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IEVF SP vadītāja kandidāta 

Ritvara Sebra 

Darbības programma 

 

Projektu laika plāns 

Mēnesis Plānotie projekti, aktivitātes IEVF SP - īss apraksts 
Maijs ● Jaunās un vecās Valdes tikšanās 

● Iepazīšanās ar amata pienākumiem 
Jūnijs ● Jauno padomnieku apzināšana 

● Pašpārvaldes telpu kārtošana un tīrīšana 
● Jaunās valdes saliedēšanās  
● Pašpārvalde 12 – stratēģiskais seminārs nākamā gada 

plānu un jauno projektu izveidei 
Jūlijs ● Jauno vadītāju skola 

● Pirmkursnieku nometnes “EKU fests’ 18” plānošana un 
organizēšana 

● Vecbiedru apzināšana turpmākai sadarbībai 
Augusts ● “EKU fests ’18” 

● Padomnieku uzrunāšana un piesaistīšana Studentu 
Parlamenta  (turpmāk SP) semināram “Ēna”  

● Valdes fotosesija 
Septembris ● 1.Septembra pasākums Kolonādē 

● 1. Lielsēde pirmkursniekiem un pašpārvaldes 
aktīvistiem kopā ar kādu RTU SP pārstāvi 

● Grupu vecāko izvirzīšana starp studiju gadiem 
● Informatīvais seminārs vai lekcija priekš IEVF grupu 

vecākajiem 
● Darbsemināri nodaļu vadītājiem ar aktīvistiem 

Oktobris ● Kvartāla svētki kopā ar DITF, RISEBA 
● Fukši 2018 – iesvētības 
● Sadraudzība ar LU HZF 
● Džemperu pasūtīšana 

Novembris ● Pašpārvalžu biedru vēlēšanas 
● Rudens ekskursija 
● 18.novembra pasākums 
● Starpfakultāšu erudīcijas konkurss  
● Tematiskais iekšējais pašpārvaldes pasākums 
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Decembris ● Reklaminators 
● Pašpārvaldes eglīte kopā ar vecbiedriem 
● Ziemassvētku balle 

Janvāris ● Apkopojums par 1. semestri – darbības plānu pārskats 
● Valdes stratēģiskais seminārs ( 2.semestrim) 

Februāris ● Sadraudzība ar LU BVEF 
● Tematiskais vakars ar ārzemniekiem 
● Dienesta romāns 

Marts ● Pavasara ekskursija  
● EKU GIGA nedēļa 
● Seko Studentam 2019 
● Sadraudzība ar kādu BALTECH augstskolu 
● Tematiskā ballīte IEVF SP biedriem 

Aprīlis ● RTU Karaoke turnīrs 
● IEVF Karjeras diena 
● Veselības nedēļa 
● Scavenger Hunt 2019 (sadarbībā ar RTU SP ISC 

piesaistot ārzemju studentus) 
● Jaunās valdes uzrunāšana 

Maijs ● IEVF Lepnums 
● IEVF SP Valdes vēlēšanas 
● IEVF SP dzimšanas diena 
● Atskaite par pagājušo gadu 
● Jaunās valdes iepazīstināšana ar jaunajiem amatiem un 

to pienākumiem 
Regulāri ● IEVF SP Valdes sēžu rīkošana katru nedēļu 

● Nodaļu vadītāju sēdes  – vismaz 3 reizes mēnesī 
● RTU FSP vadītāju sēžu apmeklēšana 
● Lielsēdes reizi mēnesī 
● IEVF SP ciešākas sadarbības veicināšana ar FSP, SP un 

citām augstskolām, un IEVF SP pārstāvniecība viņu 
rīkotajos pasākumos 

● IEVF SP viedokļa paušana RTU Kopsapulcēs, Senātā, 
Domes sēdēs un citur 

● Aktīva iesaistīšanās RTU SP rīkotājās sēdēs un 
semināros 

● Mēneša aktīvista konkurss 
● Informācijas veiksmīga aprite gan e-pastos, gan 

sociālajos tīklos 
● Kārtības uzturēšana IEVF SP telpā un Study room’ā 
● Saimniecisko problēmu risināšana fakultātē 
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Pašpārvaldes darba pilnveidošana 

Pašpārvaldes darbības 
virzienu attīstība 

IEVF SP mērķi un darbības virzieni manā darbības laikā: 
● Studiju nodaļa – Turpināt sadarbību starp grupu 

vecākajiem un programmu direktoriem (darba grupu 
veidošana); Grupu vecāko kompetences celšana; studentu 
akadēmiskā godīguma veicināšana; Summārā vērtējuma 
monitorings; Vadītāja un aktīvistu sadarbība un iesaiste 
Studentu Parlamenta Zinātnes un Studiju nodaļās; 
Izmaiņu veikšana EKU lekciju un EKU GIGA nedēļas 
struktūrā; Komunikācija par studiju kvalitāti ar fakultātes 
vadību; Informētība par studentiem aktuāliem 
jautājumiem caur anketēšanu un rezultātu apkopošanu.  

● Sabiedrisko attiecību nodaļa – reizi 2 nedēļās veidot 
mazo apskatu vai vlogu par notiekošo fakultātē; aktivizēt 
darbību pašpārvaldes mājaslapā u.c sociālajos tīklos; 
veikt anketēšanu par to, kā vislabāk informācija nonāk 
līdz studentiem; plakātu un mārketinga kampaņu 
veidošana visiem IEVF SP rīkotajiem pasākumiem; lapsas 
maskas atjaunošana; jaunumu izsūtīšana studentiem uz 
e-pastiem; Vadītāja un aktīvistu sadarbība ar RTU SP 
Sabiedrisko attiecību nodaļu. 

