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Ievads: 

RTU LF ir kā otrā ģimene vecāko studiju gadu studentiem un jauniegūts draugu 

loks pirmkursniekiem. Mums ir ļoti spēcīgs zināšanu pamats un neapsīkstoša enerģija, 

zinātkāre un uzdrīkstēšanās no jaunajiem censoņiem.  

Mērķis: 

Mūsu mērķis ir pārstāvēt RTU LF studējošos, aizstāvēt studējošo akadēmiskās, 

sociālās tiesības un kultūras dzīves intereses LF un RTU vidē. RTU LF arī veicina 

radošu, inovatīvu, mājīgu, studijām un atpūtai labvēlīgu vidi. Mēs rūpējamies, lai 

studenti ar dažādām interesēm atrastu sev nodarbes un tie, kuri grib iesaistīties RTU 

LF procesos varētu iegūt iemaņas un prasmes, kas noderēs ne tikai pašpārvaldē, bet 

arī profesionālajā vidē un dzīvē kopumā.  

SP darbības attīstība: 

Uzsvars tiks likts uz jaunajiem un aktīvajiem. Ir izveidojusies veiksmīga 

komunikācija un draudzīga atmosfēra, lai darītu jaunas lietas un vecās pielāgotu 

atbilstoši vajadzībām.  

SP darbības organizācija: 

RTU LF ir 13 dalībnieki: 

Vadītājs – koordinē pašpārvaldes darbību un pārstāv RTU LF viedokli. Viņš 

nodrošina, ka visi RTU LF virzieni darbojas korekti un veiksmīgi. Šogad vadītājs ir 

Nils Grīntāls. 

SP darbība attiecībā uz finanšu, studiju atbalsta, projektu realizācijas lēmumiem 

notiek caur grupas darbu. Tāpat arī visi svarīgie lēmumi tiek pieņemti SP regulārās 

tikšanās reizēs.  
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Plāni nākamajam gadam: 
 
 

Mēnesis Pasākums / aktivitāte 

Novembris 
 Slidošanas pasākums studentiem 

Decembris  Ziemassvētku balle sadarbībā ar Liepājas Universitāti 

Janvāris - 

Oktobris 

 Izstrādē 

 

Komentāri: 

Augstāk redzamais plāns mainīsies, tāpēc, ka var tikt veidoti jauni projekti un 

vairāki mazi iekšējie pasākumi.  

Līdz šim ir bijušas 5 SP tikšanās reizes (sākot ar 13. Septembri). No kurām 4 

bija veltītas vispārējiem pašpārvaldes darbības jautājumiem, kā arī lielākais uzsvars 

bija likts uz Fukšu rīkošanu. Viena no šīm tikšanās reizēm tika organizēta atpūsšanās 

nolūkos un  lai biedri labāk iepazītu viens otru.  

Tāpat arī tika caur SP darbību tika noorganizēts attālināts ERASMUS studiju un 

prakses programmu seminārs Liepājā (ar Evitas Miščuku atbalstu), kas līdz šim nebija 

ieplānots semināru grafikā. 

Fukši tika organizēti 4. Oktobrī ar ne pārāk augstu atsaucību no studentu puses. 

Bet neskatoties uz to SP plāno veikt arī turpmākas aktivitātes, kas veicinās studentu 

vispārējā dzīves kvalitātes līmeņa paaugstināšanu. 


