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IEVF SP vadītāja kandidātes 

Kristīnes Ozolas 

Darbības programma 

 

Projektu laika plāns 

Mēnesis Plānotie projekti, aktivitātes IEVF SP - īss apraksts 
Maijs • Vecās un jaunās valdes tikšanās jauno pienākumu 

iepazīšanai 
• Amata pienākumu apzināšana ar iepriekšējo vadītāju 

Jūnijs • Nākamo padomnieku apzināšana 
• Pašpārvalde 24 – seminārs pašpārvaldes gada mērķu 

un plānu sastādīšanai  
Jūlijs • Studentu pašpārvaldes telpas (110.) ģenerālā tīrīšana 

• Pirmkursnieku nometnes “EKU Fests’18” plānošana un 
organizēšana (jaunā + vecā valde) 

Augusts • Pirmkursnieku nometne “EKU Fests’18” (15.08.-17.08) 
• Padomnieku uzrunāšana un piesaistīšana semināram 

“Ēna” 
• Valdes saliedējošais pasākums 

Septembris • 1. septembris Kolonādē un fakultātē 
• Jauno aktīvistu piesaiste – sēde, prezentācija 
• 1.Lielsēde 
• Study room reklamēšana un popularizēšana 
• Jauno grupu vecāko apzināšana 
• Grupu vecāko tikšanās ar programmu direktoriem 
• IEVF Karjeras dienas plānošana, darba grupas izveide 

Oktobris • Informatīvā tikšanās ar grupu vecākajiem 
• Reklaminatora sākšanās  
• Stratēģiskais seminārs IEVF biedriem 
• Pirmkursnieku iesvētības – Fukši 2018 
• Pašpārvalžu vēlēšanas 
• Valdes fotosesija 

Novembris • Karjeras diena IEVF 
• Rudens ekskursija 
• Latvijas 100.dzimšanas diena (sveču iedegšana 

Kolonādē) 
• Erudīcijas konkurss 



 
 

Rīgas Tehniskās universitātes 

Inženierekonomikas un vadības fakultātes 

Studentu pašpārvalde 

  

  

     

     
IEVF SP Kalnciema iela 6 - 110. kab. +371 29320066 ievfsp@gmail.com www.ievfsp.lv 

 

 

• Iekšējais pašpārvaldes tematisks pasākums 
Decembris • Reklaminatora noslēguma pasākums 

• Ziemassvētku balle 
• Pašpārvaldes Ziemassvētku eglīte 

Janvāris • Apkopojums par 1. semestri – darbības pārskats un 
izvērtējums 

• Valdes stratēģiskais seminārs, plāni 2.semestrim 
• IEVF SP prezentēšana RTU vadībai 

Februāris • Grupu vecāko tikšanās ar programmu direktoriem 
• EKU GIGA plānošana 
• Dienesta romāns 
• Motivācijas seminārs IEVF biedriem un aktīvistiem 

Marts • Scavenger Hunt organizēšana 
• EKU GIGA nedēļa 
• Pavasara ekskursija 
• Atpūtas pasākums ar DITF SP 

Aprīlis • RTU Karaoke turnīrs 
• Jaunās valdes uzrunāšana 
• Pēctecības materiāla izveidošana  
• Veselības nedēļa 
• Scavenger Hunt 

Maijs • IEVF SP vēlēšanas 
• IEVF SP dzimšanas diena 
• Atskaite par gada laikā paveikto 
• Jaunās valdes iepazīstināšana ar amata pienākumiem, 

virzīšana darbā 
Regulāri • Uzturēt IEVF SP telpas kārtībā 

• Veiksmīga informācijas aprite e-pastos un sociālajos 
tīklos 

• Bonusu sienas aktīva atjaunošana 
• Rīkot Lielsēdes (reizi mēnesī vai, ja nepieciešams, 

biežāk) 
• Nodaļu vadītāju sēdes vismaz reizi 2 nedēļās (vēlams 

katru nedēļu) 
• Valdes sēdes katru nedēļu (pēc vajadzības katru otro) 
• Aktīva un regulāra iesaistīšanās RTU SP nodaļās un 

rīkotajās sēdēs/semināros/pasākumos 
• Ciešāka sadarbība ar citām FSP un augstākās izglītības 

iestādēm 
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• IEVF viedokļa aizstāvēšana RTU Kopsapulcēs, Domes 
sēdēs, Senātā, Direktoru padomē, RTU Satversmes 
sapulcē u.c. 

• Tikšanās ar IEVF administrāciju 
 

Pašpārvaldes darba pilnveidošana 

Pašpārvaldes darbības 
virzienu attīstība 

• Ārējo sakaru nodaļa - sponsoru piesaiste visiem RTU IEVF 
SP pasākumiem; izveidot sadarbību ar kādu citu 
augstākās izglītības iestādi (AII); ekskursijas rīkošana 
katru semestri; pasākumu rīkošana ar citām augstskolām; 
ārzemju studentu maksimāla piesaiste IEVF SP; vēlama 
iesaiste RTU SP Finanšu nodaļā un International 
Studients’ council 
 

• Iekšējās komunikācijas nodaļa - rīkot iekšējos 
pašpārvaldes pasākumus, katru mēnesi apsveikt IEVF SP 
jubilārus, kā arī IEVF darbiniekus; sienas kalendāra 
papildināšana un atjaunošana; apzināt bonusu sistēmu 
studentiem katru mēnesi un paziņot mēneša aktīvistu; 
regulāri atjaunot informāciju uz tāfeles 110.telpā par 
aktualitātēm pašpārvaldē 

