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Ievads 
Kandidātu saraksts pieejams RTU SP lapā. Šajā gadā RTU AF SP vēlēšanu sarakstā 

pārstāvēti visi kursi un grupas, samazinoties studentu absolvēšanas un apmaiņas 

programmu rezultātā, tomēr pievienojoties arī dažiem pirmkursniekiem. 

 

FSP mērķi 
 

 Studiju vides un mācību programmas kvalitātes uzlabošana, sadarbojoties ar 

pasniedzējiem un RTU AF vadību 

 Studentu profesionālā un intelektuālā izglītošana 

 Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu arhitektūras nozares profesionāļiem un dažādām 

ar jomu saistītām organizācijām 

 Studentu iesaistīšana vasaras arhitektūras plenēros Latvijā un ārvalstīs, plenēru 

organizēšana 

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

 

 

FSP darbības attīstība 
 

 Sadarbība ar arhitektu birojiem, pašvaldību plānošanas organizācijāmStudentu 

profesionālā un intelektuālā izglītošana 

 Tīklošanās veicināšana un pieredzes apmaiņa ar citām arhitektūras un tai 

pietuvināto nozaru universitāšu studentiem un studējošo pašpārvaldēm 

 Vieslekciju, vasaras plenēru, diskusiju organizēšanu un iesaistīšanos līdzvērtīgos 

projektos, īpaši reaģējot uz aktuālām arhitektūras un pilsētvides problēmām 

 

 

FSP darbības organizācija 
 Atvērtas sēdes semestra laikā ik pēc 2 nedēļām otrdienās 

 Valdes tikšanās pēc iepriekšējas vienošanās, vismaz reizi mēnesī 

 Jaunie pašpārvaldes biedri reģistrējas tiešsaistes anketā 

 Pēc 3 apmeklētām FSP sēdēm aktīvists kļūst par pašpārvaldes biedru 

 Reģistrēšanās uz katru sēdi notiek kārtības rullī - klātienes vai attālinātā formā 

 FSP ziņu apmaiņa - “Whatsapp” grupā un “Facebook” grupā “RTU AF SP aktīvisti” 

 FSP oficiālā lapa - “RTU AF SP” 

 “Instagram” konts - “RTU AF SP” 

 Projektu organizēšanas attālinātā platforma “trello.com” 

 Vienots “Google” kalendārs kopā ar RTU AF SP publiskajiem pasākumiem un sēdēm
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Kandidātu saraksta padarītais iepriekšējā 

darbības gadā 

 
 Piedalīšanās Baltijas arhitektūras studentu labāko noslēguma darbu (BAUA 2019) 

prezentācijas organizēšanā 

 Matemātikas vakaru veidošana 1.kursa studentiem 

 Konkurss “Piparkūku nami” 

 Iesaistīšanās projektā “Pārdaugavas ūdensceļi” kopā ar RDPAD un Pierīgas 

pašvaldības pārstāvjiem 

 Carnikavas luterāņu draudzes baznīcas ideju vasaras arhitektūras plenērs (vasaras 

skola) 4 dienu garumā ar vieslektoriem 

 Bakalaura un maģistra mācību programmas uzlabošana 

 Pirmkursnieku seminārs “Arhitekti Ogrē SE2 EP1” 

 Pirmkursnieku iesvētības 

 Pieteikums RTU Studentu iniciatīvas konkursam - fotostudija (projekts nav  

apstiprināts) 

 Neformālie pasākumi 
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FSP Plāni nākamajam darbības gadam 

 
 Vieslekcijas kopā ar arhitektu biroju pārstāvjiem - neformālā izglītība 

 Ideju konkurss “Ģeniators” sadarbībā ar Rīgas domi un “RISEBA” 

 Iesaistīšanās Elizabetes ielas 2 - akustiskās koncertzāles novietnes diskusijās, 

piedalīšanās izstādē “MAD telpai” Elizabetes ielā 2 

 Konkurss “Piparkūku nami”  

 “ERASMUS” pieredzes apmaiņas vakaru organizēšana 

 Fotostudijas izveide RTU AF Studentu Iniciatīvas konkursa ietvaros (atkārtots 

pieteikums) 

 Vasaras arhitektūras plenēru organizēšana 

 Pirmkursnieku ievadpasākumu organizēšana - pirmkursnieku nometne, iesvētības 

 Sadarbība ar platformu “Creative Tuesdays” (apmācības 3D drukā) 

 Pārgājienu organizēšana sadarbībā ar platformu “Movement Spontaneous” 

 Regulāras studējošo sarunas un sadarbība ar fakultātes vadību izglītības kvalitātes 

uzlabošanas ietvaros 
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