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Darbības programma 

Nodaļa: Ārējo sakaru nodaļa 

Kandidāts: Samanta Stripkāne 

Projektu laika plāns 

Mēnesis Plānotie projekti, aktivitātes IEVF SP - īss apraksts 
Maijs Pēctecības pārņemšana, iepazīšanās ar dokumentiem; 
Jūnijs EKU Fests – iesaistīšanās nometnes organizēšanā; 
Jūlijs EKU Fests – iesaistīšanās nometnes organizēšanā; 

Jaunās valdes saliedēšanās pasākums; 
Augusts EKU Fests – iesaistīšanās nometnes organizēšanā; 

Sponsora piesaiste, kas atbalstīs mēneša aktīvistus; 
Septembris Jaunu biedru piesaistīšana nodaļai – aktīvo pirmkursnieku 

ieinteresēšana nodaļas darbā; 
Nodaļas motivējošais vakars – iepazīšanās, motivēšana, 
semestra darbības plāna izskaidrošana; 
Seminārs par Biznesa inkubatoru un tā iespējām – sadarbībā 
ar LIAA; 

Oktobris Seminārs/stāstu vakars par Erasmus – ārzemnieki par savu 
pieredzi Latvijā un latvieši par pieredzi ārzemēs; 
Tikšanās ar ārzemju studentiem – par iespējām, vēlmēm, 
aktivitāti piedalīties pasākumos; 

Novembris Reklaminators (sadarbībā ar kādu augstskolu) – mārketinga 
ideju konkurss, kas studentiem ļauj attīstīt radošo domāšanu, 
risināt reālas uzņēmuma problēmas, smelties pieredzi un 
kontaktus; 

       Komunikācija ar uzņēmumiem; 
Decembris Reklaminatora noslēguma pasākums; 

Janvāris Sesija; 
Februāris Nodaļas stratēģiskā sapulce – semestra darbības plāna 

izskaidrošana; 
Citas augstskolas SP apciemošana pieredzes apmaiņai ; 

Marts Mācību ekskursija uz Latvijas uzņēmumiem - to veiksmes stāsti 
un pieredze. Prakses un darba tirgus novērtēšana, kontaktu 
iegūšana; 

Aprīlis Scavenger Hunt – orientēšanas sacensības, ar dažādiem 
radošiem un atrakstīviem uzdevumiem, saliedējot studnetus no 
dažādām fakultātēm, universitātēm; 
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Maijs Jaunās un vecās valdes tikšanās – pārrunāt turpmāko darbību, 
pēctecības nodošana; 
Nodaļas motivējošais vakars -  atskats uz padarīto un pagājušo 
gadu; 

Regulāri Rīkot ĀSN sēdes; piesaistīt sponsorus pasākumiem; iesaistīties SP 
FN un ISC; 
ĀSN biedru motivēšana – atbalstīšana un iedvesmošana darbam 
pašpārvaldē un mācībām; 

 

Nodaļas darba pilnveidošana 

Nodaļas darbības virzienu 
attīstība 

Galvenie virzieni: 
✓ Sadarbība ar citu fakultāšu SP un citu augstskolu SP 
✓ Sponsoru piesaiste 
✓ Sadarbība ar uzņēmumiem 
✓ Sadarbošanās ar ārzemju studentiem, viņu piesaistīšana 

pasākumiem 
Nodaļas aktīvistiem būtu iespēja iesaistīties kādos no šiem 
virzieniem, attīstīt un pilnveidot savas prasmes, gūt jaunas 
zināšanas un pieredzi. Biedri tiks veicināti iesaistīties arī citu 
nodaļu, fakultāšu, augstskolu pasākumos, lai veicinātu sadarbību un 
saliedēšanos. 

Nodaļas darba organizācija Biedru iesaistīšana pasākumu organizēšana, pienākumu deleģēšana, 
regulāra sazināšanās un informācijas apmaiņa, regulāra nodaļas 
sēžu rīkošana vismaz 2 reizes mēnesī. 

Sadarbība Sadarbība kopēju pasākumu organizēšanā ar IEVF SP nodaļām, 
sadarbība ar citu augstskolu SP, RTU FSP, RTU SP FN un ISC. 
2 lielie mērķi ĀSN nodaļas attīstībai: 

✓ Veidot sadarbību ar kādu no kaimiņvalstu ekonomikas 
augstskolu, mēģināt sarīkot pieredzes apmaiņas braucienu. 

✓ Rīkot regulāras (aptuveni reizi mēnesī) tikšanās ar 
aktīvajiem ārzemju studentiem, apspriest viņu vēlmes, 
viedokli, tādējādi arī viņi tiktu informēti par aktuālo 
informāciju. 

Citi Nodaļas un pašpārvaldes biedri tiks informēti par aktuālajām lietām 
RTU – starptautiskajiem projektiem un sadarbībām, Erasmus 
iespējām, brīvprātīgo darbu un par citu projektu un pasākumu 
iespējām. 

 

 


