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Ievads:
DITF SP ir tā, īstā vieta, kur vari atrast jaunus draugus, realizēt savas trakās pasākumu
idejas un, protams, attīstīt sevi, izkāpjot no komforta zonas. Šajā sasaukumā ir veseli 58
censoņi – ļoti liels cipars! Par 22 vairāk nekā pagājušogad. Taču starp tiem nedaudz mazāk par
pusi ir otrā un trešā studiju gada studenti, kas nozīmē, ka mums ir ļoti stiprs pamats un daudz
zinātkāru jauno censoņu. Ideāla kombinācija! Ar vecāko biedru pieredzi un zināšanām, kā arī ar
jauno biedru iesaisti, kuriem ‘’deg uguntiņa’’ uzlabot studentijas dzīvi gan sev, gan citiem šīs
fakultātes studentiem, šis gads solās būt varens! Saturās, DITFi šogad nepaliks ne par gramu
klusāki!

Mērķis:
Mūsu galvenais mērķis ir pārstāvēt studentu intereses, piedāvājot saturīgus pasākumus –
gan izglītojošus, gan izklaidējošus, kā arī aizstāvot studentu viedokli visās RTU institūcijās.
Vēl aizvien ļoti liels uzsvars tiks likts uz to, ka mēs vēlamies studentus iepazīstināt un
izglītot tēmās, kas netiek apskatītas studiju kursos. To mēs realizējam ar dažādu vieslekciju,
darbnīcu un uzņēmumu ekskursiju palīdzību. Nedrīkst aizmirst par mūsu lielāko pavasara
projektu – “Šķērsgriezums”, kas ietver sevī visas trīs augstāk minētās lietas! Protams,
domājam arī par studentu izklaidi, piedāvājot dažāda veida izklaidējošus pasākumus – gan
pārbaudot viņu erudīciju un zināšanas tādos pasākumos kā Programmēšanas sacensības vai
erudīcijas sacensībās “Erudītie Inženieri”, gan sportiskumu tādā pasākumā kā “Pagalma
sporta spēles”. Šī ir tikai maza daļa no plāniem! Uzskatām, ka mums ir jābūt spējīgiem
pielāgoties – visu laiku jādomā, kā uzlabot pasākumu kvalitāti vai radīt jaunas idejas
(spilgts piemērs ir ‘’Pagalma sporta spēles’’). Varam pačukstēt, ka idejas jau ir, tās tikai
jārealizē. Šādi varam nodrošināt nepārtrauktu progresu, kas ir viens no mūsu galvenajiem
mērķiem, un, ar šo sasaukumu uzskatām, ka tas nesagādās problēmas!

FSP darbības attīstība:
Tāpat kā pagājušogad, uzsvars darbībā tiks likts uz savstarpējo komunikāciju un
saliedētību pašpārvaldes vidū. Jo saliedētāka pašpārvalde, jo tā labāk pilda savas funkcijas un ir
vieglāk sasniegt iecerētos mērķus. Tāpat vēlamies attīstīt labo sadarbību ar sadarbības partneriem
- gan uzņēmumiem, gan citām studentu pašpārvaldēm. Kā piemēri jāmin ‘’Accenture’’,
‘’Draugiem Group’’, ‘’ScandiWeb’’, ETF SP, LU DF SP, MLĶF SP u.c. Protams, vēlamies, lai
šis saraksts tikai augtu!

