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Ievads 

Kandidātu saraksts sastāv no savstarpēji draudzīgiem un inteliģentiem 

studentiem, kuriem piemīt potenciāls uzlabot filiāles darbību un studentu 

motivāciju studēt. Kā arī kandidātu sarakstā esošie studenti pārstāv dažādas 

studiju programmas un kursus, kas, iespējams, palielinās aptverto studentu 

loku, komunikācijas ziņā.  

FSP mērķi 

 Studentu motivācijas uzlabošanai tiek plānots veikt dažādus izklaides 

un zinātniskos pasākumus. Lai popularizētu un uzlabotu filiāles darbību 

iesaistīties dažādās aktivitātes, kā arī aktīva darbība sociālajās vietnēs.  

FSP darbības attīstība 

 Pēc studentu pašpārvaldes veiksmīgas izveidošanas tā kļūs 

pazīstamāka filiāles studentu lokā, kas ļaus sadzirdēt studentu vēlmes. 

Tālākā pašpārvaldes darbība tiks daļēji veikta, atsaucoties uz studentu 

vēlmēm, kuras apkopojot varēs noteikt filiāles trūkumus un tos izlabot. 

FSP darbības organizācija 

 Pašpārvaldes kandidāti pie mērķu sasniegšanas sākotnēji strādās 

kopīgi un katru otro nedēļu tiks rīkotas sēdes, kurās tiks lemti dažādi jautājumi 

un risinātas problēmas, un nepieciešamības gadījumā tiks sarīkotas arī 

ārkārtas sēdes, kuras kalpos steidzīgu jautājumu apspriešanai. 

 Par pašpārvaldi būs atrodama informācija uz filiāles ziņojuma dēļa 

mācību iestādē, filiāles mājaslapā un sociālajos tīklos. Šī informācija sevī 

ietvers ziņojumus par pasākumiem un klubu izveidi, pašpārvaldes darbību un 

iespēju pievienoties pašpārvaldei. 

Kandidātu saraksta padarītais par iepriekšējo gadu 

 Iepriekšējā gadā tika izveidots RTU Liepājas filiāles robotikas klubs, 

kura izveidei arī tika atrasts finansējums. Šis finansējums arī tika pielietots 

laboratoriju uzlabošanai un dažādu nepieciešamu iekārtu un instrumentu 

iegādei. Kandidāti, iepriekšējā gadā, aktīvi darbojās filiāles popularizēšanā un 

jauno studentu piesaistē, uzrunājot un sniedzot informāciju, potenciālajiem 

studentiem par RTU Liepājas filiāles piedāvātajām studiju programmām. Tika 

noorganizēts saliedēšanas pasākums RTU Liepājas filiāles 1.kursa 

studentiem, iepazīstinot viņus ar RTU Liepājas filiāles pašpārvaldi.  

  



FSP plāni nākamajam darbības gadam 

Mūsu plāni nākotnei ietver: 

1) Robotikas kluba popularizēšanu un uzlabošana. 

2) Sporta aktivitāšu popularizēšana filiālē, veidojot dažādas sporta 

sacensības, kurās būs iespējams arī iegūt dažādas balvas. 

3) Izklaides un zinātnes pasākumu plānošana un izveide, studentu smago 

darbu atalgošanai. 

4) Iesaiste sabiedriskajos pasākumos RTU Liepājas filiāles 

popularizēšanai. 

5) Vidusskolēnu un potenciālo studentu uzrunāšana un informēšana par 

RTU Liepājas filiāli un tās piedāvātajām studiju programmām.  

6) Apmaiņas programmu īstenošana, lai paplašinātu un ieviestu 

jauninājumus SP darbībā.  

7) Studentu ieinteresētības gadījumā kādu interešu klubu veidošana.  

 

Šie plāni jebkurā brīdī var mainīties, jo pašpārvaldes prioritāte ir studentu 

vēlmju uzklausīšana un pilnveidošana. 

 


