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IEVADS
Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātes Studentu
pašpārvalde jeb EVIF SP ir vieta, kur aktīvi jaunieši pārstāv
fakultātes studentu intereses visās RTU lēmējinstitūcijās un
uzlabo ikdienas dzīvi fakultātē. Studentu pašpārvaldē ir gaidīts
ikviens EVIF students, kas vēlas iesaistīties kādā no mūsu dar-
bības virzieniem, lai gūtu pieredzi dažādās jomās, pilnveidotu
savas prasmes, kā arī iegūtu noderīgus kontaktus. 

MĒRĶI
EVIF studentu interešu pārstāvniecība augstākās lēmēj-
institūcijās, fakultātes un universitātes struktūrvienībās.

Kultūras dzīves pilnveidošana un sportisku aktivitāšu
veicināšana studentu vidū.

Studiju kvalitātes celšana, kā arī iespēju robežās veiks-
mīgas komunikācijas nodrošināšana starp fakultātes
darbiniekiem un studentiem.
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Studentu zinātniskās darbības veicināšana.

Sociālās vides attīstība.

Studentu pašpārvaldes ilgtspējas nodrošināšana.
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KAS VEIDO EVIF SP?

EVIF Studentu pašpārvaldes sastāvā 2021./2022. studiju gadā
bija 31 biedrs, tostarp 7 EVIF SP Valdes locekļi.

EVIF SP Valdē darbojas EVIF SP vadītājs un vadītāja vietniece,
kā arī pieci virzienu vadītāji - Ārējo sakaru virziena vadītāja,
Studiju un zinātnes virziena vadītājs, Kultūras un sporta
virziena vadītāja, Sabiedrisko attiecību virzienu vadītājs un
Iekšējā virziena vadītāja. Katrā no virzieniem pašpārvalde
darbojas, lai nodrošinātu kopīgu EVIF SP mērķu sasniegšanu.
 



DARBĪBAS ATTĪSTĪBA

EVIF SP ir kļuvusi par spējīgu un aktīvu pašpārvaldi,
kurai ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar fakultātes
administrāciju un citiem darbiniekiem.

Pilnveidota EVIF SP pārstāvniecība RTU Senātā, RTU SP
Kopsapulcē, RTU Satversmes sapulcē un fakultātes
domē, nodrošinot pārstāvju izglītošanos pilnvērtīgai
pārstāvniecībai.

Pilnveidota grupu vecāko sistēma, kas ļauj ātri un efektīvi
uzlabot studiju procesu un nodot informāciju par
aktuālajiem prakses un stipendiju konkursiem. 

Ir stabila sadarbība ar Schneider Electric, un tiek likti
pamati sadarbībai ar vairākiem nozares uzņēmumiem. 

 

Kristaps Kokorevičs
   Vadītājs

Regīna Dzirne
Vadītāja vietniece

Kultūras un sporta
virziena vadītāja

Zane Šteina

Iekšējā
virziena vadītāja

Elīza Matušonoka

Ārējo sakaru
virziena vadītāja
Madara Bimbere

Studiju un zinātnes
virziena vadītājs
Viesturs Lauva

Sabiedrisko attiecību
virziena vadītājs

Miks Aksels
Apermanis



LAI IESAISTĪTOS
Ikdienā mūs bieži vien var sastapt EVIF SP telpā, kas atrodas
mūsu fakultātes 211. kabinetā.
Reizi mēnesī tiek rīkotas EVIF SP Kopsapulces sēdes, kurās
tiek apspriests aktuālais, nodota informācija par tuvākajiem
pasākumiem un izmaiņām, ja nepieciešams, tiek rīkotas arī
vēlēšanas vai balsojumi.
Vismaz reizi mēnesī tiek rīkotas arī Chill sēdes, kurās kopīgi
atpūšamies, spēlējot galda spēles vai skatoties filmas.
 

>>>ATSKATS UZ PADARĪTO
  Iepriekšējais studiju gads pašpārvaldei bijis salīdzinoši
      veiksmīgs - gandrīz visi pasākumi atkal varēja notikt
               klātienē, līdz ar to, bija iespējams piesaistīt gan
               vairāk jaunos biedrus un aktīvistus, gan pasākumu
               apmeklētājus. Tāpat veiksmīgi aizvadīti divi lieli
               pasākumu cikli - Ziemassvētku sajūtu mēnesis
               decembrī, kura ietvaros sarīkojām labdarības akciju
       un elektronikas rotājumu konkursu, kā arī EVIF dienas
   maijā, kuru ietvaros norisinājās dažādi izaicinājumi, atvērto
   durvju dienas, ekskursijas, kā arī EVIF Jaudbalva, kurā
   apbalvojām fakultātes aktīvākos studentus, darbiniekus un
   mācībspēkus.
 

Rīkoto pasākumu kvalitātes līmenis paaugstinās ar
katru gadu, palielinās dalībnieku un atbalstītāju skaits.

Tiek organizēti mācību vakari priekšmetos, kuros
studentiem nepieciešama palīdzība.

Pašpārvaldes iekšējā klimata uzlabošanai regulāri tiek
rīkotas Chill sēdes un saliedējoši pasākumi.

 



VĪZIJA>>>
Spēcīga un saliedēta fakultātes pašpārvalde,
kurā pārstāvētas visās programmās
studējošo intereses, tai pašā laikā,
neaizmirstot par sadarbību ar fakultātes
administrāciju un institūtu pārstāvjiem.

EVIF SP GADA PLĀNS

Iekšējais novusa turnīrs
OKTOBRIS

NOVEMBRIS
Stratēģiskais seminārs
Full House of Engineers
Pirmseksāmenu seminārs
Novusa un galda futbola turnīrs

Mācību vakari
Labdarības akcija
Ziemassvētku rotājumu darbnīcas
Akustiskais koncerts
Elektronikas rotājumu konkurss
Sniegavīru celšanas sacensības

DECEMBRIS



Ja tev ir ideja, ko vēlies realizēt vai kāda problēmsituācija,
kurai kopīgiem spēkiem varam rast risinājumu – nāc ciemos
un strāvosim kopā!
 >BALSO PAR PAŠPĀRVALDI!<

JANVĀRIS
Paneļdiskusija/vieslekcija
Tikšanās ar studiju programmu vadītājiem

FEBRUĀRIS
Vidusskolu braucieni

MARTS
Vidusskolu braucieni
Spindzeles izaicinājums
Stratēģiskais seminārs

APRĪLIS
Gāziens

MAIJS
EVIF dienas
Jaunās Valdes vēlēšanas
EVIF SP gada tikšanās
EVIF dzimšanas diena

JŪNIJS
EVIF Jaudbalva
Enerģētiķu saulgrieži


