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DITF Studentu pašpārvalde 

 
Ievads:  

DITF SP ir studējušo kopums, kurā iesaistoties ir iespēja ne tikai pilnveidot sevi             
visdažādākajās jomās, bet arī iepazīties ar lieliskiem cilvēkiem. Aizritējušā gadā lielā           
DITF SP ģimene sastāvēja no vairāk kā 55 biedriem un aktīvistiem - pirmā, otrā un               
trešā studiju gada studentiem. Vecāko biedru pieredze un zināšanas un jaunāko           
biedru aktivitāte un vēlme darboties pašpārvaldi padara par spēcīgu studējošo          
kopumu. Neapšaubāmi nākamais gads būs vēl sekmīgāks, jo kopumam klāt          
pievienosies jauni biedri un aktīvisti.  

 

Mērķis:  
DITF SP galvenais mērķis ir pārstāvēt studentu intereses, piedāvājot saturīgus          
pasākumus – gan izglītojošus, gan izklaidējošus, kā arī aizstāvot studentu viedokli           
visās RTU institūcijās. Liels uzsvars tiek likts uz studentu iepazīstināšanu ar prasmēm,            
kuras netiek apgūtas studiju kursos. Tas tiek realizēts ar dažādu vieslekciju, darbnīcu            
un uzņēmumu ekskursiju palīdzību.  
Tomēr, lai pilnvērtīgi mācītos, ir vajadzīga arī atpūta un izklaide, tāpēc tiek organizēti             
izklaidējoši un sportiski pasākumi, kuros tiek pārbaudīta arī studentu erudīcija un           
zināšanas. Katru gadu ir jācenšās uzlabot katrs no šiem pasākumiem, lai nodrošinātu            
nepārtrauktu progresu, kas ir viens no mūsu galvenajiem mērķiem. 

 

DITF SP darbības attīstība:  
Uzsvars DITF SP darbībā tiek likts uz savstarpējo komunikāciju un saliedētību starp 
citām RTU fakultāšu pašpārvaldēm. Sasniedzot šo, studentu pašpārvalde veiksmīgāk 
pilda savas funkcijas un tai ir vieglāk sasniegt iecerētos mērķus.  
Lai pašpārvaldes darbība veiksmīgi turpinātu attīstīties, svarīga ir arī sadarbība ar 
sadarbības partneriem kā ‘’Accenture’’, ‘’ZZ Dats’’, ‘’ScandiWeb’’, Korporācija “Latvia” 
un citiem. 
Papildus veiksmīgai komunikācijas attīstīšanai DITF SP nodrošina arī kvalitatīvu 
vizuālās identitātes uzturēšanu. 

 

DITF SP darbības organizācija:  
DITF SP darbojas pēc noteiktas sistēmas, kurā noteikts skaits studējošo ieņem 
atsevišķus amatus un pilda katrs savus pienākumus. 
Vadītājs un vietnieks – DITF SP vadītājs ir pašpārvaldes ievēlēts students, kurš 
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DITF Studentu pašpārvalde 

koordinē pašpārvaldes darbību un pārstāv DITF SP viedokli dažādās lēmējinstitūcijās.  
 

Vadītājs seko līdzi procesu norisei, vienlaicīgi uzraugot darba termiņus un kvalitāti. 
Vadītāja vietnieku izvirza vadītājs, kas vēlāk tiek apstiprināts. Amata pienākumi ir 
vadītāja aizstāšana viņa prombūtnes un slimības laikā, kā arī biedru motivēšana. 
Šogad pašpārvaldi vada Emīls Stiprais un viņa vietnieks ir Rolands Naglis. 
 
Katru virziena vadītāju ievēl pašpārvaldes biedri. DITF SP struktūrā ietilpst sekojošie 
virzieni: 

 
● Finanšu virziena 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 Elīna          
Skopāne. 
 
● Studiju virziena galvenais mērķis ir pārstāvēt studentu intereses. Darbībā         
ietilpst studentu akadēmisko jautājumu un problēmu izskatīšana, studiju procesa         
un kvalitātes uzlabošanas priekšlikumu izstrāde un ieviešana. Virziena vadītājs         
koordinē grupu vecāko, padomnieku un mentoru darbību. Studiju virziena         
vadītājs šogad ir Matīss Kundziņš-Āboliņš.  
 
