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Ievads. 

 

ETHZF Studentu pašpārvaldi šobrīd veido 7 cilvēki. Katram 

biedram ir savas idejas un plāni, veidojot un darbojoties pašpārvaldē, bet 

skaidrs ir tas, ka visiem ir svarīgi sevi pilnveidot un attīstīt. Jaunie 

pašpārvaldes biedri Gunta Gaidule, Anete Roga, Laura Sedleniece un 

Kristaps Jurka pievienojās ETHZF SP 2016./2017. mācību gada sākumā, 

tāpēc viņu pozīcija pašpārvaldē vēl var svārstīties. Pārējie biedri, kas 

pašpārvaldē darbojas vismaz vienu gadu, savu lomu jau ir nostiprinājuši – 

Gita Tarasova (pašpārvaldes vadītāja), Valts Vīcups (vadītājas vietnieks) 

un Roberts Zvirbulis (atbildīgs par informācijas apriti un vizuālo 

materiālu). Mūsu biedru skaits nav liels, tāpēc katra biedra darāmo darbu 

saraksts ir ļoti daudzveidīgs. 

 

FSP mērķi. 

 

Mūsu pašpārvaldes mērķi nākamajam gadam ir gan akadēmiska, 

gan informatīva rakstura. Viens no galvenajiem mērķiem ir piedalīties 

studiju kvalitātes uzlabošanas procesā, izveidojot anketas par studiju 

priekšmetiem, pasniedzējiem un citiem svarīgiem jautājumiem. Kā arī vēl 

viens mērķis ir uzlabot ETHZF studentu iesaisti mūsu un citu rīkotos 

pasākumos, izmantojot efektīvākus paņēmienus, lai uzlabotu ārpus 

studiju dzīvi un studentu savstarpējās attiecības.  

 

FSP darbības attīstība. 

 

Šos mērķus realizēsim, regulāri rīkojot sēdes un darba grupas, lai 

būtu iespēja sanākt kopā un diskutējot risināt radušās problēmas, atbildēt 

uz jautājumiem. Svarīgi ir arī sadarboties ar fakultātes vadību, kas uzlabo 

darbu kvalitāti un savstarpējās attiecības mūsu vidē. 

 

FSP darbības organizācija. 

 

Pašpārvaldes sēdes plānotas rīkot vienu reizi divās nedēļās, bet 

bieži vien ir tā, ka darāmo darbu ir ļoti daudz un ir nepieciešams tikties 

katru nedēļu. Sēdēs apspriežam jaunumus, savus un citu FSP projektus un 

darāmos darbus. Darba grupas tiks veidots pēc vajadzības. Pašpārvaldes 

biedru shēma ir ļoti vienkārša: vadītāja, vadītājas vietnieks un citi biedri, 

kuru loma ir ļoti nozīmīga. Nodaļas neveidojam, jo tam pagaidām nav 

nepieciešamības. Mūsu kontaktinformācija ir atrodama gan sociālajos 

tīklos, gan pie ziņojuma dēļa – sazināties ar mums ir pavisam viegli. Mēs 

arī esam ļoti atvērti jauniem dalībniekiem! 



Kandidātu saraksta padarītais iepriekšējā gadā. 

 

Mūsu darbību pagājušajā gadā var raksturot 3 vārdi: mērķtiecīga, 

ražīga un daudzveidīga. Ņemot vērā to, ka pagājušā mācību gada 

pašpārvaldi veidoja 3 biedri, pasākumu skaits ir pietiekoši liels. 

Organizējām tulkošanas konkursu, spēļu vakaru „Full House of 

Engineers” (sadarbībā ar EEF SP), ETHZF studentu saliedēšanās 

sarīkojumu, vasaras nometni (kopā ar MLĶF SP un ETF SP) un 

iesvētības. Kā arī iesaistāmies fakultātes domes, RTU Senāta un RTU SP 

Kopsapulces sēdes. Jaunākais projekts, kas tika realizēts, ir vārdu 

burtošanas konkurss „Spelling Bee” angļu valodā. Tas bija gan 

izglītojošs, gan izklaidējošs pasākums gan latviešu, gan ārzemju 

studentiem. 

 

FSP plāni nākamajam darbības gadam. 

 

Mūsu esošā biedru komanda ir gatava piepildīt nākamo gadu ar 

jauniem projektiem (tulkošanas profesionāļu seminārs, erudīcijas 

konkurss topošajiem tulkošanas studentiem), turpināt jau iepriekš 

organizētos projektus (tulkošanas konkurss, dažāda veida saliedēšanās 

sarīkojumus). Vēlamies arī uzlabot studiju kvalitāti, tāpēc veidosim un 

analizēsim studentu anketas par tehniskās tulkošanas programmu. 

Kvalitatīva un atsaucīga anketu aizpildīšana ir viens no galvenajiem 

uzdevumiem šajā projektā, tāpēc tam pievērsīsim īpašu uzmanību. 

Studentu piesaisti pasākumiem uzlabosim ar vizuāli labvēlīgāku 

risinājumu – sava stenda novietošanu fakultātes telpās. Tas apkopos 

studentiem svarīgāko informāciju, ko pašpārvalde var sniegt. Stends būs 

redzamāks nekā kopējs dēlis pie sienas, tāpēc iespēja redzēt jaunus 

plakātus un informāciju būs lielāka. Mēs gribam, lai labi ir mums, mūsu 

studentiem un visiem pārējiem! 


