
 

 

 

 

RTU IEVF Studentu pašpārvaldes 

 

 

 

 

Darbības programma 

 

 

 

 

 

 

Laika periodam: 

1.11.2019. - 31.10.2020. 

  



 

 Rīgas Tehniskās universitātes 

Inženierekonomikas un vadības fakultātes 

Studentu pašpārvalde 

  

  

     

     

IEVF SP Kalnciema iela 6 - 110. kab.  ievfsp@gmail.com www.ievfsp.rtu.lv 

 

 

Šogad uz RTU IEVF SP biedra statusu kandidē 85 biedri. Tajā skaitā ir 

pirmkursnieki, kuri bija nometnē, kā arī tādi, kuri par pašpārvaldi uzzināja septembrī; 

vecāku studiju gadu jaunie aktīvisti un iepriekšējo gadu biedri, kuri vēlas turpināt 

iesaistīties un veidot pašpārvaldi kopā. 

IEVF SP mērķi ir pārstāvēt IEVF studējošos gan akadēmiskās, gan sociālās 

tiesībās, kā arī kultūras dzīves interesēs IEVF un RTU kopumā. Veicināt radošu un 

inovatīvu vidi IEVF, kas būtu labvēlīga gan studijām, gan atpūtai. IEVF SP ir uz 

sadarbību tendēta organizācija, tāpēc gan šī, gan nākamā gada laikā ļoti daudz tiek 

domāts par sadarbību ar IEVF un RTU vadību, RTU Studentu parlamentu, kā arī citām 

augstskolām un organizācijām. 

IEVF SP darbība ir tendēta uz studentiem un to labklājību, kā arī sniegt tiem 

iespēju piedalīties un organizēt esošos projektus, vai arī radīt jaunus. Otra darbības puse 

IEVF SP ir organizācijas iekšējā attīstība, kas saistīta ar biedru kompetenču celšanu un 

saliedētību, kā arī IEVF SP darbības nozīmīguma akcentēšanu. Studiju procesu 

kvalitātes celšana arī ir daļa no IEVF SP, kas ir nepārtrauktā procesā. Galvenie IEVF 

studentu ieguvumi no iesaistes pašpārvaldē ir patīkami pavadīts laiks ārpus studijām - 

pasākumos, semināros un citās interesantās aktivitātēs. 

IEVF SP sastāv no valdes, biedriem un aktīvistiem. Valdi veido septiņi studenti 

– vadītājs, vadītāja vietnieks un pieci nodaļu vadītāji. Nodaļas: Ārējo sakaru, Kultūras 

un sporta, Iekšējās komunikācijas, Studiju un Sabiedrisko attiecību. Katram biedram 

un aktīvistam ir iespēja iesaistīties vienas vai vairāku nodaļu darbībā. Katra nodaļa pēc 

vēlmes un vajadzības organizē kopīgas tikšanās, lai apspriestu gaidāmos projektus un 

veidotu darba grupas, šīs tikšanās visbiežāk ir reizi nedēļā. Visu nodaļu aktīvisti, valde 

un citi biedri satiekas ne tikai starpbrīžos pašpārvaldes telpā, bet arī Lielsēdēs, kas 

norisinās katra mēneša sākumā. Lielsēdēs studentus informē par jaunumiem gan savā 

pašpārvaldē un fakultātē, gan citās RTU FSP un RTU SP, aktuālajiem projektiem, 

iespējām piedalīties vērtīgos citu organizāciju pasākumos, kā arī apbalvo mēneša 

aktīvistus un sveic jubilārus. Viss, kas jādara, lai pievienotos IEVF SP, - jāienāk 

Kalnciema ielas 6 110.kabinetā un jāpasaka: ”Es arī gribu te būt!” 

Laika posmā no 2018. gada 1.novembra līdz 2019. gada 31. oktobrim ir 

norisinājušies daudzi pasākumi. Ir organizēts izglītojošu lekciju cikls EKU GIGA 

nedēļa, kur 5 Latvijā zināmi cilvēki ieradās kā lektori iedvesmot studentus un motivēt 

sasniegt savus mērķus. Ļoti nozīmīgs ir mārketinga ideju konkurss “Marketing idea 

contest”, kas deva iespēju studentiem risināt reālas uzņēmumu problēmas, attīstīt savu 

radošo domāšanu un iegūt vērtīgas balvas. Šajā periodā to organizēja kopā ar Biznesa 

augstskolu “Turība”. Neiztrūkstoši projekti ir Dienesta romāns, kas parasti notiek ap 

Valentīndienu, Karaokes turnīrs, IEVF Lepnums, kur tiek apbalvoti labākie IEVF 

mācībspēki, Scamper – orientēšanās sacensības pa Rīgu, kuras tika organizētas ar EEF 

SP, EKU Fests – pirmkursnieku nometne, Fukši – pirmkursnieku iesvētības, ekskursijas 

uz nozaru uzņēmumiem, IEVF erudīcijas konkurss “Latvieša prātam”, kā arī 

Ziemassvētku balle. Jaunākais projekts ir IEVF Karjeras nedēļa, kur IEVF SP 

uzaicināja uzņēmumus, kuri ir tieši saistīti ar mūsu nozarēm, un tie studentiem sniedza 

ieskatu par darba un prakses vietām. Divas reizes uz IEVF ir atbraukuši Valsts 

asinsdonoru centrs, dodot iespēju paveikt labu darbu, ziedojot asinis. 
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Nākamā gada laikā ir plāns turpināt attīstīt projektus, rīkojot Karjeras nedēļu 

kopā ar RTU Karjeras centru, popularizējot projektu “Marketing idea contest” plašākai 

auditorijai un nostiprinot sadarbību ar BAT SP, kā arī sadarboties ar naktsklubu 

“Coyote Fly” Karaoke Battle ietvaros. Plāns ir iegūst lielo pašpārvaldes sponsoru un 

veidot ar to ilgstošu sadarbību. Plānojam arī turpmāk reklamēt mūsu Study Room un 

rīkot mācību vakarus.  


