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Ievads
Būvniecības inženierzinātņu fakultātes studentu
pašpārvalde jeb BIF SP ir tā vieta, kur jebkurš BIF
students var justies kā mājās. BIF SP galvenais mērķis
ir pārstāvēt BIF studentu intereses studiju procesā,
kā arī papildināt un padarīt īpašāku ārpusstudiju
dzīvi, organizējot gan izglītojošus, gan sportiskus, gan
kulturālus pasākumus.

Pašpārvaldes sastāvs
BIF SP veido biedri, aktīvisti un valde. BIF SP Valde ir 7
studentu sastāvā: vadītājs un vadītāja vietnieks (Una
Tirule), kā arī piecu virzienu vadītāji: Studiju un
zinātnes virziens (Dana Azāne), Kultūras un sporta
virziens, Ārējo sakaru virziens (Elgars Adelčs), Finanšu
virziens (Dārta Beāte Miķelsone), Sabiedrisko
attiecību virziens (Pēteris Šlosbergs).



BIF studentu interešu pārstāvniecība RTU
lēmējinstitūcijās
Studentu attīstības veicināšana - savas personības
pilnveidošana
Ilgtspējīgas un augošas BIF studentu pašpārvaldes
nodrošināšana
Draudzīgu savstarpējo attiecību nostiprināšana
starp citām fakultātēm un universitātēm gan Latvijā,
gan ārpus tās

Pašpārvaldes mērķi



Pašpārvaldes vīzija
Veidot paliekošas draudzības un atmiņas, kas
biedriem un aktīvistiem, padarīs neaizmirstamus ne
tikai studiju gadus, bet arī palīdzēs uzsākt savu
profesionālo karjeru - darbojoties pašpārvaldē
attīstot komandas darba un līderības prasmes.



Pirmkursnieku iesvētības
Iekāp inženiera kurpēs
Iedanko 2k22
Rektora kauss novusā
Papīra tilti 9 
BIF SP Dzimšanas diena
Uzcep BIF SP Ziemassvētkus
Dienesta romāns
Betona sacensības
Pagalma sporta spēles
Būvnieki zaļumos
Pirmkursnieku nometne “Ieskrien studijās 2023”

Pasākumu plāns uz darbības gadu



Jauno biedru piesaiste - tā kā mūsu enerģija un spēks
ir mūsu aktīvisti un biedri, tad īpašu uzmanību šogad
pievērsīsim tieši viņiem. Vēlamies piesaistīt pēc
iespējas vairāk jauno aktīvistu un dot tiem iespēju
darboties visdažādākajos projektos, tādējādi parādot
vērtīgo piedevu studijām, ko dod darbība studentu
pašpārvaldē.

Sadarbība ar administrāciju - plānojam regulāras
tikšanās ar dekānu un citiem administrācijas
pārstāvjiem. Vēlamies parādīt, ka esam labs atbalsts
studiju problēmu risināšanā un fakultātes attīstībā. 

Kvalitāte nevis kvantitāte - fokusēsimies uz kvalitāti
ne kvantitāti. To panāksim rīkojot mazāk pasākumus,
toties veidosim tos grandiozākus un kvalitatīvākus.
Uzskatām, ka labi organizēti pasākumi ir atslēga
jaunu biedru piesaistei, kā arī jau esošo saglabāšanai
- jo interesantāks projekts, jo uz to būs lielāka
atsaucība pirms pasākuma, bet par to atcerēsies vēl
ilgi pēc tā. 

Darbības attīstības plāns
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