pilnveidot IEVF SP un RTU kultūras un sporta tradīcijas, kā arī nodrošināt to ievērošanu;  
1.3. Informēt IEVF studentus par iespēju piedalīties dažādās sporta un kultūras aktivitātēs;  
1.4. Uzraudzīt projektu vadītāju darbību; 
1.5. Komunicēt ar RTU Sporta klubu un RTU SP KSN vadītāju. 
1.6. Būt atbildīgajam par IEVF komandu pārstāvniecību RTU “Rektora kausa” posmos;  
1.7. Regulāri organizēt KSN sēdes; 
1.8. Organizēt KSN biedru veiksmīgu  un mērķtiecīgu darbību un savstarpējo komunikāciju; 
1.9. Iesaistīties RTU SP Kultūras un sporta nodaļas darbībā; 
1.10. Organizējot projektus, pirms un pēc tiem sniegt rakstisku informāciju par to norisi;  
1.11. Mēneša pēdējā nedēļā IEVF SP vadītājam elektroniski iesniegt atskaiti par mēneša laikā 

paveikto un nākamā mēneša plāniem;  
1.12. Citi pienākumi pēc IEVF SP valdes lēmuma vai vadītāja norādījuma.  

 

2. Papildus pienākumi 

2.1. Iepazīties ar RTU Satversmi, RTU SP Kārtības rulli, IEVF SP Kārtības rulli un pastāvošajiem 
RTU SP un IEVF SP normatīvi tiesiskajiem aktiem un rīkoties saskaņā ar tiem; 

2.2. Piedalīties visās IEVF SP valdes sēdēs, Lielsēdēs, RTU SP Kultūras un sporta nodaļas sēdēs 
un aktīvi piedalīties lēmumu pieņemšanā; 

2.3. Pārzināt IEVF SP struktūru un darbības mērķus;  
2.4. Veidot IEVF SP tēla atpazīstamību un pozitīvu attieksmi pret studentu pašpārvaldi, RTU 

studentu, mācībspēku, administrācijas vidū un arī ārpus RTU;  
2.5. Savu iespēju robežās rūpēties par to, lai pēc iespējas novērstu vai mazinātu šķēršļus, kas 

nelabvēlīgi ietekmē vai var ietekmēt IEVF SP tēlu un darba procesu;  
2.6. IEVF SP resursus izmantot saprātīgi un izvirzītā mērķa sasniegšanai.  
2.7. Būt informētam par RTU SP, īpaši RTU SP KSN aktualitātēm un informēt par tām savas 

nodaļas biedrus; 
2.8. Rūpēties par kārtības uzturēšanu IEVF SP telpā (110.kabinets). 
 

3. Tiesības un pilnvaras  
3.1. Sagatavot informatīvus materiālus IEVF SP biedriem , IEVF SP mājaslapai un masu 

medijiem savas kompetences ietvaros;  
3.2. Pieprasīt informāciju no IEVF SP valdes, biedriem, kas nepieciešama pienākumu veikšanai; 
3.3. Darba vajadzībām rīkoties ar IEVF SP naudas un tehniskajiem līdzekļiem;  
3.4. Pieprasīt darbam nepieciešamos tehniskos līdzekļus un aprīkojumu, kā arī labu darba apstākļu 

radīšanu, lai pildītu savus darba pienākumus; 
3.5. Pilnvarot kādu no IEVF SP biedriem, ja nav iespējams apmeklēt kādu no RTU SP Kultūras 

un sporta nodaļas sēdēm. 
 
 



4. Darbinieka atbildība  
4.1. Veikt tiešos pienākumus un saņemtos uzdevumus savlaicīgi un kvalitatīvi;  
4.2. Sekot līdzi personīgi pieņemto lēmumu izpildes procesam un lēmuma izpildes rezultāta 

radītajām sekām;  
4.3. Rūpēties par uzticētajiem materiāliem, darba priekšmetiem un to saglabāšanu;  
4.4. Uzņemties materiālo atbildību par IEVF SP nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies viņa 

vainas dēļ;  
4.5. Rūpēties par konfidenciālas informācijas un informācijas, kura var nest morālu vai materiālu 

kaitējumu IEVF SP, neizplatīšanu. 

 

5. Intelektuālā īpašuma saglabāšana  
5.1. Darbinieks apņemas viņa radīto un lietoto intelektuālo īpašumu (pasākumi, projekti, to plāni) 

pēc pilnvaras beigām atstāt IEVF SP īpašumā vai rīkoties ar to tikai pēc saskaņošanas ar IEVF 
SP.  