● IT lietu virziena pienākumi ir uzturēt DITF SP sociālos tīklus: Facebook,  
Instagram, Flickr un DITF SP mājaslapu - ditfi.lv, veidot radošus un piesaistošus            
plakātus un grafiskos darbus, kā arī prezentmateriālus. Šogad IT lietu virzienu           
vada Emīls Brenčs. 
 
● Projektu vadības virziena vadītājs nodrošina kvalitatīvu gan izglītojošu,        
gan izklaidējošu pasākumu izveidi, uzrunājot projektu organizatorus vai pašam         
uzņemoties projektu vadīšanu. Šogad projektu vadības virzienu vada Kristiāna         
Šulca. 

 
Pašpārvaldes biedri ir biedru sarakstā esošie studenti, kuri ir izrādījuši interesi           
piedalīties pašpārvaldes darbībā - pasākumu organizēšanā vai DITF SP turpmākā          
attīstībā. Pašpārvaldes biedriem automātiski pēc ievēlēšanas tiek piešķirtas        
balsstiesības, ar kurām biedri DITF SP sēdēs var balsot par jautājumiem, kas skar             
tālāko DITF SP darbību. Atkārtotu sēžu neapmeklēšanas gadijumā biedri var zaudēt           
balsstiesības, taču saglabā biedru statusu.  

 
Aktīvisti ir studenti, kas iesaistās pašpārvaldes darbībā, iesaistoties DITF SP attīstībā           
un palīdzot projektu organizēšanā, taču nav pašpārvaldes biedri.  
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DITF Studentu pašpārvalde 

 

Atskats uz padarīto:  
Pašpārvaldi kopš 2018. gada maija līdz šī gada maijam vadīja Miķelis Gulbis. 
Šī gada laikā tika paveiktas vairākas lietas, kas stiprināja mūsu tēlu fakultātes 
vadības acīs, RTU SP vidū, starp citām fakultātēm un arī ārēji - uzņēmumiem 
un citām universitātēm. 
Gada lielākie projekti noteikti bija “5G.EXE” un “Šķērsgriezums”, kuru abu 
koncepts tika saglabāts un tie padarīti par neaizmirstamiem pasākumiem. 
Zemāk uzskaitītas vairākas lietas, kuru dēļ pagājušais gads bija vienreizējs un 
lielisks: 

● Noritēja vasaras saliedējošais laivu brauciens, kurā tika izglābts 
gulbītis. 

● Tika izveidots gada plāns, kurš bija aktuāls visu gadu un veiktas tikai 
mazas izmaiņas. 

● “5G.EXE” nometnē pirmkursnieki tik apmētāti ar kūkām. 
● 3. septembrī cilvēku kustība bija tik labi noorganizēta, ka par to mums 

izteica uzslavas fakultātes vadība. 
● Pirmkursnieku iesvētības 2. kursa studenti atceras vēl joprojām 

(cerams, ka labā gaisotnē). 
● Helovīnu karaoke bija pārstāvētas vairākas fakultātes un sponsoru bija 

ļoti daudz. 
● Novembrī notika ikgadējāis “Month of murder”, kurā palika tikai viens 

izdzīvojušais… 
● “Bezmiega varā” piedalījās maksimāli iespējamais komandu skaits un 

pirmo reizi šis pasākums bija ar zinātnisku ievirzi. 
● Pasākumā “Erudītais inženieris” uzvārēja DITFu pāris (es ceru). 
● Ziemassvētku pasākumu aizvadījām ar fakultātes vadību un 

satuvinājāmies vēl vairāk. 
● Sesijas laikā atpūtāmies, jo mēs esam kārtīgi studenti, kuriem ir labas 

atzīmes. 
● Februārī savedām kopā pārus “Dienesta romānā” (visi vēlāk izsķīrās). 
● Programmēšanas sacensībās “BEAT IT” uzvarētājs tika apbalvots ar 

kārtīga lieluma skandu. 
● “Pagalma sporta spēlēs” sadarbībā ar citām fakultātēm iedvesām 

studentiem sportisku garu neordināros sporta veidos. 
● Aizbraucām uz dzīvnieku patversmi “Ulubele”, lai izdarītu kādu labu 

darbiņu. 
● Nostaigājām vairāk nekā 20km ikgadējā pārgājienā - katrs savā 

apģērbā. 
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● Nosvinējām savu dzimšanas dienu pagalmā ar fakultātes vadību, 
sponsoriem un pirmo reizi dzirdējām arī “Stand-up” no mūsu biedra. 

