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LATVIJAS STUDENTU APVIENĪBA 

VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NR. 40008010647 

JURIDISKĀ ADRESE: MĀRSTAĻU IELA 2/4-4, RĪGA, LV-1050 

TĀLRUNIS: +371 67216061, E-PASTS: LSA@LSA.LV; MĀJAS LAPA: WWW.LSA.LV                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

LSA Valdes sēde 

PROTOKOLS 

 

28.08.2013.     Rīgā      Nr. 2013/VP27 

                                                                            

Sēdē piedalās: 

Valdes dalībnieki: 

Mikus Dubickis– Prezidents; 

Vita Štrobindere – Sabiedrisko attiecību virziena vadītāja; 

Inguna Zariņa – Akadēmiskā virziena vadītāja; 

Undija Ancēna – Viceprezidente; 

Pāvels Jurs – Jaunatnes politikas un starptautiskās lietu virziena vadītājs; 

Kirils Solovjovs – Juridiskā virziena vadītājs. 

Viesi: 

Rūta Mājeniece 

Edvards Ratnieks 

Iļja Saveļjevs 

 

 

Sēdes darba kārtība: 

1. Jautājumi par atskaitēm; 

2. Ienākošie dokumenti; 

3. Finanses; 

4. KRS?; 

5. Materiālu norakstīšanas komisijas ievēlēšana; 

6.  Stipendiju piešķiršanas kārtības jautājums; 

7. NOM projekta pieteikums; 

8. Jauniešu garantijas programma; 

9. Par stāvvietu LSA; 

10. LSA biedri; 

11. Juridiskā virziena vadītāja amata apraksta apstiprināšana; 

12. Nākamā Valdes sēde; 

13. NNDP; 

14. LF. 
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Valdes sēde tiek atklāta plkst.10:10 

Valdes atskaites: 

M. Dubickis: 

13.08. - LSA AV sēde - piedalījos pozīcijas par turpmāko akreditācijas kārtību, tajā skaitā nac. 

akreditācijas aģentūru, izstrādē;  

13.08. - Intervija A.Platpīrei (Latvijas Radio) par akreditāciju; 

14.08. - Fazer labumu atgādāšana Līderu forumam;  

14.08. - LSA VS;  

15.08.-18.08. - Dalība un organizatoriskie jautājumi LSA projektā Līderu forums 2013 (gatavošanās 

politiķu diskusijai, augstākās izglītības profesināļu diskusijai un nodarbībai); 

19.08. - Intervija A.Orupei (NRA) par Vj.Dombrovska lēmumu attiecība uz padomnieku R.Ķīli;  

19.08. - Prezidenta pārskats LSA domei par paveikto;  

19.08. - Saziņa ar I.Freiborni (LBAS) par sadarbību apmācībām rudenī;  

19.08. - Saziņa ar I.Kaļķi (KK) par uzrunu un aktualitātēm koledžas studentiem; 19.08. - Saziņa ar 

J.Bernātu par nākamo RP sēdi un citām AI aktualitātēm; 

20.08. - Vēstule S.Āboltiņai par turpmāko akreditācijas procesu;  

20.08. - Ziņapmaiņa ar ES Padomes prezidentūras Latvijā sekretariātu Latvijā par sadarbību; 

20.08. - Saziņa ar K.Salenieku (LSA revīzijas komisija) par informācijas sniegšanu revīzijas 

komisijai; 

20.08. - Saziņa ar IZM par rīkojumu par Eiropas fondu komisiju darbu pārtraukšanu un LSA 

deleģēto personu informēšana par to; 

20.08. - Saziņa ar J.Bernātu par RPIVA doktorantūras skandālu un augstākās izglītības finansējuma 

pieprasījumu valdībai; 

21.08. - Dalība Konsultatīvās padomes Izglītība visiem, IZM, sanāksmē - viedokļa paušana un 

domas veidošana, tikšanās ar E.Aldermani (RD); B.Moļņiku (Unesco); E.Petrovsku (PKC); 

