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Darbības programma 

Nodaļa: Kultūras un sporta nodaļa 

Kandidāts: Mārtiņš Garolis 

Projektu laika plāns 

Mēnesis Plānotie projekti, aktivitātes IEVF SP - īss apraksts 
Maijs  Amata pienākumu apzināšana kopā ar iepriekšējo vadītāju. 
Jūnijs brīvs 
Jūlijs  Pirmkursnieku nometnes plānošana, veidošana. 

Augusts  Pirmkursnieku nometnes organizēšana. 
Septembris  Jauno biedru piesaistīšana;  

 Pirmā nodaļas sēde;  

 Gada notikumu plānošana; 

 Fukšu plānošana.  

Oktobris  Fukši; 
 Erudīcijas konkursa plānošana; 
 KSN biedru iepazīšanās, saliedēšanās pasākums. 

Novembris  Erudīcijas konkurss;  
 RTU IEVF lāpu gājiens. 

Decembris  Ziemassvētku balle. 
 Dienesta romāna organizēšana (kopā ar citām FSP). 

Janvāris  IEVF kalna brauciena organizēšana; 
Februāris  Dienesta romāns; 

 Gatavošanās Karaokes turnīram`19. 
Marts  Gatavošanās Karaokes turnīram`19. 

 Veselības nedēļas plānošana; 
Aprīlis  RTU Karaokes turnīrs`19; 

 Veselības nedēļa; 
 IEVF Lepnums. 

Maijs  Gatavot nākamo pēcteci; 
 KSN biedru “Paldies par paveikto” pasākums . 

Regulāri  Dalība valdes sēdēs; 
 Dalība RTU SP KSN sēdēs; 
 KSN sēdes katru mēnesi, lai smeltos, domātu idejas un 

sadalītu darbus; 
 IEVF studentu informēšana par RTU un citiem 

pasākumiem, kā arī nodrošināšana ar dalību un 
pārstāvēšanu tajos; 
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 Atskaišu veidošana un termiņu ievērošana. 
 

Nodaļas darba pilnveidošana 

Nodaļas darbības virzienu 
attīstība 

 Nodrošināt, tuvāko pasākumu informācijas nokļūšanu pie 
pēc iespējas vairāk studentiem (plakāti izlikti laicīgi, grupu 
vecākie popularizē savos kursa čatos, posti un eventi 
facebook lapā); 

 Sadarbošanās ar citām RTU pašpārvaldēm un augstskolām; 
 Turpināt organizēt kvalitatīvākos IEVF pasākumus, tos 

attīstot un piesaistot vairāk apmeklētāju; 
Nodaļas darba organizācija  Sēdes katru mēnesi, lai smeltos, domātu idejas un sadalītu 

darbus, kā arī plānotu turpmākos pasākumus; 
 Aktīva komunikācija starp nodaļas biedriem. 

Sadarbība  Regulāra sadarbība ar pārējām IEVF SP nodaļām; 
 Sadarbība ar citām RTU fakultātēm un augstskolām, veidojot 

jaudīgākus pasākumus; 

 Izveidot labdarības projektu/pasākumu kopā ar bērnu un jauniešu 

biedrību “Dari Vari”. 

Citi  Motivēt un atbalstīt savas nodaļas aktīvistus organizējot 
saliedēšanās pasākumus. 

 

 

 


