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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 

 

09.10.2013.     Rīgā      Nr. 2013/VP31 

                                                                            

Sēdē piedalās: 

Valdes dalībnieki: 

Mikus Dubickis– Prezidents; 

Inguna Zariņa – Akadēmiskā virziena vadītāja; 

Kirils Solovjovs – Juridiskā virziena vadītājs; 

Undija Ancēna – Viceprezidente. 

 

Viesi: 

Armanda Vilcāne 

 

Sēdes darba kārtība: 

1. Jautājumi par atskaitēm; 

2. Ienākošie dokumenti; 

3. Finanses; 

4. LSA Gada balva; 

5. Domes sēde; 

6. Biedra naudas; 

7. Par sadarbību ar Latvijas Prezidentūras ES Padomē sekretariātu; 

8. BOM projekts/NOM tikšanās; 

9. Par finansējumu augstākai izglītībai; 

10. Par finansējumu LSA; 

11. Deleģējums novērtēšanas vizītēm; 

12. Par sadarbību Jaunatnes foruma organizēšanā; 

13. LSA stāvvieta; 

14. LSA tiesvedība; 

15. Sadarbība ar ESU; 

16. Strukturētais dialogs; 

17. Jaunatnes politikas forums „Ievirzi Latviju!”; 

18. Par Valdes stratēģiskā plāna izpildes novērtējumu; 

19. Nākamā Valdes sēde; 

20. NNDP. 

 

Valdes sēde tiek atklāta plkst.17:52 

Valdes atskaites: 

M. Dubickis: 

21.09. - Tikšanās ar A.Cīruli (FM) par LSA iespējām piedalīties aiznākamā gada valsts budžeta 

sastādīšanas procesā; 

23.09. - RTU Attīstības fonda jaunās vietnes prezentācija Swedbank - tikšanās ar I.Langenfeldi 

(Swedbank) par studiju kredīta jautājumu; 

23.09. - LSA VS, dokumenti utt.; 
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24.09. - Ārkārtas Domes sēde LMA, saziņa ar Ē.Blumbergu par tiesas sēdi u.c.; 

25.09. - Saziņa ar IR par info izplatīšanu un sadarbību KRS atbalstam; 

25.-27.09. - Eiropas Universitāšu asociācijas insitūciju novērtēšanas ekspertu apmācību seminārs, 

tikšanās ar D.Derricott un A.Kažoku (ESU) par jaunu dalībnieku uzņemšanu Eiropas Studentu 

apvienības studentu ekspertu tīklā - uzņemšana kavējas no 02.09.2013. - šobrīd tā tiek plānota uz 

Ziemassvētkiem, tikšanās ar T.Volkovu (AIP) par aktualitātēm augstākā izglītība, tajā skaitā 

augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanu; 

28.09. - LSA vecbiedru vakars; 

29.09. - Darbs pie IZM pozīcijām attiecībā uz Eiropas Komisijas š.g. 10. jūlija ziņojumu “Eiropas 

augstākā izglītība pasaulē” un Lietuvas prezidentūras sagatavoto Padomes secinājumu projektu par 

starptautisko dimensiju Eiropas augstākajā izglītībā; 

30.09. - Saziņa un ziņapmaiņa ar Ē.Blumbergu par tiesvedības procesu, mierizlīguma piedāvājumu 

un tikšanos; 

30.09. - Tikšanās ar H.Ozoliņu (kalējs) par LSA Gada balvas atbalstīšanu ar balvu izgatavošanu; 

01.10. - Tikšanās ar A.Krišjānovu (LMA SP) - informācija par LSA aktualitātēm, tiesvedību, 

Valdes vēlēšanām; 

02.10. - Tikšanās ar I.Grigorjevu (RTU SP) par LSA aktualitātēm; 

02.10. - Tikšanās ar Ē.Blumbergu par tiesvedības procesu; 

02.10. - Tikšanās ar R.Kolu par LSA iesaisti Jaunatnes foruma organizēšanā; 

03.10. - Tikšanās ar A.Žimantu (Pure Chocolate) par atbalstu LSA un projektiem; 

04.10. - Biroja atklāšanas pasākuma plānošanas sanāksme; 

06.10. - Tikšanās ar A.Vilcāni (LKK) par PR vakanci; 

