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Darbības programma 

Nodaļa: Iekšējās komunikācijas 

Kandidāts: Elizabete Gūtmane 

Projektu laika plāns 

Mēnesis Plānotie projekti, aktivitātes IEVF SP - īss apraksts 
Maijs - Vecās un jaunās valdes saliedēšanās vakars 
Jūnijs - Pirmkursnieku nometnes scenārija veidošana kopā ar veco 

valdi 
Jūlijs - Karstākajā vasaras mēnesī vecās un jaunās valdes sporta 

diena pie jūras 
- Ideju ģenerēšana pirmkursnieku nometnes scenārijam 

Augusts - Pirmkursnieku nometne 
- Pašpārvaldes spodrības diena 

Septembris - Sēžu grafika izveide, ziņojumu tāfeles aizpildīšana, 
dežūrgrafika izveide, mēneša aktīvistu sienas izveide 

- Pirmo sēžu vadīšana, interesentu piesaistīšana un 
informācijas nodošana par aktualitātēm 

- Iepriekš izveidotās biedru grāmatas rediģēšana 
Oktobris - Jaunās valdes sporta diena (vienas vai divu dienu 

pārgājiens) 
- IKN aktīvistu saliedēšanās boulinga spēlē vai citur 
- Rudens filmu vakars 

Novembris - IEVF SP ballīte 
- Ziemassvētku apsveikumu izveide vadībai un pašpārvaldes 

nodaļas vadītājiem 
- Vīriešu diena (IKN dāmu sarūpēts pārsteigums kungiem) 
- Biedru sienas jaunizveide 

Decembris - Ziemassvētku rūķīšu pasākums IEVF SP biedriem (dāvanas, 
spēles u.c.) 

- Jautru bilžu un motivējošu atziņu uzrakstīšana uz dēļa, lai, 
nākot uz sesijas laiku, nebūtu skumīgi un bailes 

Janvāris - IEVF SP valžu sporta diena uz kalna 
- IKN aktīvistu pasākums slidotavā  

Februāris - Valentīndienas pasts 
- Spēļu vakars ar IEVF SP biedriem 

Marts - Sieviešu diena (IKN kungu sarūpēts pārsteigums dāmām) 
- Pavasara filmu vakars 
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Aprīlis - Scenārija gatavošana IEVF SP vēlēšanu ballītei (galvenā 
organizatora izvēle) 

- Sporta diena ar IEVF SP valžiem (izbraukums ar velo) 
Maijs - IEVF SP biedru, aktīvistu sarunu vakars par aizvadīto gadu 

- Pēdējais IKN aktīvistu pasākums (pikniks) 
- Jauno, potenciālo IKN vadītāja kandidātu uzrunāšana, 

iepazīstināšana ar dokumentiem 
- Atvadu sēde 
- Pēcvēlēšanu ballīte 

Regulāri - Katru mēnesi iemūžināt valdi un izveidot kolāžu atmiņām 
- Rūpēties par kārtību Study room un 110.kab. 
- Regulāri sekot līdzi dežūrgrafikam 
- Bonusa sienas papildināšana, lai ikmēnesi noteiktu 

aktīvāko pašpārvaldē 
- Mazs pārsteigums mēneša jubilāriem 

 

Nodaļas darba pilnveidošana 

Nodaļas darbības virzienu 
attīstība 

- Nodrošināt, lai katrs pašpārvaldes biedrs, aktīvists vai 
vienkārši students saņemtu viņam nepieciešamo informāciju, 
piemēram, informējot watsapp grupā, vai palīdzību, 
piemēram, printera nepieciešamības 110.kab.vai kāda cita 

- Ar jautrām bildēm, motivējošām atziņām, palīdzību vai 
vienkāršu pozitīvismu sekmēt ikkatra biedra ieasistīšanos 
pasākumu izveidē un to procesā 

- Būt atbildīgam un tīrīgam, piemēram, savākt aiz sevis, 
sakārtot paņemtās lietas u.c. 

Nodaļas darba organizācija - Pienākumu sadale IKN aktīvistiem, biedriem 
- Rūpēties par pašpārvaldes telpām 
- Jaunāko iekšējo pasākumu informācijas nodošana citām 

nodaļām 
- Mudināt biedrus iesaistīties Studentu parlamenta rīkotajos 

pasākumos, kas uzlabotu zināšanas un veidotu interesi par 
parlamentu 

Sadarbība - Pozitīva sadarbība starp citām IEVF SP nodaļām, cieša saikne 
ar citu nodaļu vadītājiem, piemēram, rīkojot kopīgus 
pasākumus 

- Studentu parlamenta un to nodaļu iesaiste IEVF IKN rīkotajos 
pasākumos, piemēram, pecvēlēšanu ballīte 

Citi - Lai sekmīgāk pilnveidotu IKN nodaļas darbību, pēc iespējas 
vairāk jāmotivē, jāinformē, piemēram, ar plakātiem par 
pasākumiem, kā arī aktīvi darbojoties facebook, jāiedrošina 
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ne tikai pašpārvaldes biedrus, bet arī citus studentus, kuri, 
iespējams, nedrošības dēļ nespēj padalīties ar savām idejām  

 

 

 