FSP darbības organizācija:
Pirms aprakstīt darbības organizāciju, jāapskata, DITF SP sistēma:
Vadītājs un vietnieks – DITF SP vadītājs ir pašpārvaldes ievēlēts students, kurš
koordinē pašpārvaldes darbību un pārstāv DITF SP viedokli dažādās lēmējinstitūcijās.
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Viņš ir tas, kurš ‘’tur roku uz pulsa’’, un seko līdzi tam, lai visi procesi notiktu, tiktu
izpildīti laikā un kvalitatīvi. Vadītāja vietnieks ir tas, kurš palīdz vadītājam ar biedru
motivēšanu un finanšu pārvaldi, kā arī aizstāj vadītāju viņa prombūtnes un slimības laikā.
Šogad pašpārvaldi otro termiņu vada Edijs Ozols, taču vietniece ir pagājušā gada Projektu
vadības virziena vadītāja Anna Luīze Blodone
Studiju virziens /IT lietu virziens /Projektu vadības virziens - šie ir trīs
pašpārvaldes virzieni, kurā katram ir pa vadītājam. Katru virziena vadītāju ievēl pašpārvaldes
biedri.
o Studiju virziena galvenais mērķis ir pārstāvēt studentu intereses.
Darbībā ietilpst studentu akadēmisko jautājumu un problēmu
izskatīšana, studiju procesa un kvalitātes uzlabošanas priekšlikumu
izstrāde un ieviešana. Virziena vadītāja koordinē grupu vecāko,
padomnieku un mentoru darbību. Izglītojošie un IT jomas pasākumi ir
šī virziena pārziņā. Vadītāja šogad ir Katrīna Rudoviča.
o IT lietu virziens ir atbildīgais par DITF SP sociālajiem tīkliem - Facebook,
Instagram, Flickr un DITF SP mājaslapu - ditfi.lv. Vienmēr gatavs domāt
ārpus kastes un mesties radošos piedzīvojumos plakātu un citu grafisko
darbu veidošanā. Šogad IT lietu virzienu vada spilgtais Matīss Zemturis.
o Projektu vadības virziena vadītājs nodrošina kvalitatīvu pasākumu
veidošanu, uzrunājot projektu organizatorus vai, iespēju robežas, pašam
uzņemoties projektu vadīšanu. Šogad projektu vadības virzienu ar augstu
atbildības sajūtu vada Deivids Agriņš.
Pašpārvaldes biedri ir sarakstā esošie biedri, kuri ir izrādijuši interesi piedalīties
pašpārvaldes darbībā. Sākot ar projektu organizēšanu, līdz pat tikšanos ar uzņēmumu
pārstāvjiem. Pašpārvaldes biedriem automātiski pēc ievēlēšanas tiek piešķirtas
balsstiesības, ar kurām biedri var ietekmēt procesus FSP sēdēs. Protams, biedri atkārtotu
sēžu neapmeklēšanas gadijumā var zaudēt balsstiesības, taču saglabā biedru statusu.
Aktīvisti ir tie mazie rūķīši, kas iesaistās pašpārvaldes darbībā, palīdzot projektu
organizēšanā, taču nav pašpārvaldes biedri.

Atskats uz padarīto:
Pašpārvaldi jau kopš 2016. gada maija vada Edijs Ozols. Iepriekšējais gads noteikti
vērtējams ar plus zīmi, jo ticis izdarīts daudz, sākot ar projekta “Šķērsgriezums”
atgriešanu un “Pagalma sporta spēles” izveidošanu, kā arī kvalitatīvi novadīti pārējie, nu
jau, tradicionālie projekti – Programmēšanas sacensības, erudīcijas sacensības “Erudītie
Inženieri”, ‘’CS:GO’’ Turnīrs u.c. Nostiprināta sadarbība ar uzņēmumu ‘’Accenture’’.
Citādāk novadīta pirmkursnieku nometne - “Noraujies no ķēdes” vietā šogad kopā ar
ETF SP organizējām kopīgu nometni ar nosaukumu “4G.exe”. Zemāk detalizētāk
uzskaitīts mūsu padarītais gada laikā:
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Kopā ar ‘’ScandiWeb’’ tika vadītas Javascript darbnīcas, kurās interesenti varēja
apgūt Javascript programmēšanas valodu, kas netiek pasniegta DITF studiju
kursos;
Novadīti divi, nu jau tradicionālie, CS:GO turnīri (rudens un pavasara). Katrs
pulcējis vismaz 100 dalībnieku;
Ekskursijās esam devušies uz tādiem uzņēmumiem kā ‘’Accenture’’, ‘’Draugiem
Group’’ un ‘’TELE2’’;
Atrasts Erudītākais inženieru pāris erudīcijas sacensībās “Erudītie Inženieri”;
Novadīti trīs motivācijas semināri – viens rudenī, kurā biedri gan klausijās
vecbiedru/citu SP pārstāvju lekcijas, gan pildīja uzdevumus, divi pavasarī, kuros vienā bija patīkamas sarunas ar vecbiedriem un to, kāda pašpārvalde bija pirms
pāris gadiem, un otrā, drusciņ vēlāk, kurā kopīgi rīkojām pikniku un pārrunājām
nākamā gada plānus;
Uzbūrām svētku sajūtu gan pasniedzējiem, klājot viņiem svētku galdu, gan sev,
kopīgi atzīmējot Ziemassvētkus ar piparkūkām, mandarīniem un apdāvināšanu;
Kopā ar IEVF SP un BIF SP meklējām skaistāko un saderīgāko pāri sacensībās
‘’Dienesta Romāns’’;
Atrasti labākie programmētāji vairākās programmēšanas valodās sacensībās
‘’Accenture Programmēšanas sacensības’’;
Diezgan kuplā skaitā tika pārstāvēti DITFi pasākumā Studentu Parlamenta
Akadēmija – 7 dalībnieki un 2 organizatori;
Tika atdzīvināts viens no senajiem DITF pasākumiem “Šķērsgriezums”. Kopā
novadītas 2 vieslekcijas, 1 darbnīca, 1 ekskursija, 1 diskusija un DITFīgākās
erudīcijas sacensības – “Tīrasiņu DITFs”;
Atrasti arī labākie League of Legends spēlētāji “League of Legends Cup” turnīrā;
Iesākta jauna tradīcija – spēļu vakari nu tiek organizēti ar LU DF SP un ETF SP.
Esam jau aizvadijuši divus – aprīlī tas tika organizēts pie mums, septembrī pie LU
DF SP;
Raibā, dažādu fakultāšu kompānijā 4.maija svētkos devāmies 20 km garā
pārgājienā;
Tika īstenots jauns projekts – “Pagalma sporta spēles”, kas ļauj atgriezties bērnībā
un uzspēlēt bērnības sporta spēles. Pirmajai reizei, ļoti veiksmīgs un izdevies
pasākums;
Esošie biedri un daži vecbiedri augustā devās laivot pa Abavas upi, lai saliedētos
un dzirdētu to, kā senāk gājis DITFos;
Jaunā veidā organizēta pirmkusnieku nometne – šogad kopā ar ETF SP un tās
nosaukums ir “4G.exe”. Šogad uz nometni ieradās 58 jaunie DITFi un TEFi;
Visām pirmā kursa grupām atrasti padomnieki un ievēlēti grupu vecākie, kas
regulāri komunicē gan savā starpā, gan ar studiju virziena vadītāju;
Turpināta Mentoru programmas īstenošana un izveidots ar programmu saistīts C
daļas studiju kurss “Mentoru programma IT nozarē”;
Noorganizētas 4. septembra aktivitātes - pirmkursnieku koordinēšana, lielā
ievadlekcija un padomnieku individuālās lekcijas katrai grupai atsevišķi;
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Plāni nākamajam gadam
Mēnesis

