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Šogad uz RTU IEVF SP biedra statusu kandidē 68 biedri. Tajā skaitā ir gan 
pirmkursnieki, gan jauni aktīvisti no vecākajiem kursiem, kā arī iepriekšējo gadu biedri. Ir daži 
tādi, kas pēc viena vai divu gadu pauzes ir atgriezušies pašpārvaldē ar vēlmi iegūt biedra 
statusu un iesaistīties pašpārvaldes lēmumu pieņemšanā. 

IEVF SP mērķi ir pārstāvēt IEVF studējošos gan akadēmiskās, gan sociālās tiesībās un             
kultūras dzīves interesēs IEVF un RTU kopumā. Veicināt radošu, inovatīvu un mācībām, atpūtai             
labvēlīgu vidi IEVF. IEVF SP ir uz sadarbību tendēta organizācija, tāpēc gan šī, gan nākamā               
gada laikā ļoti daudz tiek domāts par sadarbību ar IEVF un RTU vadību, RTU Studentu               
parlamentu, kā arī citām augstskolām un organizācijām. 

IEVF SP darbība galvenokārt ir vērsta uz nepārtrauktu attīstību, gan iekšēji kā            
organizācijai, arvien pilnveidojot jau esošus projektus, kā arī uzsākot jaunus, gan individuāli tās             
biedru personības un studentu labklājības virzībā, organizējot dažādus izglītojošus seminārus,          
pieredzes apmaiņas vakarus, tādējādi rūpējoties par studiju kvalitātes nepārtrauktu uzlabošanu          
un sniedzot pievienoto vērtību studiju procesam. Galvenie IEVF studentu ieguvumi no iesaistes            
pašpārvaldē ir patīkami pavadīts laiks ārpus studiju procesa pasākumos un interesantās           
aktivitātēs ar aizraujošiem līdzcilvēkiem kā arī ikdienas kvalitātes celšana līdz ar kopīgās studiju             
vides uzlabošanu. 

IEVF SP sastāv no valdes, biedriem un aktīvistiem. Valdi veido septiņi studenti –             
vadītājs, vadītāja vietnieks un pieci nodaļu vadītāji. Nodaļas: Ārējo sakaru, Kultūras un sporta,             
Iekšējās komunikācijas, Studiju un Sabiedrisko attiecību. Katram biedram un aktīvistam ir           
iespēja iesaistīties kādas nodaļas darbībā. Katra nodaļa pēc vēlmes un vajadzības organizē            
kopīgas tikšanās, lai apspriestu gaidāmos projektus un veidotu darba grupas. Visu nodaļu            
aktīvisti, valde un citi biedri satiekas ne tikai starpbrīžos pašpārvaldes telpā, bet arī Lielsēdēs,              
kas norisinās vismaz 1 reizi mēnesī. Lielsēdēs studentus informē par jaunumiem, aktuālajiem            
projektiem, iespējām pilnveidot sevi, kā arī apbalvo mēneša aktīvistus. Viss, kas jādara, lai             
pievienotos IEVF SP, - jāienāk Kalnciema ielas 6 110.kabinetā un jāpasaka: ”Es arī vēlos šeit               
būt.” 

Laika posmā no 2016.gada 1.septembra līdz 2017.gada 30.oktobrim ir paveikts daudz. Ir            
organizēts izglītojošu lekciju cikls “EKU Dienas”, kuru ietvaros katru mēnesi kādas studiju            
programmas nozares pārstāvji nāk uz IEVF un stāsta par dažādiem jautājumiem. Ļoti nozīmīgs             
ir mārketinga ideju konkurss “Reklaminators”, kas dod iespēju gan studentiem, gan           
vidusskolēniem attīstīt savu radošo domāšanu, veidojot jaunas mārketinga idejas, un iegūt           
vērtīgas balvas. Neiztrūkstoši projekti ir Dienesta romāns, kas parasti notiek ap Valentīndienu,            
IEVF Lepnums, kur tiek apbalvoti labākie IEVF mācībspēki, Scavenger Hunt – orientēšanās pa             
Rīgu, EKU Zona – pirmkursnieku nometne, Fukši – pirmkursnieku iesvētības, ekskursijas uz            
IEVF studiju nozaru uzņēmumiem, IEVF erudīcijas konkurss “Latvieša prātam”, kā arī           
Ziemassvētku balle. Liels IEVF SP sasniegums ir Study Room. Tā ir telpa, kuru IEVF SP ieguva                
savā pārvaldībā, lai jebkuram fakultātes studentam būtu vieta, kur iet mācīties. 

Nākamā gada plānos ietilpst turpināt jau iepriekš izveidoto darbību ar IEVF SP biedriem,             
atrodot biedros potenciālu, to izkopjot un attīstot, IEVF SP iegūt spējīgus jauniešus ar iepriekš              
uzkrātām zināšanām, kuras lieti noderēs turpmākās IEVF SP darba plānošanā, organizēšanā           
un veikšanā. Liekot uzsvaru uz savas iekšējās vides sakārtošanu un nostiprināšanu, tiks iegūta             
zinoša un sadarboties spējīga jauniešu grupa, kuras spēkos būs turpināt virzīt IEVF SP darbus              



uz iepriekš nospraustajiem mērķiem, operatīvi un pārdomāti risināt problēmjautājumus, kā arī           
meklēt efektīvas alternatīvas problēmām, ar kurām var nākties saskarties. 

Tiks likts uzsvars uz FSP savstarpēju sadarbību, tādējādi motivējot studentus iegūt           
jaunus kontaktus, veidot plašāku personīgo redzējumu, kāpēc kopējam darbam ir būtiska           
nozīme un apgūt noderīgas metodes, lai veicinātu sava darba ražīgumu un celtu tā kvalitāti. 
Liels uzsvars tiks koncentrēts akadēmiskiem un studiju kvalitātes celšanas vērstiem          
jautājumiem. Tiks ieviestas regulāras tikšanās programmu direktoriem un grupu vecakajiem, lai           
veicinātu informācijas plūsmu attiecība uz studiju programmu un mācību procesa kvalitātes           
jautājumiem. Protams, uzmanība tiks pievērsta arī formālo un neformālo pasākumu veidošanai,           
kuri reprezentē IEVF SP. Visbiežāk IEVF SP atpazīst pēc tās ikgadēji plānotajiem un             
organizētajiem pasākumiem. Šāda veida tradīcija ir jāturpina, attīstot pasākumus         
organizatoriskā veidā un ieviešot atjauninājumus, nezaudējot oriģinālo būtību. Šī perioda plānos           
ir plānots organizēt jaunu projektu “IEVF Karjeras dienas”, kur aicināsim ieinteresētos           
uzņēmumus uz savu fakultāti, lai tie iepazistinātu fakultātes studentus ar darba un prakses             
iespējām. 
  
  
 