I.Druvieti (Saeima); 

22.08. - Tikšanās ar G.Grīnbergu (IR) par esošo un turpmāko sadarbību projektos; 

22.08. - Deleģēšana uz ESU ESC26, informācija dalībniekiem; 

23.08. - Saziņa ar LSA nominētajām personām ESC26 u.c. org. jaut.; 

23.08. - Saziņa ar A.Krišjānovu (LMA SP) par Latvijas radošā gala pārstāvju sanāksmi; 

23.08. - Saziņa ar J.Gavaru par saistībām ar IZM; 

24.08. - LSA domes sēdes vadīšana, tikšanās ar domniekiem - dažādu jautājumu un aktualitāšu 

pārrunāšana, darbs pie NOM projekta pieteikuma; 

26.08. - VIAA Erasmus Mundus seminārs ES mājā; 

27.08. - Dažādi tehniski jautājumi u.c. 

 

visā periodā: 

- Darba organizēšana un vadīšana; 

- LF pirms un pēcsemināra org. jaut (rēķini u.c. saistības); 

- Darbs pie NOM projekta pieteikuma - tehniski un konceptuāli; 

- Stipendiju piešķiršanas kārtības jaut. - tālāka jautājuma virzība; 

- Tiesvedības jautājums - saziņa un ziņapmaiņa ar Ē.Blumbergu u.c. iesaistītajām pusēm, 

K.Solovjova aicināšana uz tiesas sēdi. 

 

U. Ancēna: 

14.08. - tikšanās ar Pēteri J. par viedtālruņu aptaujas noslēgumu; 

15.08. - mantiskās norakstīšanas aktu sastādīšana; 

15.08. - 19.08. - dalība LF (satikos arī ar Ēriku);  

20.08. - darbs ar Ingunu un darba grupu pie izglītības attīstības pamatnostādnēm; 
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20.08. - tikšanās ar Evitu Zaķi no LKK par vizīti LKK; 

24.08. - Domes sēde un gatavošanās tai;  

27.08. – KRS;  

 

- LF finanšu dokumentācijas apkopošana un ceļazīmes  
 

P. Jurs: 

13.08. - NOM meeting projekta pieteikuma sagatavošana; 

15.08. - Atzinuma sagatavošana par IZM Jaunatnes konsultatīvās padomes nolikumu; 

17.08. - Dalība  LSA projektā Līderu forums 2013; 

20.08. - Sagatavoti priekšlikumi Izglītības attīstības pamatnostādnēm (2014. – 2020. gadam) 

23.08. - Gatavošanās LSA Domes sēdei; 

24.08. - Dalība LSA Domes sēdē; 

27.08. - NOM meeting projekta pieteikuma sagatavošana 

V. Štrobindere: 

14.08. - Fazer labumu atgādāšana Līderu forumam; 

14.08. - LSA VS;  

15.08.-19.08. - Dalība un organizatoriskie jautājumi LSA projektā Līderu forums 2013 

(organizatoriskie darbi, pateicību sagatavošana, darbs un saziņa ar sponsoriem); 

21.08. Līderu Foruma pēc relīze; 

21.08. Atskaite LSA Domei par padarīto; 

22.08. Fotogrāfa nodrošināšana LSA Domes sēdei; 

24.08. Dalība LSA Domes sēdē; 

24.08. Tikšanās Gintu Kraukli par LSA 1.septembra video sveiciena izveidi; 

27.08. Relīze par finansējuma nepieciešamību augstākās izglītības nodrošināšanai; 

27.08. Tikšanās ar virziena aktīvistiem par turpmākajām aktualitātēm; 

27.08. Saziņa ar Rīgas Skolēnu Domi par 1. septembra pasākumu Vērmanes dārzā 
 

visā periodā: 

Darbs ar LSA sociālajiem tīkliem; 

LF pirms un pēcsemināra org. jaut 

 

I.Zariņa: 