5.2. Bez saskaņošanas ar IEVF SP nerīkot pasākumus (ja vienīgais vai galvenais organizators bijis 
IEVF SP), kas rīkoti pildot IEVF SP nodaļas vadītāja pienākumus, vai kurus iepriekš 
organizējis IEVF SP.  

 

 

 

 

Amata nosaukums: 

IEVF SP Kultūras un Sporta nodaļas vadītājs 

  
...................................  

(paraksts) 

...................................  
(datums)  

 



Struktūrvienība   Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes                                                                                       

Studentu pašpārvalde 

 

Amata nosaukums Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs 

 

1 Galvenie pienākumi  

1.1 Veidot un popularizēt IEVF SP tēlu RTU un ārpus tā; 

1.2 Regulāri sekot līdzi informācijai IEVF SP mājas lapā un sociālajos tīklos; 

1.3 Būt atbildīgajam par pasākumu relīžu, fotogrāfiju un video materiālu izveidošanu; 

1.4 Būt atbildīgajam par pasākumu vizuālo materiālu(plakāti, pateicības, u.c.) laicīgu izveidošanu; 

1.5 Iesaistīties RTU SP SAN darbībā; 

1.6 Regulāri organizēt SAN sēdes; 

1.7 Organizēt SAN biedru veiksmīgu  un mērķtiecīgu darbību un savstarpējo komunikāciju 

1.8 Nodrošināt iespēju robežās IEVF SP prezentācijas materiālus; 

1.9 Veidot pozitīvu komunikāciju ar RTU IEVF sabiedrisko attiecību pārstāvi; 

1.10 Sekot līdzi plakātu un citu piedāvājumu izvietošanai uz paziņojumu dēļa un ekrānā; 

1.11 Organizējot projektus, pirms un pēc tiem sniegt rakstisku informāciju par to norisi; 

1.12 Mēneša pēdējā nedēļā IEVF SP vadītājam elektroniski iesniegt atskaiti par mēneša laikā 

paveikto un nākamā mēneša plāniem;  

1.13 Citi pienākumi pēc IEVF SP valdes lēmuma vai vadītāja norādījuma.  
 

2 Papildus pienākumi  

2.1 Iepazīties ar RTU Satversmi, RTU SP Kārtības rulli, IEVF SP Kārtības rulli un pastāvošajiem 

RTU SP un IEVF SP normatīvi tiesiskajiem aktiem un rīkoties saskaņā ar tiem; 

2.2 Piedalīties visās IEVF SP valdes sēdēs, Lielsēdēs, RTU SP Kultūras un sporta nodaļas sēdēs 

un aktīvi piedalīties lēmumu pieņemšanā 

2.3 Veidot IEVF SP tēla atpazīstamību un pozitīvu attieksmi pret studentu pašpārvaldi, RTU 

studentu, mācībspēku, administrācijas vidū un arī ārpus RTU;  

2.4 IEVF SP resursus izmantot saprātīgi un izvirzītā mērķa sasniegšanai; 

2.5 Būt informētam par RTU SP, īpaši RTU SP KSN aktualitātēm un informēt par tām savas nodaļas 

biedrus; 

2.6 Rūpēties par kārtības uzturēšanu IEVF SP telpā (110.kabinets). 
 

3 Tiesības un pilnvaras  

3.1 Sagatavot informatīvus materiālus IEVF SP biedriem un valdei savas kompetences ietvaros;  

3.2 Darba vajadzībām rīkoties ar IEVF SP naudas un tehniskajiem līdzekļiem;  

3.3 Pieprasīt darbam nepieciešamos tehniskos līdzekļus un aprīkojumu, kā arī labu darba apstākļu 

radīšanu, lai pildītu savus darba pienākumus;  

3.4 Pieprasīt informāciju no IEVF SP valdes, biedriem, kas nepieciešama pienākumu veikšanai.  
 



4 Darbinieka atbildība  

4.1 Veikt tiešos pienākumus un saņemtos uzdevumus savlaicīgi un kvalitatīvi;  

4.2 Sekot līdzi personīgi pieņemto lēmumu izpildes procesam un lēmuma izpildes rezultāta 

radītajām sekām;  

4.3 Rūpēties par uzticētajiem materiāliem, darba priekšmetiem un līdzekļiem un to saglabāšanu;  

4.4 Uzņemties materiālo atbildību par IEVF SP nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies viņa vainas 

dēļ;  

4.5 Rūpēties par konfidenciālas informācijas un informācijas, kura var nest morālu vai materiālu 

kaitējumu RTU SP, neizplatīšanu;  

 

5 Intelektuālā īpašuma saglabāšana  

5.1 Darbinieks apņemas viņa radīto un lietoto intelektuālo īpašumu (pasākumi, projekti, to plāni) 

pēc pilnvaras beigām atstāt IEVF SP īpašumā vai rīkoties ar to tikai pēc saskaņošanas ar IEVF 

SP.  