06.10. - Informācija Domei par situāciju ar finansējumu augstākai izglītībai; 

07.10. - Tikšanās ar J.Iljinu par augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas un finansējuma 

jautājumu risināšanu; 

07.10. - Saziņa ar I.Lipski (LM) par sadarbību Jauniešu garantijas programmas ietvaros; 

07.10. - Tikšanās ar J.Vētru (AIP) par augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas un finansējuma 

jautājumu risināšanu - AIP turpina gatavoties uzņemšanai EQAR, gatavojas Saeimas 

Izglītības komisijas sēdei; 

 

Visā periodā: 

- Darba organizēšana un vadīšana u.c. jaut. 

 

 

U. Ancēna: 

22.09. - Dāņu kolēģa Frederika uzņemšana LSA birojā, kopā ar L.Vikmani izstāstījām par LSA, 

izvadājām pa biroju, Vecrīgu un bijām neformālās vakariņās, pārrunājām AI aktualitātes tur un te, 

šo to no ESC.  

23.09. - VS  

24.09. - Ārkārtas Domes sēde  

24.09. - Vecbiedru salidojums (dekorāciju gatavošana)  

25.09. - RTU SP vēlēšanas  

25.09. - KRS sēde  

26.09. - tikšanās ar Agnesi Ž. (RPIVA) par doktorantūras lietu un atbildes rakstu  

26.09. - 27.09. - Vecbiedru salidojums - pēdējo organizatorisko lietu sakārtošana  

28.09. - Vecbiedru salidojums un viss par un ap to 

29.09. - Biroja sakopšanas pasākums visas dienas garumā :)  

30.09. - tikšanās ar Santu Zarāni par LU ĶF JBS  

30.09. - KRS Lielā uzdevuma sēde  

1.10. - Viceprezidentes Darba grupa,  

1.10. - gatavošanās biroja sālsmaizei un KRS (darbs ar sponsoriem)  

2.10. - Tikšanās ar RCK SP (par LSA un RCK SP, aktuālo, par nolikumu, par KRS) 

tel:26.09.%20-%2027.09
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2.10. - KRS darba grupa  

2.10. - tikšanās ar Alisi Krauju  

4.10. - tikšanās ar Miku par biroja atklāšanu (+ citi gatavošanās darbi)  

5.10. - LU ĶF JBS Tukumā (lekcija un nodarbība)  

7.10. - Talsu Valsts ģimnāzija - lekcija par pašpārvaldes būtību un darbības principiem 

7.10. - vizīte un lekcija Ventspils augstskolas SP Ventspilī  

8.10. - KRS simulācija 

 

P. Jurs: 

22.09. - 01.10. - "Common challenges and resolutions" projekta veidlapas papildināšana, 

apstiprināšana un komunikācija ar sadarbības partneriem un atbildīgo aģentūru, kā arī aktivitāšu 

plānošana, sagatavošana un iesniegšana. 

30.09 - Latvijas Studentu apvienības viedokļa sagatavošana un iesnigšana par Eiropas Komisijas 

ziņojumu par Eiropas augstāko izglītību pasaulē. 

03.10. - intervija "Rietumu radio" par aktualitātēm un izaicinājumiem augstākajā izglītībā. 

05.10. - aktuālo ziņu papildināšana LSA mājas lapā. 

07.10. - diskusija (gatavošanās un dalība) par aktualitātēm augstākajā izglītībā Latvijā 

Liepājas Universitātē. 

 

 

I.Zariņa: 

(19.-)22.08. - ESC Kauņā 

(21.-)22.08. - Akreditāciju semināra izvērtējuma anketas sagatavošana un izsūtīšana dalībniekiem 

22.08. - Saziņa ar Gati Krūmiņu par Akreditāciju semināra prezentāciju unmateriāliem semināra 

dalībniekiem 

23.08. - LSA Valdes sēde 

24.08. - LSA Domes sēdes darba kārtības papildinājumu sagatavošana 

25.08. - LSA deleģējumu sagatavošana novērtēšanas vizītēm 

26.08. - Statistikas informācijas par jauniešu nodarbinātību Latvijā sagatavošana 

27.08. - Organizatoriska palīdzība VIAA mācību braucienam 

27.08. - Dalība jauno zinātnieku sacensību "Zinātnieku cīņas klubs" žūrijā 

27.08. - "Studentu paradīzes" apmeklējums, dalība pašpārvalžu stendu žūrijā 

28.08. - Dalība LSA Vecbiedru salidojumā 

29.08.-5.09. - Dalība apmācību projektā par jauniešu izglītību, karjeras izvēli, nodarbinātību, darba 

apstākļiem etc. 