13.08. - LSA Akadēmiskā virziena sēde 

13.08. - LSA pozīcijas izveide par novērtēšanas/akreditācijas aģentūru 

13.08. - Tkšanās ar A.Kažoku par akreditāciju semināru un LSA pozīciju 

14.08. - LSA Valdes sēde 

14.08. - Tikšanās ar J.Gavaru par akreditācijas semināra pirmās dienas lektoriem 

14.08. - Tikšanās ar Akadēmiskā informācijas centra (AIC) pārstāvjiem par semināra programmu 

14.08. - Tikšanās ar J.Gavaru un E.Gaili par akreditāciju semināra pirmās dienas vakaru un otro 

dienu 

15.08. - Tikšanās ar G.Veismani un J.Gavaru par Ekonomikas un kultūras augstskolas atbalstu 

akreditāciju semināra simulācijā 

15.08. - Materiālu gatavošana LSA Līderu foruma dienas trases mentoriem 

15.-19. - Dalība LSA Līderu forumā, + Akadēmiskās istabas organizēšana 

19.08. - Izglītības attīstības pamatnostādņu (IAP) kopīgā lasīšana un komentēšana biroja telpās 

20.08. - LSA Akadēmiskā virziena darba grupas tikšanās par IAP 

20.08. - Perioda pārskata veidošana 

21.08. - Seminārs IZM darbiniekiem par dažādām augstākas izglītības sistēmām Eiropā (prezentē 

A.Rauhvargers) 

tel:%282014.%20%E2%80%93%202020
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21.08. - Studiju akreditācijas komisijas sēde 

21.08. - Studiju licencēšanas komisijas sēde 

21.08. - Tikšanās ar G.Krūmiņu par dalību LSA Akreditāciju seminārā 

21.08. - Tikšanās ar M.Stradu par dalību LSA Akreditāciju seminārā 

22.08. - Tikšanas ar Valsts kontroles pārstāvjiem par stipendiju piešķiršanas kartību 

22.08. - Iesūtīto komentāru apkopošana LSA atzinumam par IAP 

23.08. - LSA atzinuma par IAP gala izstrāde 

23.08. - Akadmisko aktualitāšu apkopošana LSA Domes sēdes prezentācijai 

24.08. - Dalība LSA Domes sēdē 

27.08. - Saziņa ar I.Brikši par LU SZF atbalstu akreditāciju semināra simulācijā un tikšanos 

27.08. - Tikšanās ar E.Gaili par akreditāciju semināra simulāciju 

 

 

Balsojums par Valdes sēdes darba kārtības apstiprināšanu 

Mikus Dubickis – PAR 

Vita Štrobindere – PAR 

Undija Ancēna – PAR 

Inguna Zariņa – PAR 

Pāvels Jurs – PAR 

Kirils Solovjovs - PAR 

PAR – 6 

PRET – 0 

Lēmums pieņemts. 

1. Jautājumi par atskaitēm 

U. Ancēna neiesūtīja laikā atskaiti. 

2. Ienākošie dokumenti 

Ieva: rēķins no SIA NĒĢIS par ēdināšanu „Līderu forumā”, vēstule no Finanšu ministrijas par 

finansējumu augstākajai izglītībai, vēstule no Rīgas domes par stāvvietu LSA, rēķins no VNĪ par 

komunālajiem maksājumiem, atlūgums no V. Štrobinderes. 

 

M. Dubickis: jāizstrādā atbildes vēstule Finanšu ministrijai. Par šo varētu sasaukt Juridiskā virziena 

darba grupu. 

3. Finanses 

KONTA ATLIKUMS   LVL 11 086,59 

KASES ATLIKUMS    LVL 204,28 

PAREDZAMIE IZDEVUMI  -LVL 207,63 

PIEJAMAIS ATLIKUMS   LVL 11083,24 

Diskusija par naudas atmaksu P. Juram par transporta izdevumiem. U. Ancēna norāda, ka P. Jura 

atskaitē Domei norādītie datumi nesakrīt ar datumiem, kas norādīti ceļazīmēs un čeku datumiem. 

