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Ievads:  
DITF SP ir studentu kopums, kura darbība un mērķi ir virzīti mācību kvalitātes un 

studentu ikdienas uzlabošanai. Pašpārvalde ir vieta, kur studentiem tiek sniegtas iespējas attīstīt 
dažādas prasmes, pilnveidoties, iepazīt daudz jaunu cilvēku, kā arī atklāt sevī jaunas personības 
šķautnes.  

 Studentu pašpārvaldē savu vietu atrod gan aktīvākie un skaļākie ekstraverti, gan 
kautrīgākie introverti. Kuplajā biedru pulkā studenti mācās un attīsta savas organizatoriskās, 
sociālās un radošās prasmes, atrod jaunus draugus un domubiedrus, kā arī padara savus 
studentijas gadus par neaizmirstamiem. 

Šis gads solās būt unikāls un neaizmirstams, jo mūsu lielajam un draudzīgajam studentu 
pulkam grasās pievienoties daudz jaunu biedru ar degsmi acīs un uguntiņu sirdī.  

 
 

Mērķis:  
DITF SP galvenie mērķi ir pārstāvēt RTU DITF studējošos visās RTU institūcijās, 

aizstāvēt viņu akadēmiskās un sociālās tiesības, kultūras dzīves intereses, veicināt radošu, 
inovatīvu, mājīgu un mācībām labvēlīgu vidi, popularizēt DITF un tās studentus, kā arī veidot 
sadarbības ar nozares uzņēmumiem un citām FSP, rast kopīgus risinājumus ar mācībspēkiem un 
DITF vadību, pielāgojoties COVID-19 pandēmijai un tās radītajiem apstākļiem.  

Mūsu mērķis ir atrast risinājumus jebkādai situācijai, kādā mēs varētu nokļūt pandēmijas 
vai citu iemeslu dēļ un turpināt veidot interesantus, studentiem pievilcīgus, radošus, sportiskus 
un ar nozari saistītus pasākumus. Par piemēru varam ņemt tādus pasākumus kā “Šķērsgriezums”, 
“Pagalma sporta spēles”, “Erudītais inženieris”, “Galda spēļu vakars” un jau pagājušajā semestrī 
radītais un veiksmīgi novadītās tiešsaistes erudīcijas sacensības “SpeedCrack: Escape the Web”, 
kas pierāda, ka spējam pielāgoties arī arkārtas situācijai un turpināt veidot atraktīvus un ar nozari 
saistītus pasākumus.  

 
 

DITF SP darbības attīstība:  
Līdzīgi kā iepriekšējos gadus, tiks likts uzsvars uz savstarpējo komunikāciju, ar citām 

RTU fakultāšu pašpārvaldēm un mūsu fakultātes administrāciju. Jo labāka komunikācija biedru 
starpā, jo tuvāks kolektīvs, jo saliedētāka pašpārvalde, jo efektīvāk tiks pildītas funkcijas un 
sasniegti uzstādītie mērķi.  

Viens no DITF SP pamatuzdevumiem ir kvalitatīvas vizuālās identitātes un tēla 
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uzturēšana. Veiksmīgai pašpārvaldes darbībai ir svarīgi uzturēt un nostiprināt sadarbību ar 
visdažādākajiem sadarbības partneriem, piemēram, “Accenture”, “Printful”, “ZZ Dats”, 
“Korporācija Latvia” un “ScandiWeb”.  

Tiecoties uz iepriekš minētajiem mērķiem, mēs centīsimies panākt straujāku DITF SP 
izaugsmi, uzlabojot arī iekšējo atmosfēru pašpārvaldē. 
 
 

DITF SP darbības organizācija:  
 DITF SP ir izveidojusies sistēma, pēc kuras tā darbojas. Tajā, vēlēšanu kārtā, ir ievēlēti 
seši studenti, kuri ieņem atsevišķus amatus un pilda tiem uzticētos pienākumus. 

Vadītājs un vietnieks - DITF SP vadītājs ir pašpārvaldes ievēlēts students, kurš koordinē 
pašpārvaldes darbību un pārstāv DITF SP viedokli dažādās lēmējinstitūcijās. 

Vadītājs ir “galvenais studentiņš” administrācijas acīs, kas pārrauga visus procesus 
pašpārvaldē, to termiņu izpildi un kvalitāti.  

Vadītāja vietnieks ir vadītāja izvirzīts cilvēks, ko biedri apstiprina. Šī persona ir vadītāja 
labā roka, kas aizstāj vadītāju tā prombūtnes un slimības laikā, motivē biedrus un aktīvistus.  

Šogad pašpārvaldi vada Alise Drozdova un viņas vietniece Ariadna Ivanova.  
DITF SP nevada vien vadītājs un vadītāja vietnieks, bet arī 4 virzienu vadītāji: 
 

● Finanšu virziena vadītāja uzdevums ir veikt pašpārvaldes finanšu uzskaiti un 
sadali rīkotajos pasākumos, atbildēt par inventarizāciju, kā arī konsultēt citu 
virzienu vadītājus finanšu jautājumos.  

