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Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un Telekomunikāciju fakultātes 

Studentu pašpārvaldes darbības programma 

 

 

 

 

Apraksts: 

 

RTU ETF Studentu pašpārvalde ir iestāde, kurā sevi atradīs jebkurš mūsu fakultātes 

students. Pēdējos gados mūsu pašpārvaldes darbs paliek arvien aktīvāks. Par to liecina 

arī skaitļi – šī gada biedru sarakstā ir iekļauti 77 studenti, kas ir 40% procentu 

pieaugums, salīdzinot ar pagājušo gadu – tas liecina par progresu pašpārvaldes 

darbībā. Mēs vēlamies turpināt šādu tendenci: šajā misijā mums palīdzēs gan vecie 

biedri, gan jaunie aktīvisti, kuri beigu beigās kļūs par biedriem. 

 

 

Mērķi:  

 

Par galveno mērķi RTU ETF SP šogad ir izvirzījusi ikgadējā atbiruma samazināšanu, 

vismaz par 10% (pagājušajā gadā atbirums ir bijis apmēram 58%). Šāds rezultāts tiks 

panāks ar regulāriem mācību vakariem problemātiskajos priekšmetos – pirmie mācību 

vakari šajā semestrī jau tika noorganizēti. Viens no mērķiem ir palielināt lielo 

pasākumu skaitu, un samazināt publisko mazo pasākumu skaitu, pārvēršot tos iekšējā 

tipa pasākumos. Ir plānots pievērst vairāk uzmanības izglītojošām aktivitātēm, kas 

paaugstinātu studentu redzesloku, un paplašinātu potenciālo darba devēju skaitu. Ir 

svarīgi veiksmīgi novadīt mūsu tradicionālos pasākumus, paaugstinot to kopējo 

kvalitāti, un apmeklētāju skaitu. Progresēt un attīstīt organizāciju. 
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Struktūra: 

 

Vadītājs: Pāvels Mironovs 

 

Vietnieks: Armands Ostrovskis 

 

Valde: 

• Mārtiņš Vītols, Studiju virziens 

• Artis Rušiņš, Kultūras un sporta virziens 

• Kristīne Carjabina, Sabiedrisko attiecību virziens 

• Roberts Beņķis, Finanšu virziens 

• Jānis Mihno, Iekšējās motivācijas virziena pienākumu izpildītājs 

Biedri: Sarakstā minētie cilvēki. Biedri dalīsies balstiesīgajos biedros un biedros bez 

balstiesībām 

Aktīvisti: Palīgi, kuriem var tikt piešķirts biedra statuss par īpašiem nopelniem. 

 

Projekti: 

 

Pagājušā gada periodā esam novadījuši un piedalījušies tādu pasākumu organizēšanā 

kā: 

 

• Galda spēļu turnīrs “Full house of engineers” 

• Latvijā lielākās nakts orientēšanās sacensības “Pazudušie” 

• Nakts orientēšanās sacensības “Bezmiega varā” 

• Ikgadēja olimpiāde “Skolēnu un studentu elektronikas olimpiāde 2017” 

• Pasākums “Dzimumballe” 

• Sporta sacensības “Pagalma sporta spēles” 

 

 

Nākamā periodā tiks novadīti iepriekšējie pasākumi, kā arī sarakstu papildinās jauni 

pasākumi, tādi ka: 

 

 

• “Elektronikas nedēļa” – vieslekciju un workshopu cikls.  

• Sociālais “hakatons” ar LU SZF un LU DF – kopprojekts, tendēts uz 

sociāli/tehnisko problēmu atrisināšanu. 

• “Pavasara kross” – sporta pasākums katram studentam 
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Pēcvārds: 

 

Turpināsim attīstīt mūsu pašpārvaldi, piesaistot jaunus sponsorus un atbalstītājus. 

Mēģināsim kvantitāti pārvērst kvalitātē! ETF ir drošās rokās, kamēr ir tādi biedri, kā 

mums.  

 

 

 

 

 

 

 

 


