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Šogad uz RTU IEVF SP biedra statusu kandidē 83 biedri. Tajā skaitā ir 

pirmkursnieki, kas par pašpārvaldes darbu uzzinājuši pirmkursnieku seminārā, pirmajās 

nodaļu sēdēs un ikdienas darbā; vecāku studiju gadu jaunie aktīvisti un iepriekšējo gadu 

biedri, kuri vēlas turpināt iesaistīties un veidot pašpārvaldi kopā. 

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

tiesībās, kā arī kultūras dzīves interesēs IEVF un RTU kopumā un uzlabot ikviena 

studiju pieredzi, kvalitāti. Uzturēt radošu un inovatīvu vidi IEVF, kas būtu veicinoša 

studijām un labvēlīga 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. Tuvākās 

nākotnes prioritāte ir arī drošības pasākumu ievērošana Covid-19 vīrusa pandēmijas 

dēļ, kā arī aktīvas pašpārvaldes darbības turpināšana jebkādos epidemioloģiskajos 

apstākļos 

IEVF SP darbība ir tendēta uz studentiem un to labklājību - sniegt tiem iespēju 

piedalīties un organizēt esošos projektus, vai arī radīt jaunus; pārstāvniecība studiju 

jautājumos un studiju, kultūras, sporta u.c. interešu sabalansēšana. IEVF SP pamatā ir 

organizācijas iekšējā attīstība, kas parasti izpaužas inovāciju veicināšanā un ir saistīta 

ar biedru kompetenču celšanu un saliedētību, kā arī IEVF SP darbības nozīmīguma 

akcentēšanu. Pašpārvaldes svarīgs uzdevums ir arī Studiju procesu kvalitātes celšana 

visā fakultātē. Galvenie IEVF studentu ieguvumi no iesaistes pašpārvaldē ir iegūtā 

pieredze un zināšanas, kas iegūti motivētā komandas darbā un, protams, 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 

organizē kopīgas tikšanās, lai apspriestu gaidāmos projektus un veidotu darba grupas. 

Tās parasti notiek reizi nedēļā, taču var tikt pielāgotas pēc vajadzības un pastāvošās 

situācijas. Nozīmīga pašpārvaldes darbības daļa, kur satiekas visu nodaļu aktīvisti, 

valde un citi biedri, notiek informācijas nodošana un ideju apmaiņa, ir Lielsēde, 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. Process, kurā IEVF SP var pievienoties biedri ir ļoti 

vienkāršs, par to var kļūt jebkurš interesi un iniciatīvu izrādošs IEVF students. 

Laika posmā no 2019. gada 1. novembra līdz 2020. gada 31. oktobrim, 

neskatoties uz Covid-19 pandēmiju, ir notikuši vairāki pasākumi. Viens no tiem 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”. Uz IEVF ir 

atbraucis arī Valsts asinsdonoru centrs, dodot iespēju paveikt labu darbu, ziedojot 

asinis. Neiztrūkstoši projekti fakultātes studentiem ir Dienesta romāns, kas notiek 
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Valentīndienas laikā kopā ar BIF SP un DITF SP, erudīcijas konkurss “Latvieša 

medusmaize”, IEVF Lepnums, kurā apbalvo gada labākos IEVF mācībspēkus, un 

Erasmus stāstu vakars, kurā studenti dalās ar savu pieredzi Erasmus+ projektu dalībā 

un iedrošina citus tajos piedalīties. Tāpat notika tādi saliedējoši, motivējoši un 

piesaistoši pasākumi kā ikgadējā kokteiļballīte, 0. Lielsēde, spēļu un filmu vakari, 

“Secret Getaway”, Ziemassvētku eglīte. Notika arī pirmā kursa studentu seminārs 

“EKU Fests ‘20” un tika atjaunots IEVF SP kārtības rullis. 

Nākamā gada laikā ir plānots turpināt attīstīt projektus un nodrošināt to norisi 

Covid-19 apstākļos, veidot jaunas sadarbības ar tādām pašpārvaldēm kā Banku 

augstskolas Studentu pašpārvaldi (BASP) un Latvijas Kultūras akadēmijas Studentu 

pašpārvaldi “Cits Skatu Punkts”, kā arī sadarboties ar naktsklubu “Coyote Fly” Karaoke 

Battle ietvaros. Plānojam arī piesaistīt pašpārvaldei ilgtermiņa atbalstītāju un veidot 

sadarbību ar to. 


