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Ievads: 

 
DITF SP ir maģiska vieta. Tu šeit, gan atrodi jaunus draugus, gan attīsti sevi, kāpjot ārā no 

komforta zonas, darot lietas, kuras varbūt nekad nebiji iedomājies, ka darīsi. Projektu 

organizēšana, sarunas ar uzņēmumiem, studiju procesa uzlabošana, studentu interešu 

pārstāvēšana – tās ir lietas, kuras DITF SP veic, un šis vēlēšanu saraksts būs tas, kas to darīs! 36 

varoši studenti, kuru acīs deg uguntiņa padarīt savu studentijas dzīvi interesantāku, vienlaicīgi 

padarot to labāku citiem, piedāvājot saistošus pasākumus (gan izklaidējošus, gan izglītojošus). 

Ko vēl var teikt par šo sarakstu ir tas, ka ir patīkami redzēt, ka ir gana daudz jaunas “asinis”, jeb 

pirmkursnieki, un gana daudz jau pieredzējuši studentijas pārstāvji, jeb otrkursnieki, 

treškursnieki un pat maģistrs, kas ir ļoti neierasti DITFiem. Tāpēc, turiet ausis vaļā, šie DITFi 

būs tie, kas studentijas dzīvi gan savai, gan citām fakultātēm mēģinās padarīt labāku, jautrāku, 

kvalitatīvāku!  

 

Mērķis: 

 
DITF SP galvenais mērķis ir pārstāvēt studentu intereses, piedāvājot saturīgu pasākumus, kā 

arī aizstāvot un pārstāvot studentu viedokli visās RTU institūcijās. Mēs piedāvājam gan 

vieslekcijas, mācību vakarus, programmēšanas valodu darbnīcas, ekskursijas, sportiskus 

pasākumus, izklaidējošus pasākumus. Tā ir tikai daļa, no tā ko piedāvājam. Ideju pilnas galvas, 

kuras noteikti spēs uzģenerēt gan ko jaunu, gan uzlabot jau veco labo.  

Mūsu galvenais mērķis ir nepārtraukts progress. Nekad nespert soli atpakaļ un tikai celt kvalitāti, 

gan studijām, gan ārpus tām. Neapšaubāmi, mēs vēlamies piedāvāt mūsu fakultātes studentiem 

arī papildus zināšanas, tāpēc kā vienu no galvenajiem mērķiem vēlētos izvirzīt – dot iespēju 

studentiem gūt zināšanas, kuras mācību programmās nav iekļautas. Vēl kā vienu no mērķiem var 

minēt pagājušo gad nenotikušā pasākuma “Šķērsgriezums”, kas ir DITFīgu pasākumu kopums 

nedēļas laikā, atgriešana. Jau ir idejas par pasākuma konceptu un jaunais saraksts ir tieši kā radīts 

šī pasākuma atdzīvināšanai. 

 

FSP Darbības Attīstība: 
 Uzsvars darbībā tiks uzlikts uz savstarpējo komunikāciju un saliedētību. Jo saliedētāka 

pašpārvalde, jo tā labāk un kvalitatīvāk pilda savas funkcijas. Kā arī, liels uzsvars tiks likts uz 

virzienu darbību, to aktīvistiem, jo bez kvalitatīvas katra virziena darbības pašpārvalde funkcionē 

nekvalitatīvi. Neapšaubāmi, mēs vēlamies uzturēt un uzlabot attiecības ar jau esošajiem sadarbības 

partneriem, kā arī meklēt jaunus sadarbības parnterus, lai nākotnē varam organizēt kā izglītojošus, tā 

izklaidējošus pasākumus. Studentu lielākie ieguvumi būs papildus akadēmiskās zināšanas un 

profesionālās prasmes, kā arī jautrāka studiju dzīve, jo students tu esi tikai īsu daļu no savas dzīves!  

  

 

 

http://www.ditfsp.lv/
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FSP Darbības Organizācija: 
 

  

Pirms runājam par darbības organizāciju, jāmin hierarhiska sistēma DITF SP. Sakārtots no 

augstākā līmeņa uz zemāko: 

  

 Vadītājs un vietnieks – Pašpārvaldes ievēlēts cilvēks, kura uzdevums un pienākums 

ir pārstāvēt DITF studentus lēmējinstitūcijās. Seko līdzi un koordinē virzienu un 

biedru/aktīvistu darbību, tādējādi nodrošinot kārtīgu pašpārvaldes darbību. Vietnieks 

palīdz vadītājam koordinēt pašpārvaldes darbību un ir tas, kurš aizstāj un izpilda 

vadītāja funkcijas vadītāja prombūtnes/slimības gadijumā. Šogad Pašpārvaldi vada 

Edijs Ozols un viņa vietnieks ir Kristians Roze 

 Studiju virziena vadītājs/IT lietu virziena/Projektu vadības virziena vadītāji - Šie 

ir trīs pašpārvaldes virzieni, kurā katram ir pa vadītājam. Katru virziena vadītāju ievēl 

pašpārvaldes biedri.  

o Studiju virziena vadītājs izstrādā un aktualizē priekšlikumus kā uzlabot 

studiju kvalitāti. Pārstāv studentu intereses studiju procesā un 

lēmējinstitūcijās. Nodarbojas ar padomnieku, grupu vecāko un mentoru 

koordinēšanu. Organizē pasākumus, kas ir saistīti ar IT jomu vai mācību 

procesu uzlabošanu. Šogad Studiju virzienu vada Mārtiņš Būmanis 

o IT lietu virziena vadītājs nodrošina informācijas nodošanu studentiem 

sociālajos portālos, kā arī veido vizuālos materiālus pasākumiem un uztur FSP 

mājaslapu. Šogad IT lietu virzienu vada Marks Bogdanovs. 

o Projektu vadības virziena vadītājam jānodrošina kvalitatīvu pasākumu un 

projektu veidošanu, viņš ir tas, kurš nokoordinē un uzrunā projektu vadītājus, 

kā arī, iespēju robežās, palīdz ar paša projekta veidošanu. Šogad Projektu 

vadības virzienu vada Anna Luīze Blodone. 