Tāpat ne visās reizēs brauciena iemesls ir Valdes sēde, bet tikšanās ar vairāku ministriju 
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pārstāvjiem. P. Jurs norāda, ka ir veicis visu, ko norādījis atskaitē, Rīgā ir bijis un patērējis 

degvielu, tāpēc nav nozīmes, kādi datumi ir uz čekiem, jo uz Rīgu braucis tieši LSA dēļ. I. Zariņa 

norāda, ka iepriekš Valde lēma, ka segs transporta izdevumus par Valdes sēžu apmeklējumiem, 

nevis citām tikšanās reizēm, tāpēc būtu jāpārformulē Valdes lēmums. 

Balsojums par P. Jura iesniegtajiem čekiem par transporta degvielas izdevumiem 

Mikus Dubickis – PAR 

Vita Štrobindere – PAR 

Undija Ancēna – PRET 

Inguna Zariņa – ATTURAS 

Kirils Solovjovs – ATTURAS 

PAR – 2 

PRET – 1 

ATTURAS – 2 

Lēmums nav pieņemts. 

 

Valde lemj, ka P. Juram jāiesniedz jauni degvielas čeki. Tāpat jāmaina arī lēmuma formulējums 

iepriekšējam Valdes balsojumam par transporta izdevumu segšanu Valdes locekļiem.  

Balsojums par transporta izdevumu segšanu darba uzdevumu veikšanai visiem Valdes 

locekļiem, saglabājot iepriekš nolemto, ka V. Štrobinderei un P. Juram pienākas transporta 

izdevumu kompensācija - vidēji mēnesī V. Štrobinderei līdz 15 Ls un P. Juram līdz 20 Ls 

 

Mikus Dubickis – PAR 

Vita Štrobindere – PAR 

Undija Ancēna – PAR 

Inguna Zariņa – PAR 

Kirils Solovjovs – PAR 

Pāvels Jurs - ATTURAS 

PAR – 5 

PRET – 0 

ATTURAS – 1 

Lēmums pieņemts. 

 

4. KRS? 

U. Ancēna informē, ka no 25. līdz 27. oktobrim notiks „KRS?” - viesu namā Debesu bļoda. 

Organizatori mēģinās nokaulēt summu gan par norises vietu, gan ēdināšanu. Lektoru saraksts: Igors 

Grigorjevs, V. Sīlis, Mihails Džondžua, K. Eglītis, Agnese Alksne, Pēteris Jurčenko. Vēl iespējams 

kāds nāks klāt. U. Ancēna ir atbildīga par simulāciju. Šobrīd orgi strādā pie finansēm un sponsoru 

piesaistes. Tiek runāts ar Swedbank. Arī Vecbiedriem tiks jautāti papildus līdzekļi. Tiek strādāts pie  

īpašām dāvanām lektoriem. 
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5. Materiālu norakstīšanas komisijas ievēlēšana 

U. Ancēna rosina ievēlēt jaunu locekli Materiālu norakstīšanas komisijā, jo jāaizvieto S. Balode. 

Valde S. Balodes vietā virza K. Solovjovu. 

 

Balsojums par K. Solovjovu kā locekli Materiālu norakstīšanas komisijā 

Mikus Dubickis – PAR 

Vita Štrobindere – PAR 

Undija Ancēna – PAR 

Inguna Zariņa – PAR 

Pāvels Jurs – PAR 

Kirils Solovjovs - PAR 

PAR – 6 

PRET – 0 

Lēmums pieņemts. 

 

6. Stipendiju piešķiršanas kārtības jautājums 

I.Zariņa: ar Saeimas komisiju nekas netika runāts, bet IZM ir piekritusi, ka grozām dokumentu. 

Sarunas par to plānojam uzsākt nākamnedēļ. Apvienosim gan vienreizējo stipendiju, gan parasto 

stipendiju jautājumu. 