Šogad finanšu virziena vadītāja ir Ieva Annija Eihmane. 
 

● IT lietu virziena vadītāja pienākumi ir uzturēt DITF SP sociālos tīklus: Facebook, 
Instagram, Flickr un DITF SP mājaslapu - ditfi.rtu.lv, - veidot radošus un piesaistošus 
plakātus un grafiskos darbus, kā arī prezentmateriālus.  

Šogad IT lietu virzienu vada Emīls Jaunbērziņš. 
 

● Projektu vadības virziena vadītājs nodrošina kvalitatīvu, izglītojošu un izklaidējošu 
pasākumu izveidi, uzrunājot projektu organizatorus vai pašam uzņemoties projektu vadīšanu.  

Šogad projektu vadības virzienu vada Rigonda Buša. 
 

● Studiju virziena vadītāja galvenais mērķis ir pārstāvēt studentu intereses. Darbībā ietilpst 
studentu akadēmisko jautājumu un problēmu izskatīšana, studiju procesa un kvalitātes 
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uzlabošanas priekšlikumu izstrāde un ieviešana. Virziena vadītājs koordinē grupu vecāko, 
padomnieku un mentoru darbību.  

Studiju virziena vadītājs šogad ir Pēteris Vents Liepiņš. 
 
Pašpārvaldes biedri ir sarakstā esošie biedri, kuriem ir interese iesaistīties studentu 

pašpārvaldes darbībā - studiju uzlabošanas procesos, vizuālo materiālu veidošanā, pasākumu 
organizēšanā vai vēl kādā citā veidā. Pašpārvaldes biedriem tiek automātiski piešķirtas 
balstiesības pēc ikgadējām biedru vēlēšanām, kuru dēļ biedri var ietekmēt pašpārvaldes 
lēmumus. Atkārtotu sēžu neapmeklēšanas gadījumā biedri var zaudēt balstiesības, taču saglabā 
biedru statusu. 

 
Aktīvisti ir kā mazie palīgi, kuri iesaistās pašpārvales darbībā, taču nav pašpārvaldes 

biedri. 
 
 

Atskats uz padarīto:  
 

Pašpārvaldi kopš 2019. gada maija līdz šī gada jūnijam vadīja Emīls Stiprais. 
Iepriekšējais mācību gads bija bagāts ar dažādiem notikumiem un projektiem. Gada laikā tika 
saglabāts pozitīvs DITF SP ārējais tēls, rīkots daudz pasākumu, kā arī tika uzturēta un uzlabota 
komunikācija ar fakultātes vadību. Ievērojamākie projekti bija pirmkusnieku nometne “5G.exe” 
un online erudīcijas sacensības “SpeedCrack: Escape the Web”. 

Šis mācību gads bija īpašs ar to, ka pavasarī tika izsludināta ārkārtējā situācija valstī un 
visus atlikušos ieplānotos pasākumus kopš marta vidus nācās pārcelt vai atcelt pavisam. 
Ārkārtējās situācijas dēļ nenotika arī lielākais plānotais projekts - pasākumu cikls 
“Šķērsgriezums”. Tā vietā īsā laika posmā tika izveidots pavisam jauns tiešsaistes pasākums 
“Speedcrack: Escape the Web”. Tajā piedalījās vairāk nekā 50 dalībnieki, kuru starpā bija ne 
tikai studenti no RTU, bet arī studenti no citām AII un vidusskolām. Zemāk var iepazināties ar 
pasākumiem un darbībam, kas notika iepriekšēja perioda laikā: 

● Notika biedru laivu bruaciens “Peles neslīkst”, kur tika pievarēti aptuveni 25 km, un 
netraucēja laikapstākļi; 

● Tika izveidots gada plāns, kas bija aktuāls visu gadu, izņemot nelielas izmaiņas; 
● “5G.exe” pirmkusnieku nometnē kopā ar ETF SP - dalībnieki un organizatori 

paslidinājās pa kalniņu, peldējās drēbēs, baudot foršus laikapstākļus, kā arī pirmo reizi 
nometni apciemoja mūsu fakultātes dekāns; 
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● Tika koordinēta pirmkursnieku plūsma no pašas Ķīpsalas līdz mūsu fakultātei; 
● Pirmkursnieku iesvētībās visiem bija iespēja pārģērbties par mīļāko multeņu varoni un 

dažiem bija iespēja arī vinnēt foršas balviņas; 
● Novembrī notika ikgadējais “Month of Murder”, kura laikā biedri varēja vairāk iepazīties 

ar citu paradumiem; 
● Kopīgajā pasakumā “Bezmiega varā” piedalījas maksimāli daudz komandu, ka arī visi 

punkti bija saistīti ar katru no organizējošajām fakultātēm; 
● Erudīcijas konkurss “Erudītais inžienieris” dabūja sev stilīgu logotipu, ka arī 

dalībniekiem - pirmkursniekiem - bija iespēja dabūt labu atzīmi vienā no mācību 
priekšmetiem, uzvarot attiecīgajā kārtā; 

