LU AK plānotie projekti
un aktivitātes
2018

Latvijas Universitātes Absolventu kluba pasākumu un aktivitāšu plānojums 2018. gadam
Visa gada garumā

Mēnesis

Janvāris
 Ceļa karte
LU attīstība
 Absolventu taka
LU attīstība

Februāris

 Saziņa ar vēstnešiem
LU attīstība/ LU AK ilgtspēja

 Mājaslapas un sociālo tīklu
uzturēšana
Tīklošanās

Aktivitāte

Tīklošanās
Izglītošanās

Absolventu sarunu vakars
Absolventu sarunu vakars

Mērķis

Jauno studentu uzņemšanas kampaņa
LU attīstība

Izglītošanās

LU profesora lekcija par sabiedrībai aktuālu tēmu

Izglītošanās

Marts

Ekskursija (LU Humanitāro zinātņu fakultāte, LU
Studentu teātra izrādes apmeklējums)

Tīklošanās

Aprīlis

Spēļu vakars

 Ziņu lapa
Tīklošanās
 Padomdevēju programma
“Karjeras akadēmija” sadarbībā
ar LU Karjeras centru
Izglītošanās

Pasākums
Spēļu vakars

Maijs

Tīklošanās

Jūnijs

Ekskursija (K.Morberga vasarnīca)

Jūlijs

-

Augusts
Septembris

Absolventu sarunu vakars

 Komunikācija ar biedriem
Tīklošanās

Biedru sanāksme/ekskursija LU Dabas mājā

Oktobris
 Pateicība mecenātiem un
atbalstītājiem
LU AK ilgtspēja

Pasākums ar LU Studentu padomi – Rudens talka
LU profesora lekcija par sabiedrībai aktuālu tēmu

Novembris

Decembris

Tīklošanās

LU Absolventu diena
Izlaidumi. Jauno absolventu sveikšana
LU AK ilgtspēja

Improvizācijas teātris «Atvērtā absolventu
skatuve» LU Akadēmiskās balles ietvaros
Tīklošanās

Tīklošanās

Izglītošanās

LU AK ilgtspēja /
tīklošanās
Izglītošanās
Izglītošanās

Ekskursija LU galvenajā ēkā, LU Astronomiskā
torņa apmeklējums

Tīklošanās

Absolventu sarunu vakars

Izglītošanās

Projekti
1
Radīt un attīstīt vidi
absolventu personības
pilnveidei un izglītībai,
informācijas un
pieredzes apmaiņai,
profesionālo un
personīgo kontaktu
veidošanai.

3
Veicināt LU attīstību un
sekmētu tās virzību uz
izcilību, paaugstinot LU
diploma vērtību un
sekmējot valsts
izaugsmi kopumā.

• Absolventu diena
• Ziņu lapa
• LU iepazīšanas pasākumu cikls
(ekskursijas, viktorīnas)
• Absolventu sarunu vakari
«Mans diploms – manas dzīves
pamats»

• Domnīca par LU ilgtspēju
• LU Absolventu taka
• #LepojosLU
• Iesaiste studiju kvalitātes
procesos (Ceļa karte)
• Vēstnešu stratēģiskā domātava

Tīklošanās

Izglītošanās

LU attīstība

LU Absolventu
kluba ilgtspēja

• Lekciju cikls par sabiedrībā
aktuālu tēmu
• Stipendija (izciliem
diplomdarbiem, papildu
izglītības iespējām
studentiem)
• Padomdevēju programma
«Sapņu darba akadēmija»
sadarbībā ar LU Karjeras
centru
• Viesmīlības un izglītojoši
pasākumi starptautiskajiem
studentiem

• Gadskārtēja biedru
sanāksme
• Dalība LU izlaidumos
• Absolventu datu bāze
• Izcilo absolventu
godināšana
• Pateicība mecenātiem
un atbalstītājiem

2
Bagātināt LU ar absolventu
zināšanām, pieredzi un
resursiem.

Tīklošanās projekti

Absolventu ziņu lapa
Mērķis

Uzturēt saikni ar LU absolventiem, informēt un iesaistīt viņus

Mērķauditorija

Visi LU absolventi

Laiks

1 x mēnesī

Vieta

Elektroniski uz e-pastu, mājaslapā

Īss apraksts

Saturs: par pasākumi (LU AK un absolventiem interesanti LU pasākumi), par LU
absolventiem un viņu sasniegumiem, par LU interesantiem faktiem, par citām LU AK
aktualitātēm (piem., atbalstītāji, finansējuma izlietojums)

Absolventu sarunu vakari
Mērķis

Profesionālu kontaktu veidošanās, savstarpējās «pazīšanās» nostiprināšanās

Mērķauditorija

Biedri un topošie biedri

Laiks

Regulāri, 1 x mēnesī noteiktā laikā

Vieta

Kāda kafejnīca, LU telpas

Īss apraksts

Regulāras tikšanās, vēlams 1 x mēnesī– atvērtas LU AK biedriem un interesentiem.
Saturs par savu profesionālo pieredzi, izaugsmi, ieguvumiem no studijām, dzīves
mācībām. Šo tikšanos mērķis ir izglītoties no līdzcilvēku pieredzes, paplašināt kontaktu
loku, saliedēties ap LU.