5.2 Bez saskaņošanas ar IEVF SP nerīkot pasākumus (ja vienīgais vai galvenais organizators bijis 

IEVF SP), kas rīkoti pildot IEVF SP nodaļas vadītāja pienākumus, vai kurus iepriekš organizējis 

IEVF SP.  
 

 

 

 

Amata nosaukums:  

IEVF SP Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs 

  
...................................  

(paraksts)  

...................................  
(datums)  

 



Struktūrvienība Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes 

Studentu pašpārvalde 

 
Amata nosaukums Studiju nodaļas vadītājs 

 

1. Galvenie pienākumi  
1.1. Sniegt informāciju IEVF SP par aktuālajiem jautājumiem, kas saistīti ar studiju procesu 

RTU un IEVF;  
1.2. Piedalīties  RTU  Domes sēdēs  un  nodrošināt studentu pārstāvniecību citās  komisijās,  

kurās  jāpārstāv  studentu viedoklis, saistībā ar studiju jautājumiem; 
1.3. Regulāri organizēt SN sēdes; 
1.4. Organizēt SN biedru veiksmīgu un mērķtiecīgu darbību un savstarpējo komunikāciju; 
1.5. Izstrādāt priekšlikumus RTU IEVF vadībai par studiju procesa uzlabošanu; 
1.6. Risināt radušos konfliktus starp studentiem un RTU IEVF vadību vai mācībspēkiem par 

studiju jautājumiem; 
1.7. Konsultēt studentus ar studijām saistītos jautājumos; 
1.8. Pārraudzīt krustvecāku sistēmas produktivitāti; 
1.9. Popularizēt RTU iksemestra anketēšanu; 
1.10. Organizēt seminārus un diskusijas par dažādiem ar studijām saistītiem jautājumiem; 
1.11. Organizējot projektus, pirms un pēc tiem sniegt rakstisku informāciju par to norisi;  
1.12. Mēneša pēdējā nedēļā IEVF SP vadītājam elektroniski iesniegt atskaiti par mēneša laikā 

paveikto un nākamā mēneša plāniem.;  
1.13. Citi pienākumi un uzdevumi pēc IEVF SP lēmuma un vadīt norādījuma.  

 

2. Papildus pienākumi    
2.1. Iepazīties ar RTU SP Satversmi, RTU SP Kārtības rulli, IEVF SP Kārtības rulli un 

pastāvošajiem RTU SP un IEVF SP normatīvi tiesiskajiem aktiem un rīkoties saskaņā ar 
tiem;   

2.2. Piedalīties visās IEVF SP valdes sēdēs, IEVF SP Domes sēdēs, RTU SP Studiju nodaļas 

sēdēs un aktīvi iesaistīties lēmumu pieņemšanā;  

2.3. Pārzināt IEVF SP struktūru un darbības mērķus;   
2.4. Veidot IEVF SP tēla atpazīstamību un pozitīvu attieksmi pret IEVF SP, RTU studentu, 

mācībspēku, administrācijas vidū un arī ārpus RTU;    
2.5. Savu iespēju robežās rūpēties par to, lai pēc iespējas novērstu vai mazinātu šķēršļus, kas 

nelabvēlīgi ietekmē vai var ietekmēt IEVF SP tēlu un darba procesu;  
2.6. IEVF SP un RTU SP resursus izmantot saprātīgi un izvirzītā mērķa sasniegšanai; 
2.7. Rūpēties par kārtības uzturēšanu IEVF SP telpā (110.kabinets). 