Novembris

Studijas

Programmēšanas Sacensības

Projekti

DITF Boulinga turnīrs, CS:GO turnīrs, Bezmiega
Varā, Motivacijas seminārs,

Studijas

Uzsāk Šķērsgriezums organizēšanu, Pirmssesijas
Seminārs
Spēļu vakars, DITF SP Ziemassvētki, Erudīcijas
konkurss “Erudītie Inženieri”
Turpinās darbs pie Šķērsgriezums organizēšanas,
Mācību vakari,

Decembris-Janvāris
Projekti
Studijas
Februāris

Pasākums/darbs

Virziens

Projekti

Dienesta Romāns, Spēļu vakars

Studijas

Šķērsgriezums

Projekti

CS:GO Turnīrs, League of Legends turnīrs

Studijas

“DITF Workshopi”

Aprīlis

Projekti

Motivācijas Seminārs, Jengas Turnīrs

Maijs

Studijas
Projekti

Marts

Jūnijs-Jūlijs

Studijas
Projekti

Pavasara pārgājiens, Sētas ielas svētki,
Pagalma sporta spēles
Sesija – studenti mācas

Studijas

Pirmkursnieku nometnes 4g.exe
organizēšana
Padomnieku uzrunāšana

Projekti

Pirmkursnieku nometne 4g.exe

Studijas
Projekti

Pirmie mācību vakari,
vieslekcijas no uzņēmumiem
Pirmais spēļu vakars

Studijas

Vieslekcijas no uzņēmumiem

Projekti

Iesvētības

Augusts

Septembris

Oktobris
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Noslēgumā:
Augstāk redzamais plāns ir ļoti vispārīgs, un var mainīties, kā arī nav pieminēti vairāki
sīkāki projekti – ekskursijas, filmu vakari u.c. Tas tāpēc, ka brīžiem pašpārvalde var rīkoties ļoti
neparedzami un var tikt veidoti jauni, spontāni projekti. Šāda iemesla dēļ ir grūti paredzēt daudz
uz priekšu. Tāpat, vēlējāmies pateikt paldies par to, ka iepazinies ar mūsu darbības plānu ceram, ka tas ieinteresēja, un viss tajā minētais un nepieminētais tiks izpildīts.
Uz veiksmīgu gadu cerot,
- DITF SP Valde
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