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Ievads 

Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes 

Studentu pašpārvalde ir organizācija, kuras galvenais uzdevums ir pārstāvēt studentu 

intereses gan fakultātes, gan visas universitātes mērogā. Studentu pašpārvalde rūpējas 

par fakultātes studentu ārpusstudiju dzīvi, organizējot dažādus kultūras, sporta un 

izglītojošus pasākumus. Šogad vairāk nekā 40 aktīvi fakultātes studenti kļūs par 

pašpārvaldes biedriem. 

 

FSP mērķi 

• Pārstāvēt visu studiju līmeņu studentu intereses. 

• Rūpēties par studiju kvalitātes uzlabošanu. 

• Organizēt dažādus sporta, kultūras un izglītojošos pasākumus. 

• Turpināt iesāktās tradīcijas – “Kreatīvo ķīmiķu dienu”, Zinātnieku nakts” 

rīkošanu. 

• Sniegt jaunajiem biedriem zināšanas par FSP notiekošajiem procesiem, 

tādējādi nodrošinot pēctecību. 

 

FSP darbības attīstība 

• Rīkot regulāras tikšanās ar grupu vecākajiem, kurās tiek apspriestas aktuālākās 

studentu problēmas. 

• Periodiski izsūtīt anketas par studiju kursu norisi. 

• Rūpīga katra notikušā pasākuma izvērtēšana un uzlabošana. 

• Katrā no MLĶF SP Valdē pārstāvētajiem darbības virzieniem tiek iesaistīti 

biedri. 

 

FSP darbības organizācija 

• Pašpārvaldi vada viens vadītājs, kurš ir atbildīgs par pašpārvaldes darbības 

koordinēšanu un tās attīstības veicināšanu.  

• Pašpārvaldei ir sava valde, tās sastāvā ietilpst vadītājs, vadītāja vietnieks un 

virzienu vadītāji. 

• Reizi divās nedēļās tiek organizētas Lielsēdes, kurās biedriem tiek izstāstītas 

jaunākās aktualitātes, uzklausīti biedru jautājumi un ierosinājumi, kā arī 

organizētas vēlēšanas uz dažādiem ar studentu pārstāvniecību saistītiem 

amatiem. 

• Reizi divās nedēļās tiek rīkotas valdes sēdes, kurās tiek apspriesti svarīgākie 

jaunumi un tuvākie darāmie darbi. 

• Iesaistīties pašpārvaldes darbībā var jebkurš MLĶF students, turklāt jebkurā 

mirklī. 



    

 

    

        

 

• FSP e-pastu listē, kā arī FSP Facebook un Instagram kontos regulāri tiek 

ievietota jaunākā informācija par gaidāmajiem pasākumiem, darba 

piedāvājumiem, stipendijām, iespēju iesaistīties dažādos projektos u.c. 

• Grupu vecāko, padomnieku un mentoru darbību koordinē FSP Studiju virziena 

vadītājs. 

 

Kandidātu saraksta padarītais pa iepriekšējo gadu 

• Nodrošināta studentu pārstāvniecība visās lēmējinstitūcijās. 

• Noorganizēti vairāki izglītojoši un ar zinātni saistīti pasākumi – “Ķīmiķu 

burvis”, ”Zinātnieku nakts”, “Pirmssesijas seminārs”. 

• Notikuši vairāki saliedējošie pasākumi FSP biedriem – “MLĶF SP 

Ziemassvētki”, MLĶF SP laivu brauciens, “MLĶF SP Stratēģiskais”. 

• Veiksmīgi noorganizēts pirmkursnieku seminārs “Kodolreakcijas 

Krustpunkts” 

• Uzrīkota tikšanās “Bazars par programmām” ar mērķi uzzināt studentu 

viedokli par studiju kursiem ķīmijas tehnoloģijas un materiālzinātnes 

studiju programmās un apspriest gaidāmās izmaiņas šajās studiju 

programmās. 

• Atsākta mācību vakaru rīkošana. 

 

FSP plāni nākamajam darbības gadam 

• Turpināt rīkot tādus ikgadējos pasākumus kā “Bezmiega varā”, “Pazudušie”, 

“Kreatīvās ķīmiķu dienas”, “Ķīmiķu burvis”, uzlabot to kvalitāti. 

• Organizēt ikdienas darbu – FSP telpas un noliktavas uzturēšana, Lielsēžu 

rīkošana, studentu pārstāvniecība. 

• Izveidot jaunus kopprojektus vismaz ar 2 FSP, ar kurām iepriekš nav bijusi 

sadarbība. 

• Nodrošināt FSP darbību attālinātā režīmā – sēžu rīkošana attālināti, iespēju 

robežās pasākumu pārnešana digitālā formātā. 

• Izveidot vizuālo koncepciju jauniem atpūtas stūrīšiem fakultātē. 