 
3. Tiesības un pilnvaras   

3.1. Sagatavot informatīvus materiālus IEVF SP biedriem, IEVF SP mājas lapai un masu 
medijiem savas kompetences ietvaros;  

3.2. Pieprasīt informāciju IEVF SP valdei, biedriem, kas nepieciešama pienākumu veikšanai;   
3.3. Darba vajadzībām rīkoties ar IEVF SP tehniskajiem līdzekļiem par to laicīgi brīdinot IEVF 

SP valdi;   
3.4. Pieprasīt darbam nepieciešamos tehniskos līdzekļus un aprīkojumu, kā arī labu darba 

apstākļu radīšanu, lai pildītu savus darba pienākumus;   
3.5. Pilnvarot kādu no IEVF SP biedriem, ja nav iespējams apmeklēt kādu no IEVF Domes 

sēdēm un RTU SP Studiju nodaļas sēdēm. 



 

 

 

4. Atbildība  
4.1. Veikt tiešos pienākumus un saņemtos uzdevumus savlaicīgi un kvalitatīvi;   
4.2. Sekot līdzi personīgi pieņemto lēmumu izpildes procesam un lēmuma izpildes rezultāta 

radītajām sekām;   
4.3. Rūpēties par uzticētajiem materiāliem, darba priekšmetiem un līdzekļiem, to saglabāšanu;   
4.4. Uzņemties materiālo atbildību par IEVF SP nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies viņa 

vainas dēļ;   
4.5. Rūpēties par konfidenciālas informācijas un informācijas, kura var nest morālu vai 

materiālu kaitējumu IEVF SP, neizplatīšanu. 

 

5. Intelektuālā īpašuma saglabāšana   
5.1. Darbinieks apņemas viņa radīto un lietoto intelektuālo īpašumu (pasākumi, projekti, to 

plāni) pēc pilnvaras beigām atstāt IEVF SP īpašumā vai rīkoties ar to tikai pēc saskaņošanas 
ar IEVF SP.   

5.2. Bez saskaņošanas ar IEVF SP nerīkot pasākumos (ja vienīgais vai galvenais organizators 
bijis IEVF SP), kas rīkoti pildot IEVF SP nodaļas vadītāja pienākumus, vai kurus iepriekš 
organizējis IEVF SP.  

 
Amata nosaukums: 

IEVF SP Studiju nodaļas vadītājs 

 

................................... 
(paraksts) 

................................... 
(datums)  



  

Struktūrvienība   RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Studentu pašpārvalde  

Amata nosaukums   Vadītājs  

  

1. Galvenie pienākumi:  

1.1. Vadīt IEVF SP un valdes darbu;  
1.2. Risināt jautājumus, kas saistīti ar IEVF SP telpām un tehnisko nodrošinājumu;  
1.3. Vadīt IEVF SP Lielsēdes, valdes sēdes un ārkārtas sēdes;  
1.4. Pārraudzīt Vēlēšanu komisijas darbu;  
1.5. Nodrošināt IEVF SP viedokļa paušanu visās RTU, IEVF un citās institūcijās; 
1.6. Pārstāvēt IEVF studentus Domes un Direktoru padomes sēdēs; 
1.7. Nodrošināt IEVF SP darbības efektivitāti un atbilstību stratēģijai un mērķiem; 
1.8. Studiju gada sākumā informēt pirmkursniekus par iespējām IEVF SP, popularizēt IEVF SP; 
1.9. Izstrādāt priekšlikumus IEVF SP stratēģiskajai attīstībai un vērtēt IEVF SP darbības 

rezultātus, nodrošinot nepārtrauktu pilnveidi;  
1.10. Nodrošināt efektīvu komunikāciju ar IEVF Dekānu un administrācijas pārstāvjiem; 
1.11. Iesaistīties RTU SP darbā, apmeklējot FSP vadītāju sēdes, Kopsapulces un citas sēdes pēc 

vēlmes; 
1.12. Pārraudzīt visus IEVF SP notiekošos procesus;  
1.13. Rūpēties par IEVF SP biedru motivāciju un izaugsmes iespējām.  
1.14. Citi pienākumi pēc IEVF SP biedru lēmuma.   

 

2. Papildus pienākumi  

2.1. Ievērot RTU SP un IEVF SP iekšējās kārtības noteikumus;  

2.2. Iepazīties ar RTU SP Satversmi, RTU SP Kārtības rulli, IEVF SP Kārtības rulii un 

pastāvošajiem RTU SP un IEVF SP normatīvi tiesiskajiem aktiem un rīkoties saskaņā ar 

tiem; 

2.3. Piedalīties visās IEVF SP, valdes sēdēs, Lielsēdēs, RTU SP Kopsapulcēs, FSP vadītāju sēdēs 

un aktīvi iesaistīties lēmumu pieņemšanā;  