Absolventu diena
Mērķis

Izklaidēties un satikties ar sen neredzētiem draugiem neformālā pasākumā

Mērķauditorija

LU AK biedri, LU darbinieki, visu paaudžu absolventi

Laiks

Maija trešā piektdiena

Vieta

LU Botāniskais dārzs

Īss apraksts

Gada lielākie satikšanās svētki dažādu paaudžu Latvijas Universitātes absolventiem, lai
baudītu pavasara atnākšanu. Pasākums noris dārza svētku formātā, apvienojot lielo
skatuvi ar dažādām muzikālām un humoristiskām aktivitātēm, kam paralēli noris
diskusija par sabiedrībā aktuālu tēmu. Absolventu klubs kopā ar LU fondu Absolventu
dienas ietvaros iepazīstina sabiedrību ar paveikto Absolventu takas īstenošanas
projektā.

Izglītošanās projekti

LU profesora lekcija
Mērķis

Izglītot dalībniekus par sabiedrībā būtiskiem un interesantiem jautājumiem,
piemēram, citu valstu pieredze konkrētu jautājumu risināšanā

Mērķauditorija

LU AK biedri, studenti, pasniedzēji

Laiks

Neregulāri vai cikls

Vieta

LU

Īss apraksts

Kā lektorus plānots piesaistīt izcilus zinātniekus, politiķus, praktiķus, uzņēmējus gan no
Latvijas, gan ārvalstīm.

LU attīstību veicinošie
projekti

Vēstnešu stratēģiskā domātava
Mērķis

Savest kopā vienkopus visus vēstnešus, lai viņi dotu atgriezenisko saiti, idejas un
priekšlikumus LU AK un LU attīstībai.

Mērķauditorija

LU AK valde un aktīvisti, vēstneši, LU vadība

Laiks

Reti, bet regulāri: 1 x 3 mēnešos

Vieta

LU

Īss apraksts

Domātava ir padomdevējs LU un LU AK vadībai ar iespēju paveikt konkrētas lietas ar
LU AK palīdzību. Regulāras, bet retas tikšanās visiem vēstnešiem kopā ar LU AK vadību,
LU vadību, paveiktā un plānu prezentēšana un pārrunāšana, LU stratēģijas un
ieviešanas plānu pārrunāšana, vēstnešu atgriezeniskās saites nodrošināšana.

#LepojosLU
Mērķis

Popularizēt LU kā vietu kvalitatīvām studijām, kas dod iespēju veidot labu karjeru.
Popularizēt LU Absolventu dienu

Mērķauditorija

Topošie studenti, sabiedrība kopumā

Laiks

Aprīlis

Vieta

Internets

Īss apraksts

Kampaņa gan sociālajos tīklos, gan ārpus tiem, kur interaktīvā veidā iesaistītos dažādu
paaudžu absolventi, apstiprinot savu piederību Latvijas Universitātei, piemēram, ar
savām studiju laiku foto.

LU AK ilgtspējas
nodrošināšanas projekti

Pateicība mecenātiem un atbalstītājiem
Mērķis

Pateikt «Paldies» atbalstītājiem un sponsoriem. Princips: pat 7 reizes – tas nav par
daudz, lai pateiktu paldies mecenātam!

Mērķauditorija

Visi ziedotāji un atbalstītāji, īpašāk izceļot tos, kas devuši ievērojamāko ieguldījumu

Laiks

Visa gada garumā

Īss apraksts

Pasākums, kurā tiktu pateikts «Paldies» ziedotājiem un atbalstītājiem, kas LU AK
palīdzēja sasniegt tās mērķus.

Dalība LU izlaidumos
Mērķis

Popularizēt LU AK un piesaistīt jaunus biedrus

Mērķauditorija

Jaunie absolventi

Laiks

jūnijs-jūlija sākums

Vieta

Izlaiduma pasākums (Lielā aula)

Īss apraksts

Iespēja panākt to, ka Universitāte ir ne tikai diplomā, bet arī sirdī. Tiks paplašināts LU
AK biedru skaits, kā arī aktīvistu loks ar jaunām un svaigām idejām turpmākai kluba
attīstībai.

Iesaiste studiju kvalitātes procesos
Mērķis

Popularizēt LU AK un piesaistīt jaunus biedrus

Mērķauditorija

LU vadība, esošie studenti

Laiks

Visa gada garumā

Īss apraksts

Ir panākta vienošanās ar LU vadību, ka Kluba pārstāvji tiks iesaistīti studiju kvalitātes
procesos – studiju programmu ideju un koncepciju izvērtēšanā, kā arī studiju
regulējošo dokumentu izstrādē.

