
RTU AF SP DARBĪBAS 
PROGRAMMA
2022 / 2023



IEVADS:

AF SP ir Arhitektūras fakultātes studējošo kopums, kas vēlas pārstāvēt AF
studentu intereses gan RTU lēmējinstitūcijās, gan ikdienas studiju procesā, kā
arī parūpēties par ārpus studiju dzīvi organizējot Arhitektūras studentiem
saistošus pasākumus.

AF SPMĒRĶI:

> Studiju vides un mācību programmas kvalitātes uzlabošana, sadarbojoties
ar pasniedzējiem un RTU AF vadību;

> AF studentu profesionālā un intelektuālā izglītošana;

> Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu arhitektūras nozares profesionāļiem un
dažādām ar jomu saistītām organizācijām;

> RTU AF un RTU AF SP atpazīstamības veicināšana universitātes un valsts
līmenī;

> Piederības un atbildības sajūtas celšana studentu vidū saistībā ar
Arhitektūras fakultāti, nozari un studijām;

VĪZIJA:

Attīstīt AF SP kā organizāciju, kurā studenti izvēlas iesaistīties, lai pilnveidotu
darba tirgū nepieciešamās līderības un komandas darba iemaņas vienlaikus
apgūstot svarīgas dzīves vērtības un padarot AF studējošo ikdienas dzīvi
patīkamāku.



AF SP DARBĪBAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS:

> Sadarbība ar arhitektu birojiem, pašvaldību plānošanas organizācijām un
citiem nozares speciālistiem;

> Pašpārvaldes struktūras un iekšējās sadarbības veicināšana Valdes, biedru
un AF studējošo starpā;

> Vieslekciju, vasaras plenēru, diskusiju organizēšanu un iesaistīšanos
līdzvērtīgos projektos, īpaši reaģējot uz aktuālām arhitektūras un
pilsētvides problēmām;

PAŠREIZĒJAIS AF SP VALDES SASTĀVS:

AF SP veido valde, biedri un aktīvisti.

AF SP Valde ir 8 studentu sastāvā –

> Vadītāja – Zane Egle;

> Vadītājas vietniece – Kristiāna Būcena;

un 6 virzienu vadītāji:

> Kultūras virziens – Vladislava Fainziļberga;

> Sporta virziens – Laura Pālena;

> Finanšu virziens – Zane Zvaigzne-Strēlniece;

> Mārketinga virziens – Betija Grabovske;

> Sabiedrisko attiecību virziens – Jana Voiciša;

> Studiju virziens – Marika Ozolniece.



KANDIDĀTU SARAKSTA PADARĪTAIS IEPRIEKŠĒJĀ DARBĪBAS
GADĀ:

> Dalība konkursā ‘’SPICE’’ 2021’

> Arhitektu Balles 2022 organizēšana

> Pirmkursnieku nometne - ‘’Bezmiega Fests 2022’’

> Pirmkursnieku iesvētības - ‘’Arhitekti uz Marsa’’

> Neformāli pasākumi

PASĀKUMU PLĀNS DARBĪBAS GADĀ:

> Dalība konkursā “SPICE” 2022

> Arhitektu nedēļa

> Pasākums AF studentiem – ‘’Arhitektu mikseris’’

> Konkurss ‘’Piparkūku nami’’

> ‘’ERASMUS’’ pieredzes apmaiņas vakaru organizēšana

> Regulāras studējošo sarunas un sadarbība ar fakultātes vadību izglītības
kvalitātes uzlabošanas ietvaros

> Sadarbība un kopīgs pasākums ar RTU BIF

> Ekskursijas uz arhitektūras studentiem aktuālām izstādēm, muzejiem

> Arhitektu Balle 2023