2.4. Pārzināt IEVF SP struktūru un darbības mērķus; 

2.5. Veidot IEVF SP tēla atpazīstamību un pozitīvu attieksmi pret SP, IEVF studentu, 

mācībspēku, administrācijas vidū un arī ārpus RTU; 

2.6. Līdz katra mēneša 3.datumam RTU SP iesniegt rakstisku atskaiti par IEVF SP padarītajiem 

darbiem iepriekšējā mēnesī, atsevišķi izceļot savu padarīto, kā arī pievienot nākamā mēneša 

plānotos darbus; 

2.7. Savu iespēju robežās rūpēties par to, lai pēc iespējas novērstu vai mazinātu šķēršļus, kas 

nelabvēlīgi ietekmē vai var ietekmēt IEVF SP tēlu un darba procesu;  

2.8. IEVF SP un RTU SP resursus izmantot saprātīgi un izvirzītā mērķa sasniegšanai;  

2.9. Palīdzēt nākamajam vadītājam sastādīt Gada pašpārvaldes anketu; 

2.10. Rūpēties par kārtības uzturēšanu IEVF SP telpā (110.kabinets). 

 

 



3. Tiesības un pilnvaras  

3.1. Sagatavot informatīvus  materiālus IEVF SP biedriem un IEVF SP mājas lapai savas 

kompetences ietvaros; 

3.2. Izvirzīt aktīvista kļūšanu par balsstiesīgu biedru, ja to ir akceptējusi valde; 

3.3. Pieprasīt valdei vai biedriem apturēt lēmumprojektu pieņemšanu, ja tie ir pretrunā ar IEVF 

SP normatīvajiem aktiem;  

3.4. Darba vajadzībām rīkoties ar IEVF SP naudas un tehniskajiem līdzekļiem;  

3.5. Pieprasīt darbam nepieciešamos tehniskos līdzekļus un aprīkojumu, kā arī labu darba 

apstākļu radīšanu, lai pildītu savus darba pienākumus;  

3.6. Pieprasīt informāciju IEVF SP valdei, biedriem un aktīvistiem, kas nepieciešama pienākumu 

veikšanai; 

3.7. Pilnvarot kādu no IEVF SP biedriem, ja nav iespējams apmeklētu kādu no Kopsapulcēm vai 

citām sēdem. 

4. Atbildība  

4.1.  Veikt tiešos pienākumus un saņemtos uzdevumus savlaicīgi un kvalitatīvi;  
4.2.  Sekot līdzi personīgi pieņemto lēmumu izpildes procesam un lēmuma izpildes rezultāta 

radītajām sekām;  
4.3.  Rūpēties par uzticētajiem materiāliem, darba priekšmetiem un līdzekļiem un to saglabāšanu; 
4.4.  Uzņemties materiālo atbildību par IEVF SP nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies viņa 

vainas dēļ;  
4.5.  Rūpēties par konfidenciālas informācijas un informācijas, kura var nest morālu vai materiālu 

kaitējumu IEVF SP, neizplatīšanu. 
 

5. Intelektuālā īpašuma saglabāšana  

5.1. Darbinieks apņemas viņa radīto un lietoto intelektuālo īpašumu (pasākumi, projekti, to plāni) 
pēc pilnvaras beigām atstāt IEVF SP īpašumā vai rīkoties ar to tikai pēc saskaņošanas ar 
IEVF SP.  

5.2. Bez saskaņošanas ar IEVF SP nerīkot pasākumos (ja vienīgais vai galvenais organizators 
bijis IEVF SP), kas rīkoti pildot IEVF SP nodaļas vadītāja pienākumus, vai kurus iepriekš 
organizējis IEVF SP.  

  

  

   Amata nosaukums:  

   IEVF SP Vadītājs  

    

    

   ...................................   
                              (paraksts)  

    

    ...................................   
                                              (datums)  
  



Struktūrvienība   RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Studentu pašpārvalde  

Amata nosaukums   Vadītāja vietnieks 

1. Galvenie pienākumi 

1.1.Konsultēt studentus un IEVF SP biedrus jautājumos, kas saistīti ar IEVF un IEVF SP 

finanšu un sociālajiem faktoriem; 

1.2.Pārraudzīt IEVF SP naudas uzskaites un citus finanšu dokumentus. 

