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Ievads  

ETHZF SP ir draudzīga un brīvprātīga studentu organizācija, kas pārstāv savu studentu 

intereses visās RTU lēmējinstitūcijās un nodrošina labvēlīgu un radošu vidi studentiem. 

Fakultātes studentu pašpārvaldē var darboties ikviens ETHZF students, kas vēlas būt 

notikumu centrā, organizēt pasākumus un uzlabot savu un citu studenta dzīvi, kā arī gūt 

neatsveramu pieredzi un neformālo izglītību, kontaktus un sociālās prasmes.  

FSP mērķi  

➢ Uzlabot informācijas apriti, iekšējo klimatu fakultātē, kā arī studiju kvalitāti iespēju 

robežās;  

➢ Kvalitatīvi aizstāvēt mūsu studentu intereses lēmējinstitūcijās fakultātes un RTU 

līmenī;  

➢ Pilnveidot ETHZF studentu studiju dzīvi ar dažādiem gan izklaidējošiem, gan 

izglītojošiem pasākumiem;  

➢ Dot iespēju ETHZF SP biedriem gūt izaugsmes iespējas un pieredzi dažādās jomās;  

➢ Popularizēt un pozitīvi veicināt ETHZF SP un fakultātes vārdu.  

Darbības attīstība  

ETHZF SP ir salīdzinoši jauna studentu pašpārvalde, kas ar katru dienu aug. Mēs veiksmīgi 

sadarbojamies ar citām fakultātēm, rīkojot dažādus izglītojošus un izklaidējošu pasākumus. 

FSP ir ieguldījis lielus pūliņus, lai to popularizētu studentu vidū, tā sniedzot studentiem 

izaugsmes iespējas un pieredzi dažādās jomās. 

Darbības organizācija  

FSP tiek koordinēta sēdēs, čatu grupās un sociālajos tīklos. FSP sēdes norisinās katru otro 

nedēļu, tajās tiek pavēstīti jaunumi RTU dzīvē, pārrunāts aktuālais un nodota informācija 

biedriem par tuvākajiem pasākumiem un izmaiņām, kā arī nepieciešamības gadījumā notiek 

vēlēšanas vai balsošana. FSP valde tiekas kopīgi vismaz reizi divās nedēļas, lai apspriestu 

ETHZF SP darbību, nākotnes plānus, finanses, iekšējās motivācijas jautājumus. Pasākumiem, 

atkarībā no vajadzības, tiek organizētas atsevišķas darba grupas un sēdes. Organizēšanas 

darbos var iesaistīties katrs FSP biedrs. Hierarhiskā shēma sastāv no ETHZF SP vadītāja, 

vadītāja vietnieka, virzienu vadītājiem un biedriem. 

 



Padarītais iepriekšējā gadā  

Iepriekšējais gads ETHZF SP ir bijis pilns ar neparedzētiem pavērsieniem. Tika nodrošināta 

studentu pārstāvniecība visās lēmējinstitūcijās. Veiksmīgi noorganizēts spēļu vakars kopā ar 

EVIF un ETF studentu pašpārvaldēm “Full House of Engineers”. Rīkots aizraujošs 

pirmkursnieku seminārs kopā ar MTAF un EVIF studentu pašpārvaldēm “Sper Gaisā X13”. 

Sirdij tuvs paveikums ir studentu pašpārvaldes telpas remonta straujais progress. 

FSP plāns nākamajam darbības gadam 

➢ Attālinātā spēļu vakara “Full House of Engineers” organizēšana kopā ar EVIF un ETF 

studentu pašpārvaldēm; 

➢ Attālinātā erudīcijas konkursa “Erudītais Inženieris’20” organizēšana kopā ar DITF 

studentu pašpārvaldi; 

➢ Veikt pēdējos remontdarbus studentu pašpārvaldes telpā; 

➢ Atdzīvināt burtošanas konkursu “Spelling Bee”; 

➢ Turpināt aktīvu darbību arī ārkārtas situācijā, risinot dažādas problēmas un iesaistoties  

➢ Rīkot divas vieslekcijas tulkošanas nozarē; 

➢ Aktīvi uzturēt ETHZF SP sociālo tīklu kontus. 