7. NOM projekta pieteikums 

P. Jurs informē, ka ar M. Dubicki precizēja NOM budžetu. Informē, kuras pozīcijas sedz 

programma „Jaunatne darbībā”. NOM projekts ir paredzēts par augstākās izglītības politikas 

veidošanu un pilsonisko līdzdalību. 

Projekts dalīsies divās daļās. Pirmais būs vietēja mēroga pasākums. Tas paredzēts 70 cilvēkiem. 

Ceļa izdevumi 600 Ls. Otrajā projekta daļā, kas tiks veidots kā starptautisks seminārs (NOM) 

piedalīsies 24 cilvēki un ceļa izdevumiem paredzēti 1500 Ls. Sazinoties ar aģentūru, tika secināts, 

ka precīzi pateikt ceļa izdevumu šobrīd ir grūti. Partnerorganizācijām vajadzēs savlaicīgi rezervēt 

biļetes, lai tās būtu lētākas. Vēl izdevumi transportam ir paredzēti par Rīgas sabiedrisko transportu. 

Kopsummā ceļa izdevumiem starptautiskajam semināram ir paredzēti 2154 Ls. I. Zariņa ierosina, 

ja partnerorganizācijas novēloti piesaka biļeti, tad jānosaka konkrēta summa, kuru 

partnerorganizācija apmaksās pati par biļeti. I. Zariņa parunāt arī ar Rīgas satiksmi par transporta 

finansējumu projektam. 

U. Ancēna lūdz iesūtīt projekta finanšu informāciju.  

Vietējam semināram naktsmītnes un ēdināšana dienā vienam cilvēkam izmaksās 15 Ls – 3150 Ls 

kopējā summa. Kopā semināram paredzētas 3 dienas. Starptautiskajā seminārā naktsmītnes un 

ēdināšana paredzēta 4 dienām - izmaksas dienā 35 Ls, kopā 6930 Ls. Vajadzēs pierādīt, ka tika 

veikta cenu aptauju, lai atrastu lētāko, ērtāko un labāko variantu naktsmītnei un ēdināšanai. 

Jānoskaidro arī, cik naudas šai aktivitātei „Jaunatne darbībā” ir palicis. Vietējam semināram 

paredzēti 50 Ls īre telpām dienā, bet starptautiskajam 80 Ls dienā.  

Projekta pieteikumā jānorāda precīza vieta, kur seminārs varētu notikt. Līdz septembra vidum tas ir 

jāizdomā. Maija pirmajā pusē būtu jānozīmē projekta vadītājs. Tas būs jaunās Valdes kompetence. 

Uz doto brīdi jāsastāda vietējā un starptautiskā semināra pasākumu plāns.  

P. Jurs izsūtīs plānoto pasākumu grafiku, lai Valde to var papildināt. Tagad meklēt projekta vadītāju 

ir nepareizi, jo nav zināms, vai projektu apstiprinās. I. Zariņa uzsver, ka jau jādomā par Līderu 

foruma projekta vadītāju. 

Projektā var paredzēt publikāciju, tulkošanas izmaksas. 
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Pēc projekta P. Jurs izlēmis izstrādāt rokasgrāmatu sadarbībā ar partnerorganizācijām, kurā varēs 

arī pareklamēt LSA. Kopējā summa šādām rokasgrāmatām ir 5700 Ls.  Tas ir arī veids, kā izplatīt 

projekta rezultātus. 

Citas izmaksas – apdrošināšana. Ierastā prakse ir, ka paši dalībnieki sedz šīs izmaksas. K. Solovjovs 

starptautiskajam semināram iesaka nepirkt visiem apdrošināšanu. Vienīgais, ko varētu iekļaut šajā 

summā, ir aptieciņa. 

Pēdējā pozīcija ir netiešās izmaksas – 1120 Ls, kurus var tērēt projekta vadītājam un citām lietām, 

piemēram, sakaru izdevumiem. Projektu vadītājam sanāk 8 mēnešu darbs. Uz papīra viņš varētu 

saņemt 125 Ls, un sakariem tērēt 15 Ls mēnesī. 