1.3.Veikt regulāru skaidrās naudas plūsmas uzskaiti un naudas atgriešanu IEVF SP biedriem, 

balstoties uz saņemtajiem iesniegumiem; 

1.4.Pārraudzīt IEVF SP projektiem piešķirto finanšu līdzekļu godprātīgu izlietojumu un 

atskaišu veidošanu; 

1.5.Organizēt un protokolēt Lielsēdes, sekot līdzi to apmeklējumam, balsstiesību piešķiršanai 

un atņemšanai; 

1.6.Organizēt IEVF SP valdes veiksmīgu  un mērķtiecīgu darbību un savstarpējo komunikāciju; 

1.7.Iesaistīties RTU SP Finanšu nodaļas darbībā, iegūstot aktuālo informāciju par naudas 

līdzekļu sadali. 

1.8.Aizstāt IEVF SP vadītāju prombūtnes laikā; 

1.9.Citi pienākumi pēc IEVF SP valdes vai vadītāja norādījuma. 

 

2. Papildus pienākumi 

2.1. Iepazīties ar RTU SP Satversmi, RTU SP Kārtības rulli, IEVF SP Kārtības rulli un 

pastāvošajiem RTU SP un IEVF SP normatīvi tiesiskajiem aktiem un rīkoties saskaņā ar 

tiem; 

2.2. Piedalīties visās Lielsēdēs, valdes sēdēs un aktīvi piedalīties lēmumu pieņemšanā; 

2.3.Aktīvi līdzdarboties IEVF SP vadītāja darbības programmas izveidē, veikt labojumus un 

izteikt priekšlikumus pašpārvaldes darba uzlabošanai, ja nepieciešams; 

2.4. Veidot IEVF SP tēla atpazīstamību un pozitīvu attieksmi pret IEVF SP, IEVF studentu, 

mācībspēku, administrācijas vidū un arī ārpus IEVF; 

2.5. Pārzināt IEVF SP struktūru un darbības mērķus; 

2.6. Savu iespēju robežās rūpēties par to, lai pēc ispējas novērstu vai mazinātu šķēršļus, kas 

nelabvēlīgi ietekmē vai var ietekmēt IEVF SP tēlu un darba procesu; 

2.7. IEVF SP resursus izmantot saprātīgi un izvirzītā mērķa sasniegšanai; 

2.8. Rūpēties par kārtības uzturēšanu IEVF SP telpā (110.kabinets). 

 

3. Tiesības un pilnvaras 

3.1. Sagatavot informatīvus materiālus IEVF SP biedriem, IEVF SP mājaslapai un masu 

medijiem savas kompetences ietvaros; 

3.2. Pieprasīt informāciju no IEVF SP valdes, biedriem un aktīvistiem, kas nepieciešama 

pienākumu veikšanai; 
3.3. Darba vajadzībām rīkoties ar IEVF SP tehniskajiem un naudas līdzekļiem; 

3.4. Apturēt finanšu līdzekļu izsniegšanu, ja ir konstatēti pārkāpumi; 

3.5. Pieprasīt darbam nepieciešamos tehniskos līdzekļus un aprīkojumu, kā arī labu darba 

apstākļu radīšanu, lai pildītu savus darba pienākumus; 

3.6. Pilnvarot kādu no IEVF SP biedriem, ja nav iespējams apmeklēt kādu no RTU SP Finanšu 

nodaļas sēdēm. 

 

 

 

 

 



4. Darbinieka atbildība 

4.1. Veikt tiešos pienākumus un saņemtos uzdevumus savlaicīgi un kvalitatīvi; 

4.2. Sekot līdzi perosnīgi pieņemto lēmumu izpildesprocesam un lēmuma izpildes rezultāta 

radītajām sekām; 

4.3. Rūpēties par uzticētajiem materiāliem, darba priekšmetiem un to saglabāšanai; 

4.4. Uzņemties materiālo atbildību par IEVF SP nodarītiem zaudējumiem, kas radušies viņa 

vainas dēļ; 

4.5. Rūpēties par konfidenciālas informācijas un informācijas, kas var nest morālu vai 

materiālu kaitējumu IEVF SP, neizplatīšanu. 

 

5. Intelektuālā īpašuma saglabāšana 

5.1.Darbinieks apņemas viņa radīto un lietoto intelektuālo īpašumu pēc pilnvaras beigām atstāt 

IEVF SP īpašumā vai rīkoties ar to tikai pēc saskaņošanas ar IEVF SP. 

 

Amata nosaukums: 

IEVF SP vadītāja vietnieks 

 

............................................... 
(paraksts) 

 

............................................... 
(datums) 

 

 

 

 