 
• Kultūras un sporta nodaļa - dažādu atpūtas pasākumu 

rīkošana gan IEVF, gan arī sadarbībā ar citām RTU FSP; 
sporta iespēju popularizēšana studentu vidū; dalībnieku 
piesaiste RTU rīkotajiem kultūras un sporta pasākumiem; 
iesaiste RTU SP Kultūras un sporta nodaļā 

 
• Sabiedrisko attiecību nodaļa - aktīva un ātra informācijas 

ievietošana IEVF SP sociālajos tīklos, izvērtējot tās 
nepieciešamību (Facebook, Instagram, Flickr); 
ievfsp.rtu.lv mājaslapas aktualizēšana; plakātu veidošana 
IEVF SP pasākumiem; apmācību seminārs aktīvistiem 
(Photoshop); reklāmas izveide Study room; iesaiste RTU 
SP Sabiedrisko attiecību nodaļā. 

 
 

• Studiju nodaļa - grupu vecāko un padomnieku 
pārraudzīšana; grupu vecāko tikšanās ar programmu 
direktoriem organizēšana; EKU lekciju un EKU GIGA 
organizēšana; tieša iesaiste Karjeras diena IEVF 
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organizēšanā; anketu veidošana un apkopošana par 
studentiem svarīgiem/aktuāliem jautājumiem; palīdzība 
studentiem akadēmiskajos jautājumos; vēlama iesaiste 
RTU SP Studiju nodaļā un Ārējo sakaru nodaļā. 

 
• Pašpārvaldes vadītāja vietnieks – sagatavošanās 

Lielsēdēm, balstiesību piešķiršana/atņemšana biedriem, 
finanšu lietu pārziņa pašpārvaldē, pašpārvaldes valdes 
komandas saldedēšana 
 

Pašpārvaldes darba 
organizācija 

Pašpārvaldes valdei ir jābūt saliedētai un jāstrādā kā komandai – 
jāzina ne tikai savā nodaļā notiekošais, bet gan visu nodaļu 
aktivitātes, tāpēc vismaz reizi 2 nedēļās, taču vēlams reizi nedēļā, 
būs valdes sēdes. 
 
Darbi un pasākumi ir jāplāno laicīgi, jāizvairās no pienākumu 
pildīšanas pēdējā brīdī, kā arī jāseko līdzi nodaļu aktīvistu darbam. 
 
Reizi mēnesī jārīko Lielsēdes, kurās biedrus un aktīvistus informē 
par aktualitātēm studiju un pašpārvaldes dzīvē. 
 
Dažādi semināri pašpārvaldes biedru un aktīvistu motivēšanai un 
zināšanu, kā arī kompetences celšanai ar pašpārvaldi saistītos 
jautājumos. Pasākumi komandu saliedēšanai. 
 
Pašpārvaldes vadītājam regulāri jāapmeklē FSP vadītāju sēdes, 
Direktoru padome; jātiekas ar IEVF Dekānu un citiem 
administrācijas darbiniekiem. Kopā ar citiem jāpārstāv IEVF 
viedoklis RTU Kopsapulcēs un Domes sēdēs. 
 
IEVF SP pienākums ir arī pārstāvēt savus studējošos citās 
lēmējinstitūcijās – RTU Senātā, RTU Satversmes sapulcē u.c. 
 

Sadarbība • IEVF SP nodaļas – minēju, ka vadītājiem ir jāzina, kas notiek 
pārējās nodaļās, lai būtu veiksmīgāka informācijas aprite 

• IEVF SP vadība – jāuztur labas attiecības ar vadību, lai 
sekmētu sadarbību, informētu vadību par nepieciešamajām 
pārmaiņām no studentu puses un uzlabotu studiju kvalitāti 

• Vecbiedri – turpināt sadarboties ar vecbiedriem semināros 
un citos pasākumos, iepazīstināt jaunos aktīvistus ar viņu 
gūtajām zināšanām un pieredzi, darbojoties pašpārvaldē 

• RTU SP un FSP – jāturpina veidot cieša sadarbība ar citām 
FSP un RTU SP, lai parādītu RTU vienotību, kā arī uzturētu 
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draudzību savā starpā (piemēram, rīkojot kopīgus 
pasākumus) 

• Citas AII – jāveido sadarbība ar citām AII, lai pasākumi un citi 
notikumi iegūtu plašāku mērogu un sniegtu pozitīvu skatu uz 
RTU un IEVF SP, kā arī tas radītu lielāku kontaktu loku 

Citi Šogad vēlos, lai IEVF SP darbība būtu organizētāka, lai paveicamais 
tiktu pildīts laicīgi un pienācīgi, to domāju panākt ar biežām un 
regulārām valdes sēdēm. 
Plānoju attīstīt jau uzsākto – Study Room reklamēšana, Karjeras 
diena IEVF kā pienācīgs pasākums, grupu vecāko tikšanās ar 
programmu direktoriem, kas būtiski uzlabotu komunikāciju un 
problēmu risināšanu. 
Plašāka aktīvistu piesaiste arī ir manā plānā, jo gribētos redzēt 
vairāk studentus iesaistāmies kādā no nodaļām, vienalga, vai 
students apmeklēja pirmkursnieku nometni vai nē. Ir jāatrod 
risinājumi, kā vairāk studentiem pastāstīt par iespējām pašpārvaldē, 
lai pēc tam būtu vēlme darboties šajā organizācijā. 

 

 

 


