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

pārstāvēti visi kursi un grupas, kopsummā par 63% pārsniedzot pagājušā gada kandidātu 

skaitu.  

FSP mērķi 
 Studiju vides kvalitātes attīstīšana 

 Studentu akadēmiskā snieguma veicināšana 

 Cieša sadarbība ar nozari, Latvijas un Eiropas arhitektu savienību  

 Platforma ārpus studiju aktivitātēm, kursiem, semināriem, apmācībām un 

vieslekcijām 

FSP darbības attīstība 
 Augoša pārstāvniecība Latvijas studentu apvienībā 

 Kārtības ruļļa sastādīšana un apstiprināšana  

 Ciešāka sadarbība ar RTU SP un citu fakultāšu/augstskolu studentu pašpārvaldēm 

FSP darbības organizācija 
 Atvērtas sēdes reizi mēnesī – otrdienās 

 Valdes tikšanās 2x mēnesī, pēc vienošanās un nepieciešamības 

 Jaunie biedri piesaistās aizpildot tiešsaistes anketu FSP fb lapā.  

 FSP biedru zona – facebook grupa “RTU APF SP aktīvisti” 

 FSP publiskā facebook lapa – RTU APF SP 

 Projektu lapa trello.com 

 Vienots google kalendārs RTU APF SP pasākumiem 

 Iekšējās saziņas kanāls valdei un projektu vadītājiem slack.com RTU APF SP  

APF SP vadītājs -
Matijs Babris

APF SP 
viceprezidente 

Luīze Eglīte 
vietniece ārējo 
sakaru jautājumos

Viesturs Balodis-
sporta nodaļas 
vadītājs

Andra Marta 
Krēsliņa- Kultūras 
nodaļas vadītāja

Krista Beļauniece 
studentu pārstāvis 
RTU APF domē

Alīna Beitāne 
studentu pārstāvis, 
RTU APF domē, FSP 
vadītāja vietniece 
studiju jautājumos

Anete Soldāne-
finanšu nodaļas 
vadītāja

Jānis Lielmanis -
Saimniecības 
nodaļas vadītājs
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Kandidātu saraksta padarītais par iepriekšējo 
gadu 

 BAUA Awards 16, organizējām Baltijas arhitektūras skolu diplomandu konkursu 

Latvijā.  

 Geniator XL – Baltijas arhitektūras skolu radošo ideju konkurss sadarbībā ar SIA 

Livland un SIA Smart Energy.  

 Studentiem nodrošināta pieeja APF terasei 4. stāvā 

 Arhitektu čilnis – Gaisa hokejs, mēbeles un labiekārtojuma elementi 

 Arhitektu lasītava. Veikts pasūtījums Neufert, MARK un Latvijas arhitektūras 

žurnāliem, kā arī citai periodikai.  

 Preiļu plenērs. Nedēļu ilga radošā meistarklase ar speciālistiem un arhitektiem 

bez dalības maksas.  

 Ekskursija uz KNAUF un Consolis uzņēmumiem 

 Ekskursija uz Latvijas Mākslas Muzeja jaunbūvi  

 Tree House place praktiskā darbnīca koka konstrukciju projektēšana un  

 Guvām telpas jauno arhitektu klubam “Atelpa” kur vadījām radošo ideju 

konkursu Atelpa brainstorm, sēdes un cita rakstura pasākumus.  

 6 pieteikumi iniciatīvu fonda konkursam RTU SP 

o 3D drukas darbnīca 

o Papildinātās realitātes laboratorija 

o Piparkūku namiņi 

o Arhitektu lasītava 2.0 

o Attālinātās mērīšanas sistēma 

o Praktiskā meistarklase 

 Sadarbība ar LAS pie Valsts Kultūrkapitāla fondu apgūšanas, realizējot projektus 

Latvijā un Ārzemēs 

 Spontānie nakts pārgājieni un ekspedīcijas – 10 spontānie pārgājieni, sīkāk fb 

lapā 

 Ikgadējā pirmkursnieku nometne 

 Virtuālā Valmiera – nedēļu ilgs attīstības projekts RTU APF studentiem sadarbībā 

ar Valmieras pilsētas pašvaldību un vietējo būvvaldi.  

 Nultā advente un daudz daudz citu projektu, kas neietilpst projektu konkursa 

finanšu atskaitēs. (sīkāks info pēc pieprasījuma vai skat. Trello.com) 
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FSP Plāni nākamajam darbības gadam 
 Apmācības 3d drukā 

 Darbs pie studiju programmas ar Latvijas Arhitektu savienību un nozares 

pārstāvjiem.  

 Radošo ideju konkurss Ģeniators ar Latvijas Studentu apvienību  

 Piparkūku māju konkurss 

 Jauno arhitektu kluba “Atelpa” attīstīšana 

 Arhitektu lasītava, jaunas literatūras pasūtījums 

 Ikmēneša studējošo sarunas ar fakultātes vadību 

 Rīgas, Porto un Veimāras vasaras skola Latvijā 

 Sarunu vakari jauno arhitektu klubā “Atelpa” 

 Vasaras skolas un plenēri Valmierā, Dobelē un citās LV pilsētās 

 Spontāni nakts pārgājieni mūsu aktīvistiem, ERASMUS studentiem un citiem 

interesentiem.  

 Kārtības ruļļa izstrāde 

 Praktiskā darbnīca TreeHouse place sadarbībā ar biedrību Piedzīvojuma Gars un 

Movement Spontaneous.  

 

 

 

RTU APF SP vadītājs 

Matijs Babris 

 

Rīgā, 2016. gada 16.novembrī. 

 