3.09. - LSA novērotāju atlases informācijas sagatavošana nepieciešamajiem virzieniem 

7.09. - Tikšanās ar M.Dubicki 

7.09. - LV pārstāvju NOMā tikšanās par darba kārtību, aktualitātēm un saistītajiem dokumentiem 

 

K. Solovjovs: 

23.09. Valdes sēde 

23.09. Stāvvietu iesnieguma uzlabošana 

24.09. Domes sēde 

25.09. tiesa Skulte-Luckāns-LSA 

27.09. Studentu paradīze 

01.10. LUSP sēde 

02.10. tikšanās ar LSA advokātu 

03.10. darbs pie izglītības standartiem 

03.10. valsts budžeta skaidrošana valdei 

07.10. sabiedriskā transporta atlaižu jautājums 

07.10. atvaļinājuma dokumentu gatavošana 

07.10. NOM tikšanās sagatavošanās tikšanās 
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Balsojums par Valdes sēdes darba kārtības apstiprināšanu 

Mikus Dubickis – PAR 

Undija Ancēna – PAR 

Inguna Zariņa – PAR 

Kirils Solovjovs - PAR 

PAR – 4 

PRET – 0 

Lēmums pieņemts. 

1. Jautājumi par atskaitēm 

Visi atskaites iesūtīja laikā! 

2. Ienākošie dokumenti 

Ieva: rēķins no VNĪ, rēķins no „Venden”,  ielūgums uz Eiropas Komisijas interaktīvo diskusiju par 

Eiropas nākotni, rēķins par glāžu nomu Vecbiedru salidojumam, dokuments no Rīgas domes par 

sabiedriskā transporta cenu grozījumiem studentiem.  

 

3. Finanses 

KONTA ATLIKUMS   LVL  

KASES ATLIKUMS    LVL  

PAREDZAMIE IZDEVUMI  -LVL  

PIEJAMAIS ATLIKUMS   LVL  

 

 

Undija informē par to, cik katram pienākas atvaļinājuma dienu. Mikum pienākas 13 darba dienas, 

Undijai 8, Ingunai 10, Pāvelam 11, Kirilam 3 un Ievai viena. Ievai jāsagatavo Pāvelam 

iesniegums par atvaļinājumu no 17. līdz 31. oktobrim.  

 

Undija informē, ka Vecbiedru salidojumam tika iztērēti 116.47 Ls. 

Šobrīd ziedojumi semināram KRS? sastāda 78.53 Ls. 

 

Balsojums par papildus 16.47 Ls Vecbiedru salidojumam 

Mikus Dubickis – PAR 

Undija Ancēna – PAR 

Inguna Zariņa – PAR 

Kirils Solovjovs – PAR 

PAR – 4 

PRET – 0 

Lēmums pieņemts. 

 

Balsojums par Venden ūdens rēķina apmaksu (6.05 Ls) 

Mikus Dubickis – PAR 

Undija Ancēna – PAR 

Inguna Zariņa – PAR 

Kirils Solovjovs - PAR 

PAR – 4 
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PRET – 0 

Lēmums pieņemts. 

 

Balsojums par naudas atmaksu U. Ancēnai par vizīti uz Ventspili (2.65 Ls) 

Mikus Dubickis – PAR 

Undija Ancēna – PAR 

Inguna Zariņa – PAR 

Kirils Solovjovs - PAR 

PAR – 4 

PRET – 0 

Lēmums pieņemts. 

 

Balsojums par telefona rēķina apmaksu I. Zariņai par augustu un septembri (10 Ls) 

Mikus Dubickis – PAR 

Undija Ancēna – PAR 

Inguna Zariņa – PAR 

Kirils Solovjovs - PAR 

PAR – 4 

PRET – 0 

Lēmums pieņemts. 

