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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. 

 

Biedri 

(Saistībā ar to, ka ETHZF SP dotajā mirklī nav vadītājs un valde kā tāda, šeit ir atspoguļoti topošie 

ETHZF SP biedri, kas vēlāk arī veidos ETHZF SP valdi) 

Anna Enija Braunere 

Nikola Benislavska 

Ance Lepse 

Evelīna Dzedule 

 

Mērķi 

➢ Kvalitatīvi aizstāvēt ETHZF studējošo intereses lēmējinstitūcijās fakultātes un RTU 

līmenī; 

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

robežās;  

➢ 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. 

 

Vīzija 

Šī gada laikā ETHZF SP vēlas atjaunot fakultātes studējošo pārstāvniecību, veidojot atvērtu un 

visaptverošo vidi ETHZF studējošajiem. Neskatoties uz fakultātes novietojumu ārpus studentu 

pilsētiņas Ķīpsalā, ETHZF SP vēlas integrēties citu fakultāšu studentu pašpārvalžu vidū, piedaloties to 



organizēšanā vai nodrošinot ETHZF studējošo pārstāvniecību, tādejādi piedāvājot studējošajiem iegūt 

jaunas pieredzes, kontaktus un pašizaugsmi.  

 

Darbības attīstības plāns 

ETHZF SP ir salīdzinoši maza studentu pašpārvalde, salīdzinot ar citu fakultāšu studentu pašpārvaldēm, 

savukārt ar degsmi acīs, arī mēs augam un attīstāmies. Veiksmīgi sadarbojamies ar citām fakultātēm 

rīkojot gan izglītojošus, gan izklaidējošus pasākumus. ETHZF SP ir komunikācijas tilts starp 

administrāciju un studējošo pašpārvaldi, tā sniedzot studējošajiem aktuālāko informāciju par mācību 

procesu un notikumiem universitātē.  ETHZF SP ir ieguldījis lielus pūliņus, lai to popularizētu studentu 

vidū, tā sniedzot studentiem izaugsmes iespējas un pieredzi dažādās jomās. 

 

Pasākumu plāns darbības gadā 

Visa gada garumā tiek plānots iesaistīties jauno projektu organizēšanā ar citu fakultāšu studentu 

pašpārvaldēm, kā arī piedalīties citu fakultāšu studentu pašpārvaldes un Studentu parlamenta veidotos 

pasākumos.  

Visa gada garumā tiek plānots rīkot arī dažādas vieslekcijas saistībā ar tulkošanas nozari un darba 

iespējām tajā. Lai neaprobežotos tikai ar tulkošanas nozari, veidot iedvesmojošo stāstu vakarus, 

uzrunājot dažādus cilvēkus padalīties ar savu pieredzi neformālā gaisotnē. 

Darbības periodā ir plānots atgriezt vairākus ETHZF SP pasākumus, kuri nav notikuši vairākus gadus 

Covid-19 ietekmes dēļ, kā piemērām “Spelling Bee” un “Christmas Raffle”.  

Ārpus augstāk minētiem pasākumiem, ir plānots veidot neformālus pasākumus ar ETHZF SP biedriem 

dažādos svētkos (Ziemassvētkos, Valsts svētkos, Lieldienās, utt.), veidojot mājīgu atmosfēru 

pašpārvaldes iekšienē.  

 