● Ārējo sakaru nodaļa – Ārzemju studentu piesaiste 
pašpārvaldei un pasākumiem; sponsoru piesaiste IEVF SP 
rīkotajiem pasākumiem; sadarbības veidošana ar citām 
RTU FSP un augstākās izglītības iestādēm; Vadītāja un 
aktīvistu iesaiste RTU SP Ārējo sakaru un Finanšu 
nodaļās, kā arī International Students council 

● Kultūras un sporta nodaļa – veikt anketēšanu par 
studentu interesi konkrētajiem kultūras un sporta 
pasākumiem; attīstīt aktīva dzīvesveida popularizēšanu 
studentu vidū; piesaistīt dalībniekus RTU SP rīkotajiem 
pasākumiem;palielināt studentu vēlmi izmantot RTU 
piedāvātās sporta iespējas; Vadītāja un aktīvistu iesaiste 
un sadarbība ar RTU SP Kultūras un sporta nodaļā 

● Iekšējās komunikācijas nodaļa – mēneša aktīvistu 
sienas atjaunošana; ieteikumu kastes ierosinājumu 
nodošana atbilstošajam nodaļas vadītājam;  saliedēšanās 
pasākumu organizēšana IEVF SP biedriem; pašpārvaldes 
telpas uzturēšana kārtībā; fakultātes vadības, IEVF SP 
biedru, aktīvistu sveikšana svētkos. 

● Pašpārvaldes vadītāja vietnieks: pašpārvaldes finanšu 
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pārraudzība; gatavošanās Lielsēdēm, biedru balsstiesību 
uzraudzīšana; IEVF Lepnuma organizēšana; IEVF SP 
Valdes saliedēšana un tās kompetences celšana ar 
dažādiem motivējošiem un izglītojošiem semināriem. 
 

Pašpārvaldes darba 
organizācija 

Jauno biedru izglītošana par FSP, RTU SP ,kā arī RTU 
lēmējinstitūciju darbību 
 

● Katras nodaļas sēdes notiek vismaz 3 reizes mēnesī vai pēc 
nodaļas vadītāja ieskatiem 

● Lai radītu labāku komunikāciju IEVF SP Valdes sēdes 
semestra laikā notiek katru nedēļu, Lielsēdes norisinās 
vismaz 1 reizi mēnesī  

● Regulāra RTU FSP vadītāju sēžu apmeklēšana 
● IEVF studentu viedokļa pārstāvniecība RTU Kopsapulcē, RTU 

Satversmes sapulcē un Senātā, Direktoru padomē un Domes 
sēdēs. 

 
Sadarbība starp visām nodaļām savā starpā pasākumu izveidē, 
pilnveidošanā un informācijas izplatīšanā. 
 
Veidot sēžu atskatus un tos izvietot visiem pieejamā vietā, lai 
potenciāli piesaistītu vairāk jauno biedru un pilnveidotu nodaļu. 
 
Motivējošo un izglītojošo semināru rīkošana Valdei. 

Sadarbība IEVF SP nodaļas – sadarbība un darbu deleģēšana starp visām 
nodaļām, lai veicinātu efektīvāku informācijas apriti, pasākumu 
izstrādi, popularizēšanu. 
 
IEVF vadība – jāsaglabā un jāuzlabo izveidotā sadarbība ar IEVF 
vadību, lai uzzinātu vadības nostāju un paustu savējo gan par 
problemātiskiem jautājumiem, gan vienkārši studentu 
ierosinājumiem studiju kvalitātes un vides uzlabošanā. 
 
Vecbiedri – vecbiedru apzināšana vasarā, lai varētu veicināt 
sadarbību un pašpārvaldes attīstību. Vecbiebru uzaicināšana uz 
septembrī rīkotajiem kompetenču semināriem biedriem un grupu 
vecākajiem, kā arī uz Ziemassvētku pasākumu un” Eku festu’18” 
 
RTU SP un FSP – jāveido vēl ciešāka sadarbība starp IEVF SP un 
RTU SP, tādējādi palielinot iespēju loku, kā arī sadarbība ar citām 
FSP, lai radītu plašāku mērķauditoriju un dalītos pieredzē ar darba 
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organizēšanas metodēm. 
 
Citas augstākās izglītības iestādes – pieredzes apmaiņa, labo 
piemēru iekļaušana IEVF SP darbībā, kā arī kopīgu pasākumu 
veidošana, kas palielinās  pasākumu mērķauditoriju un radīs 
pozitīvu tēlu gan par IEVF, gan RTU. 
 

Citi Galvenokārt man ir trīs virzieni, uz kuriem es un Valde 
koncentrēsimies savā darbības laikā, tie ir:  

● palielināt studentu interesi iesaistīties IEVF SP darbībā 
un tās rīkotajos pasākumos ar grupu vecāko un IEVF SAN 
palīdzību  

● Biedru un delegātu izglītošana par IEVF SP, RTU SP un 
RTU lēmējinstitūcijām, lai iesaistoties tie būtu zinoši un 
diskutēt spējīgi 

● sadarbības veidošana un pieredzes apmaiņa ar citām 
augstākās izglītības iestādēm, RTU FSP un RTU SP 

Strādāsim ar Valdi tā, lai pēc gada varam droši teikt: jā, ieviestās 
idejas fakultātē ir atstājušas pozitīvu iespaidu. 

 