● Visa gada laikā: 
○ Pirmkursniekiem un arī vecāko kursu studentiem palīdzēja 

mentori, padomnieki un pašpārvaldes biedri. 
○ Aizvadīti vairāki motivācijas semināri, kuros pieaicinājām 

vecbiedrus un smēlāmies motivāciju. 
○ Organizēti mācību vakari, lai nodotu formālas zināšanas un 

pirmssesijas seminārs, lai palīdzētu pirmkursniekiem pārkāpt 
pirmajai nopietnajai barjerai. 

○ Izgatavoti džemperi un citas ar DITF simboliku apdarinātas 
lietas. 

○ Pārveidota mājaslapa un novadīta smieklīga fotosesija. 
○ Nodibinājām draudzības, sadarbības, kontaktus un parādījām cik 

DITFiem daudz ir iekšā. 

 
 

Plāni nākamajam gadam 
 

Jūnijs-Jūlijs  
Projekti : 
Pirmkursnieku nometnes organizēšana; 
Laivu brauciens. 
Studijas:  
Sesija – studenti gatavojas eksāmeniem 
Vispārīgi : 
DITF SP telpu tīrīšana un mantu šķirošana; 
Gada projektu un finanšu plāna izveide. 
 
 

Augusts  
Projekti :  
Pirmkursnieku nometne 
Studijas : 
Padomnieku uzrunāšana 
Vispārīgi : 
Gatavošanās jaunajam mācību gadam 
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DITF Studentu pašpārvalde 

 
Septembris  

Projekti :  
Iezvanīšanās svētki 
Studijas :  
Vieslekcijas no uzņēmumiem; 
Mācību vakars. 
Vispārīgi : 
Topošo DITF SP biedru uzrunāšana 
 

 Oktobris  
Projekti:  
Iesvētības; 
Kino vakars; 
DITF, ETF un LU DF galda spēļu vakars; 
Pirmkursnieku nometnes afterparty. 
Studijas :  
Mācību vakars 
Vispārīgi : 
Topošo DITF SP biedru uzrunāšana 
 

Novembris  
Projekti : 
Bezmiega Varā; 
Month of murder; 
DITF SP motivācijas seminārs. 
Studijas :  
Mācību vakars 
 

 Decembris - Janvāris  
Projekti : 
Erudītais inženieris; 
DITF un ETF boulinga turnīrs; 
DITF SP Ziemassvētki. 
Studijas : 
Pirmssesijas seminārs; 
Mācību vakars. 
Sesija - studenti gatavojas eksāmeniem 

 
 

Rīgas Tehniskā universitātes                                                                                                                                                       Sētas iela 1 – 205 
                                                                                                                                                                                                      Web: www.ditfi.lv  
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte                                                                                                                            info@ditfi.lv 
                                                                                                                                                                                       www.facebook.com/ditfsp/ 

http://www.ditfi.lv/
mailto:info@ditfi.lv


DITF Studentu pašpārvalde 

Vispārīgi : 
DITF SP telpu tīrīšana un mantu šķirošana 
 

Februāris 
Projekti : 
Dienesta Romāns; 
Filmu vakars; 
DITF, ETF un LU DF galda spēļu vakars. 
Studijas : 
Mācību vakars; 
Vieslekcijas. 

 
Marts  

Projekti :  
DITF SP motivācijas seminārs; 
DITFaktors. 
Studijas : 
Vieslekcijas; 
Mācību vakars; 
Seko studentam. 
 
 

Aprīlis  
Projekti :  
DITF, ETF un LU DF galda spēļu vakars; 
Šķērsgriezums. 
Studijas : 
Mācību vakars 
Vispārīgi : 
DITF SP valdes pēctecības nodošana 
 

Maijs  
Projekti :  
Pavasara pārgājiens; 
Sētas ielas svētki; 
Pagalma sporta spēles; 
Studijas:  
Mentorprogrammas izveide 
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Vispārīgi : 
DITF SP valdes pēctecības nodošana 
 
 
 
 

Noslēgumā: 
Augstāk minētais darba plāns ir provizorisks un var mainīties, kā arī nav minēti vairāki 
papildus pasākumi, piemēram, ekskursijas un pašpāvaldes biedriem veltītie slēgtie 
pasākumi. Ir iespēja, ka veidosies jauni un nebijuši projekti, kuri netika pieminēti. 

 
Jautājumu gadījumā vērsties pie DITF SP vadītāja vai konkrētā virziena vadītāja. 
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