 Pašpārvaldes biedri ir sarakstā esošie studenti, kuri vēlas piedalīties pašpārvaldes 

darbībā. Viņi ir tie, kuri vēlas iemācīties organizēt pasākumus, vadīt darba grupas, 

deleģēt darbus un vēl vairākas dzīvē noderīgas lietas. Pašpārvaldes biedriem ir 

balstiesības, ar kurām viņi var ietekmēt lēmumus sēdēs.  

 Aktīvisti var iesaistīties un palīdzēt projektu organizēšanā, bet viņiem nav balstiesību.  

 

 

 

Atskats uz paveikto: 
 

Pašpārvaldi no 2015. gada maija līdz 2016.gada maijam vadīja Ilze Bērziņa, kura kopā ar 

savu iepriekšējo biedru sarakstu, no kuriem vairāki ir arī šajā biedru sarakstā darīja daudz un 

darīja labi. Gan tika veidoti jau tradicionāli pasākumi – Programmēšanas Sacensības, Tīrasiņu 

DITFs, gan tika izveidots kas jauns - DITF Salidojums, kas bija kaut kas nebijis. No 2016. Maija 

pašpārvaldi vada Edijs Ozols, kurš turpina gan tradīcijas, gan meklē veidus kā ieviest inovācijas. 

Zemāk uzskaitīšu lielāko daļu no padarītā pagājušā gada laikā:  

http://www.ditfsp.lv/
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 Atrasti spēcīgākie programmētāji Programmēšanas sacensībās. 

 Izveidota ekskursija uz Accenture biroju. 

 Turpināta un uzturēta cieša sadarbība ar Accenture. 

 Ar Accenture palīdzību izremontēts Atpūtas stūrītis, kā arī uztaisīta mentoru sistēmas 

pilotprojekts. 

 Uzorganizēta pirmkursnieku nometne Noraujies No Ķēdes 2016, kurā piedalijās 42 

pirmkursnieku. 

 Norisinājušies divi CS:GO turnīri (pavasarī un rudenī). Pavasarī piedalijās ap 100 studentu, 

bet šī gada rudenī piedalās rekordliels skaits studentu – 160! 

 Iegūta pirmā vieta konkursā RTU Spice.  

 Sākta sadarbība ar ScandiWeb, kuri pašlaik rīko JavaScript workshopus mūsu fakultātē, kur 

katru apmeklē ~ 20 studentu. 

 Atjaunota DITF SP mājaslapa – www.ditfi.lv 

 Iesvētīti 45 pirmkursnieki iesvētības – Mistērija. 

 Norisinās mācību vakari, kuros studenti sanāk kopā un kopīgi pilda mājasdarbus matemātikā 

un programmēšanā. Tie norisinās ik pēc 2 nedēļām. 

 Norisinājās 6 spēļu vakari.  

 Uzrīkoti 2 Jengas turnīri, kur katrā bija arī Accenture lielizmēra Jenga. 

 Boulinga turnīrā piedalījās 37 studentu.  

 Uzrīkots DITF Vecbiedru salidojums, kurā daudz vecbiedru gremdējās pašpārvaldes atmiņās. 

 Noskaidrots divi Tīrasiņu DITFi, kas ir augstākais tituls DITF studentu vidū. 

 Atrasti erudītākie Universitātes studenti Erudīcijas Konkursā – “Erudītie Inženieri”. 

 Esošie biedri un daži vecbiedri devās laivu braucienā pa Rīgas Kanālu un Daugavu 

motivējošā laivu braucienā. 

. 

 

Plāni nākamajam gadam 

Mēnesis Darbības virziens Pasākums/darbs 

Novembris- Decembris Projekti Erudīcijas Konkurss – “Erudītie Inženieri” 

ScandiWeb JavaScript workshopi. 

 Studijas Ekskursijas uz Accenture un draugiem.lv 

Vieslekcijas no Accenture. 

Janvāris Projekti Darbs pie Šķērsgriezuma organizēšanas. 

 Studijas Sesijas mācību vakari 

Februāris Studijas Vieslekcijas no Accenture.  

 Projekti CS:GO turnīrs. 

Filmu vakars. 

http://www.ditfsp.lv/
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Marts Studijas Šķērsgriezums 

 Projekti RTU Skrien 

LoL turnīrs. 

Aprīlis - Maijs Studijas Vieslekcijas no Accenture. Workshopi no 

ScandiWeb. 

 

 Projekti Lielais pārgājiens. DITF Trešās Lieldienas. 

Jūnijs - Jūlijs Studijas Sesijas Mācību Vakars. 

 Projekti Darbs pie pirmkursnieku nomentes Noraujies No 

Ķēdes 

Augusts Studijas Darbs ar padomniekiem. 

 Projekti Noraujies No Ķēdes 

Septembris Projekti Pirmie spēļu vakari. 

 Studijas Pirmie mācību un spēļu vakari. 

Oktobris Projekti Iesvētības 

 Studijas Mācību vakari 

Vieslekcijas no uzņēmumiem. 

 

 

 

 

 

Cerībā uz veiksmīgu gadu, 

 -DITF SP valde.  

http://www.ditfsp.lv/