Saliekot visu kopā, projekta budžets sastāda 17 123 Ls. Līdzfinansējums 4280,75 Ls, kas ir 25% no 

projekta izmaksām. Jautājums, kā nodrošināt līdzfinansējumu. K. Solovjovs ierosina to ietvert kā 

LSA budžeta pozīciju. I. Zariņa norāda, ka ar brīvprātīgo līgumiem bija problēmas iepriekšējā 

projektā, tāpēc ar to vajadzētu būt uzmanīgiem. P. Jurs norāda, ka iespējams lūgt no dalībniekiem 

līdzekļus. Priekšlikums prasīt 30% no partneriem, līdz ar to summa ir nedaudz samazinās. 

M. Dubickis norāda vairākus līdzfinansējuma variantus: brīvprātīgais darbs, LSA budžeta pozīcija, 

atbalsts no pašvaldībām. 

U. Ancēna jautā, vai ierosināt SP budžeta gada pārpalikuma iestrādi projektā. M. Dubickis 

personīgi neatbalsta, bet to var rosināt Kongresā. 

P. Jurs informē par semināru tematiem - pagaidām ir astoņi punkti, piemēram, līderisms, kopīgās 

politikas veidošana, sociālā dialoga prasmes u.c. 

Nākamais jautājums, kas Valdei ir jāizlemj ir par to, kur vietējo semināru organizējam, kā arī 

jāpapildina semināru dienu laika grafiks. 

Trīs partnerorganizācijas jau ir atsaukušās, vēl pietrūkst četras. Zviedrija, Norvēģija un Igaunija ir 

atbildējuši. I. Pastarei jāsazinās ar pārējiem. Nākamais kritiskais punkts ir līgumi – partnership 

agreement trešā daļa, kura viņiem jāizprintē, jāparaksta un jāatsūta skenētā un papīra versija. 

Pēdējā lieta – nav naudas lektoru apmaksai. E. Ratnieks norāda, ka tie vienmēr nāk par velti. 

Lektoriem varētu mēģināt segt ceļa izdevumus. 

Nolemj projektam kopumā projekta vadītāja vakanci pagaidām nesludināt. 

Valde konceptuāli atbalsta projekta pieteikumu. 

8. Jauniešu garantijas programma 

P. Jurs informē, ka ir ticies ar Labklājības ministrijas pārstāvi I. Lipski. Nosūtīja piedāvājumu, un 

viņš atsūtīja e-pastu, ka šis piedāvājums atspoguļosies jauniešu garantiju shēmā. Tiks organizēta vēl 

viena tikšanās ar Lipski, lai uzzinātu sīkāku informāciju. 

9. Par stāvvietu LSA 

K. Solovjovs informē, ka iepriekšējā vēstulē netika uzsvērts, ka LSA vēlas tieši bezmaksas 

stāvvietas, tāpēc jāsūta vēl viena vēstule, uzsverot, ka vēlamies bezmaksas stāvvietu attiecīgo 

noteikumu ietvaros. Nākamās nedēļas sākumā tiks sagatavota jauna vēstule. 

10. LSA biedri 

K. Solovjovs informē, ka esot divas augstskolas, kas gribēja izstāties no LSA un tagad studente no 

Banku Augstskolas arī izrādījusi interesi, vai Banku Augstskola vēl ir LSA sastāvā. Runājot par 

mājas lapu, visiem LSA biedriem tur ir jāuzrādās, bet, ja pašpārvalde nevēlas, lai tās logo ir mājas 

lapā, tad var izņem, bet rakstiski tur augstskolai ir jāparādās. Fizisku personu nevaram turēt mājās 

lapā pret viņa gribu, bet juridisku personu varam. 

