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Ievads

 Pašpārvaldes biedru kandidātus veido vairāk kā 
40 spējīgu jauniešu.

 Tie ir no bakalaura, maģistra, doktora līmeņiem.

 Tiek pārtāvētas visas fakultātes studiju 
programmas.

 Tajā ir padomnieki un grupu vecākie.

 Tās biedri pārstāv studentus visās 
lēmējinstitūcijās.



FSP mērķi

 Pārstāvēt VISUS MLĶF studentus.

 Atdzīvināt Ķīmiķu dienas.

 Turpināt tradīcijas, atzīmējot MLĶF SP DZ.D.

 Atklāt atpūtas stūri un izremontēto FSP telpu.

 Uzsākt attīstību, remontdarbus Aurumā.

 Izveidot Studentu laboratoriju.

 Uzlabot studiju kvalitāti.

 Nodrošināt aktīvu, interesantu ārpus studiju vidi 
MLĶF studentiem.



FSP darbības attīstība

 Sadarbojoties tiks veidotas jaunas studiju 
programmas akreditācijai.

 Pasākumiem tiks piesaistīti paliekoši 
sadarbības partneri.

 Meklētas telpas MLĶF SP noliktavai.

 Tiks regulāri rīkoti spēļu vakari.

 Tiks izveidota MLĶF SP studenta PVN 
grāmata.

 Izveidots Ārējo sakaru virziens FSP valdē.



FSP darbības organizācija

 Informāciju par notiekoš saņem grupu vecākie.

 Visi aktīvisti tiek pievienoti e-pasta listē.

 Aktīva komunikācija tiek uzturēta arī FSP FB lapā,

 Reizi divās vai trīs nedēļās tiek rīkotas sēdes, kur 
informē, diskutē, rada un spriež.

 Sēdes ir atvērtas, tām ir arī eventi FB lapā.

 Reizi divās nedēļās notiek FSP valdes sēdes.

 Ir arī daudz individuālo tikšanos ar projektu 
vadīājiem, akīvistiem, vadības pārstāvjiem.



FSP darbības organizācija

 Iesaistīties var jebkurā mirklī jebkurš MLĶF 
students.

 Aktīvi iesaistās arī vecbiedri, kas nav biedri.

 Studenti ir arī pārstāvji Stipendiju komisijā.

 SHĒMA



Kandidātu saraksta padarītais 
par iepriekšējo gadu

 Iegūts finansējums, uzsākti remontdarbi atpūtas 
stūra un FSP telpas labiekārtošanā.

 Vienmēr nodrošināta pārstāvniecība visās 
lēmējinstitūcijās.

 Notikušas neformālas tikšanās: vadība-studenti.

 Uzsākts darbs pie studiju programmu pārveides.

 Izmaiņas pasniedzējos, studiju kursu saturos.



Kandidātu saraksta padarītais 
par iepriekšējo gadu - pasākumi

 Kultūras un sporta pasākumi – orientēšanās 
“Bezmiega varā”, “Pazudušie”.

 Saliedētībai, motivācijai – MLĶF Studentu 
svētki, laivu brauciens, velobrauciens.

 FSP motivācijai – dažādi neoficiāli pasākumi, 
tajā skaitā Laserpeintbols.

 Izglītībai un zinātnei – “Eksplozīvi un 
kreatīvi”, “Kļūsti par ķīmiķu burvi”, 
“Pirmssesijas seminārs”, “Gribi būt 
sekmīgs?”.



FSP plāni nākamajam gadam

 Realizēt visus ierastos pasākumus, tos 
uzlabojot.

 Labiekārtot atpūtas stūri, FSP telpu, Aurumu.

 Apmācīt vairākus eksperimentu 
demonstrētājus.

 Aktīvi iesaistīties DTI attīstībā, palīzēt ar 
izmaiņu ieviešanu.

 Perfekta pirmkursnieku nometne “ĀUZ”.