● Veiksmīgi aizvadīts Rektora kausa posms, spēlējot boulingu; 
● Ziemassvētkos sirsnīgi apsveicām fakultātes vadību un viens otru; 
● “Dienesta romānā” vairāki dalībnieki atrada savas otrās pusītes; 
● Helovīna karaoke vietā notika vairāki seceret karaoke sesijas, kur biedri varēja kārtīgi 

izdziedāties; 
● Gatavojoties lielākajam pašpārvaldes pasākumam, tika izveidota unikāla vizuālā 

identitāte, bet pasākumu nācās atcelt ārkārtas situācijas dēļ. Taču tapa pavisam jauns 
pasākums “SpeedCrack: Escape The Web”; 

● Lai karantīnā būtu vieglāk, tika izveidots serveris Minecraft’ā, kur varēja uzbūvēt mīļo 
fakultāti un tās apkārtni; 

● Vasarā notika velobrauciens kopā ar biedriem, kurā laikā tika pievarēti ap 40 km; 
● Visa gada garumā: 

○ Pirkursniekiem grūtos brīžos palīdzēja viņu mentori un grupu padomnieki; 
○ Aizvadīti daži motivācijas semināri, kur jaunie biedri varēja labāk izprast 

pašpārvaldes darbību; 
○ Organizeti vairāki mācību vakari ne tikai pirmkursniekiem, bet arī otrajam 

kursam, kā arī pirmssesijas seminārs, lai pirmkursnieki varētu labāk izprast 
sesijas būtību; 

○ Tika izveidoti jaunie DITF džemperi ar smuko sarkano kapuci; 
○ Nodibinājām draudzības, sadarbības, kontaktus un parādījām, cik DITFiem 

daudz ir iekšā.  
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Plāni darbības gadam: 
 

Mēnesis Virziens Pasākums/darbs 

Novembris 

Studijas Start-up vieslekcija 
Mācību vakars 

Projekti Bezmiega varā (ar ETF un 
MLĶF), Erudītais inženieris, 
galda spēļu vakars (ar ETF 
un LU DF), filmu vakars, 
DITF SP biedru motivācijas 
seminārs 

Decembris 

Studijas Vieslekcija 
Pirmssesijas seminārs 
pirmkursniekiem 
Programmu direktoru un 
grupu vecāko tikšanās 

Projekti DITF SP Ziemassvētki, 
DITF un ETF boulinga 
turnīrs, brauciens uz Ulubeli 

Janvāris Studijas Pirmā semestra beigu anketu 
izskatīšana 

Februāris 

Studijas Ekskursija uz uzņēmumu 

Projekti Dienesta romāns (ar IEVF 
un BIF), galda spēļu vakars 
(ar ETF un LU DF), 
brauciens uz Ulubeli 

Marts 
Studijas Šķērsgriezums 

Projekti Filmu vakars 

Aprīlis 

Studijas Programmu direktoru un 
grupu vecāko tikšanās  
Vieslekcija 

Projekti Mafijas vakars (ar ETF), 
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spēļu vakars 

Maijs 

Studijas Mācību vakars 

Projekti Sētas ielas svētki (ar IEVF 
un EVIF), pagalma sporta 
spēles (ar BIF un MTAF), 
robotikas sacensības, 
pārgājiens 

Jūnijs 

Studijas Tikšanās ar grupu 
vecākajiem un DITF vadību, 
lai pārrunātu mācību 
kvalitāti. 
Semestra beigu anketu 
izskatīšana 

Jūlijs 

Studijas Grupu padomnieku piesaiste. 
Mentoru programmas 
dalībnieku (mentoru) 
piesaiste 

Projekti Pikniks ar IEVF SP valdi, 
laivu brauciens “Peles 
neslīkst” 

Augusts 

Studijas Mentoru programmas 
dalībnieku sadalīšana 
(Pirmkursniekus sadala 
mentoriem) 

Projekti Pirmkursnieku nometne 

Septembris 

Studijas Pirmkursnieku grupu vecāko 
tikšanās 
 

Projekti DITFeļu diena 

Oktobris 
Studijas Vieslekcija 

Projekti Iesvētības, Halloween 
karaoke 

http://www.ditfi.lve-pasts/


Rīgas Tehniskās universitātes  
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes  

Studentu pašpārvalde 
Sētas iela 1 – 205 

e-pasts: info@ditfi.lv  
www.ditfi.lv 

 
 

 

 
Noslēgumā:  

Augstāk redzamais plāns ir visparīgs un var mainīties atbilstoši situācijai valstī. Nav 
minēti vairāki pasākumi, kuru norises laiks vēl nav zināms precīzi (piemēram, vieslekcijas, 
ekskursijas, filmu vakari utt.).  

Tā kā apstākļi mainās neparedzami, mēdz paradīties jauni pasākumi un spontāni projekti, 
kurus grūti paredzēt. Paldies par veltīto laiku darbības plāna iepazīšanai. Ceram, ka viss saies un 
tiks izpildīts! 

Uz veiksmīgu gadu cerot, 
DITF SP Valde. 
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