U. Ancēna: vai Kongresā tad jāmaina statūti? K. Solovjovs: tas ir smags jautājums. Ja mēs 

vēlamies to sakārtot, tad tas ir risks, jo uzņēmumu reģistrā mums to visu varētu apgrūtināt. Tas 

prasītu lielu darbu, lai to sakārtotu. 

U. Ancēna informē, ka REA jau vasaras sākumā teica, ka vēros, kā strādā izglītības ministrs un tad 

spriedīs, vai vēlas atgriezties LSA biedru statusā. 
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11. Juridiskā virziena vadītāja amata apraksta apstiprināšana 

K. Solvjovs iesūtīja precizētu amata aprakstu, ko Valde izskatīja. 

Balsojums par Juridiskā virziena vadītāja amata apraksta apstiprināšanu 

Mikus Dubickis – PAR 

Vita Štrobindere – PAR 

Undija Ancēna – PAR 

Inguna Zariņa – PAR 

Kirils Solovjovs – PAR 

Pāvels Jurs - PAR 

PAR – 6 

PRET – 0 

Lēmums pieņemts. 

 

12. Nākamā Valdes sēde 

6. septembrī pulksten 14:30 LSA birojā Mārstaļu ielā 2/4-4, LV- 1050. 20. septembris ir 

iespējamais aiznākamās Valdes sēdes datums. 

13. NNDP 

M. Dubickis: Stratēģiskais seminārs, RTU SP biroja atklāšana, Tikšanās ar L.Vikmani, LU 

Aristotelis, Saeimas IKZ komisijas sēde, Seminārs "Jaunieti, vai Tu zini savas garantijas?", Rektoru 

Padomes sēde. 

U. Ancēna: biroja labiekārtošana, misijas vīzijas izstrāde, tikšanās ar M. Dubicki, Aristotelis, 

Tikšanās Kosmetoloģijas Koledžā, KRS sēde, tikšanās ar Latvijas Kultūras koledžu. 

I.Zariņa: LSA Valdes misijas, vīzijas izstrāde, RTU SP Biroja atklāšana, AIC Seminārs par 

kvalifikāciju ietvarstruktūru, Sadarbības līgums ar Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariātu, 

LSA Akreditācijas semināra organizatoriskie darbi (informācija pašpārvaldēm, saziņa ar 

organizatoriem, lektoriem un uzaicinātajiem viesiem, programmas veidošana un papildināšana, 

informācijas materiālu gatavošana), LU Studentu svētku apmeklēšana. 

V. Štrobindere:  

P. Jurs: darbs pie NOM projekta. 

K. Solovjovs: Sagatavot pilnvarojumu Ingunai sarunām, Parakstīt darba līgumu u.c. papīrus, 

Tikšanās ar M. Dubicki un U. Ancēnu par darbu valdē, Sagatavot vēstuli par LSA stāvvietām, 

Sniegt viedokli par NOM, Sagatavot fotogrāfiju mājas lapai. 

 

14.LF 

E. Ratnieks informē, ka atskaites nav uztaisītas ne AKKA/LAA, ne Laipa, nav arī sagatavotas 

novērtēšanas anketas. Aptuveni 100 Ls no LF ienāks LSA kontā. Paldies P. Juram, kas glāba 

situāciju lektoru sakarā. Izsaka pateicību organizatoru komandai. Izmaksas par vietu un ēdināšanu 

samazinājās, jo veiksmīgi tika izrēķināts vajadzīgo porciju daudzums. Pārtēriņa vietā ir ietaupījums. 

Ja varētu nodrošināt degvielas atmaksu lektoriem, varētu sarunāt labākus lektorus. Aicina palielināt 

finansējumu projektiem. 

U. Ancēna: cik ātri būs izvērtēšanas anketas? 

E. Ratnieks: uztaisīsim, šobrīd Liene ir ārzemēs. 
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Valdes sēde tiek slēgta plkst. 12:10 

 

Sēdes vadītājs:     M. Dubickis 

 

 

Sēdes protokoliste:    I. Pastare   


