
 

 

RTU
Materiālzinātnes un 

lietišķās ķīmijas fakultātes 
studentu pašpārvaldes

 



Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes 
studentu pašpārvalde (MLĶF SP) ir aktīvu, komunikablu 
un darīt gribošu jauniešu komanda, kuri vienmēr ir 
gatavi rūpēties par visiem fakultātes studentiem. 

FSP biedri pārstāv studentu 
intereses dažādās lēmējinstitūcijās, 

iekārto fakultātē ērtāku vidi 
studējošajiem un rīko dažādus 

ārpusstudiju pasākumus. MLĶF 
studentu pašpārvalde ir vieta 

izaugsmei un jaunu prasmju 
apgūšanai.

MĒRĶI
MLĶF studentu interešu 
pārstāvēšana fakultātes un 
universitātes lēmējinstitūcijās

Fakultātes studiju kvalitātes uzlabošana

Aktīvas un interesantas 
ārpusstudiju vides 
nodrošināšana RTU studentiem

Ķīmijas zinātnes popularizēšana un 
studentu zinātniskās darbības 
veicināšana

MLĶF SP darbības aktivitātes 
pastavīga celšana un 
ilgtspējības nodrošināšana



Vadītāja Annija Vaska nodrošina valdes un pašpārvaldes 
efektīvu darbību. Vadītājas vietniece Ance Drulle ir vadītājas 

"labā roka" un pārzina visus aktuālākos notikumus. Par 
pasākumu organizēšanu, biedru kulturālu izglītošanu un 
sportiskā gara veicināšanu rūpējas Sporta un kultūras 

virziena vadītājs Rūdolfs Grāvītis. Studiju virziena vadītāja 
Agnese Bule risina studiju jautājumus un komunicē ar 

mācībspēkiem. Zinātnes un saimnieciskās darbības virziena 
vadītājs Rihards Lācis uztur kārtību FSP telpā un noliktavā, 
kā arī demonstrē ķīmijas eksperimentus. Acīm baudāmus 

vizuālos materiālus un FSP sociālos tīklus veido sabiedrisko 
attiecību virziena vadītāja Daniela Kūla. Finanšu virziena 

vadītājs Maksims Podskočijs veido sadarbības ar sponsoriem 
un kārto pašpārvaldes finanses. Savukārt komunikāciju ar 
citām FSP, augstskolām un vecbiedriem nodrošina ārējo 

sakaru virziena vadītāja Beatrise Santa.

MLĶF SP VALDE



Aktīva, 
saliedēta un 
atpazīstama 
pašpārvalde ar 
kompetentiem 
biedriem, spēcīgu 
iekšējo vidi un 
veiksmīgām sadarbībām

VĪZIJA



Efektīva un cieņpilna komunikācija ar 
fakultātes administrāciju
Kompetenti biedri, kas pārzina 
pašpārvaldes, parlamenta un 
lēmējinstitūciju darbību
Kvalitatīvas un produktīvas sēdes, 
saglabājot draudzīgu un mājīgu gaisotni
Aktīva komunikācija ar citu fakultāšu 
pašpārvaldēm
Ilggadēju lielsponsoru piesaiste no 
ķīmijas un dizaina nozares uzņēmumiem
Eksperimentu demonstrāciju zināšanu 
nodošana jaunajiem studentiem
Atmiņā paliekošu pasākumu veidošana
Aktīva reprezentācija Studentu 
parlamenta un citu fakultāšu 
organizētajos pasākumos

DARBĪBAS 
ATTĪSTĪBA



FSP GADA PLĀNS

 

Novembris

MLĶF SP stratēģiskais 
pasākums

Decembris

MLĶF SP Ziemassvētki
Pirmseksāmenu 

seminārs

Janvāris

MLĶF SP kopīgie ziemas 
prieki (slidošana, sniega 

kaujas)

Februāris

MLĶF SP spēļu vakars
MLĶF SP Valentīndienas 

pasākums



 

Marts

MLĶF SP saliedējošais 
pasākums

Aprīlis

Sporta pasākums "Ielec 
bērnībā"

Maijs

Kreatīvās ķīmiķu dienas
Orientēšanās pasākums 

"Pazudušie"

Jūnijs

MLĶF SP pārgājiens

Jūlijs

MLĶF SP laivu brauciens
MLĶF SP pikniks

 



 

Augusts

Pirmkursnieku nometne 
"Kodolreakcijas 

krustpunkts 2023"

Septembris

Zinātnieku nakts
Pirmkursnieku 

iesvētības

Oktobris

Orientēšanās 
sacensības 

"Bezmiega varā"
MLĶF SP filmu 

vakars