 

Balsojums par telefona rēķina apmaksu P. Juram par augustu (8 Ls) 

Mikus Dubickis – PAR 

Undija Ancēna – PAR 

Inguna Zariņa – PAR 

Kirils Solovjovs - PAR 

PAR – 4 

PRET – 0 

Lēmums pieņemts. 

 

Balsojums par telefona rēķina apmaksu U. Ancēnai par septembri (5 Ls) 

Mikus Dubickis – PAR 

Undija Ancēna – PAR 

Inguna Zariņa – PAR 

Kirils Solovjovs - PAR 

PAR – 4 

PRET – 0 

Lēmums pieņemts. 

 

Balsojums par telefona rēķina apmaksu Mikum par septembri (5 Ls) 

Mikus Dubickis – PAR 

Undija Ancēna – PAR 

Inguna Zariņa – PAR 

Kirils Solovjovs - PAR 

PAR – 4 

PRET – 0 

Lēmums pieņemts. 

 

Balsojums par RSU SP ceļa un dalības maksas izdevumiem uz NOM (ar norunu, ka pārskaita 

naudu atpakaļ LSA, jo viņu grāmatvede ir atvaļinājumā) 250,84 Ls 

Mikus Dubickis – PAR 

Undija Ancēna – PAR 

Inguna Zariņa – PAR 

Kirils Solovjovs - PRET 

PAR – 3 
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PRET – 1 

Lēmums pieņemts. 

 

Balsojums par naudas atmaksu M. Dubickim par sadarbības partneru sveikšanu (3 Ls) 

Mikus Dubickis – PAR 

Undija Ancēna – PAR 

Inguna Zariņa – PAR 

Kirils Solovjovs - PAR 

PAR – 4 

PRET – 0 

Lēmums pieņemts. 

 

Valde diskutē par biroja atklāšanu. Mikus jautā, vai organizēsim 18. oktobrī, kā bija paredzēts, vai 

sadalām uz 2 dienās, jo daudzi sadarbības partneri 18.oktobrī nevar ierasties Rēzeknes konferences 

dēļ. Inguna un Undija dod priekšroku vienam datumu. Kirils ierosina 24. oktobri. Undija norāda, 

ka 24. oktobrī brauc uz KRS? norises vietu. Valde nolemj, ka paliek kā ir – 18.oktobris. 

Undija norāda, ka biroja atklāšanai paredzēti 30 Ls šampanietim un 45 Ls uzkodām. 

 

Balsojums par 75 Ls rezervāciju biroja atklāšanai 

Mikus Dubickis – PAR 

Undija Ancēna – PAR 

Inguna Zariņa – PAR 

Kirils Solovjovs - PAR 

PAR – 4 

PRET – 0 

Lēmums pieņemts. 

 

Inguna informē par ESC naudu - pienāca termiņš, kad bija jāmaksā dalības maksa, LU samaksāja 

pilno, un šobrīd „gaisā karājas” 50 eiro, jo augstskolas nevarēja sadalīt kurš pēc kārtas katrs 

delegāts bija. 

Mikus ierosinājums, ka 50 eiro paliek LSA kontā un netiek dalīti. Pajautāsim to viņiem Domes 

sēdē. Kirils norāda, ka Valdes sēdes protokolā redzams, ka Valde nolēma, ka mazāko dalības maksu 

maksās tas delegāts, kurš pirmais pieteiksies un pie tā ir arī jāpaliek. Tātad nauda jāatmaksā LU.  

 

Balsojums par 60 Ls rezervācija NOM biļetēm uz Klaipēdu 

Mikus Dubickis – PAR 

Undija Ancēna – PAR 

Inguna Zariņa – PAR 

Kirils Solovjovs - PAR 

PAR – 4 

PRET – 0 

Lēmums pieņemts. 

4. LSA Gada balva 

Undija norāda, ka Latvijas Kultūras akadēmija vēlas par telpām saņemt telpu pašizmaksu cenu, kas 

ir 120 Ls. Sākumā ir paredzēta Domes sēde un tad balle. Bija priekšlikums no Anetes Krišjanovas 

atkal izmantot LMA jauno piebūvi. Stradiņi izteica vēlmi rīkot šogad Gada balvu pie sevis, bet 

Undija ierosināja viņiem uzņemt lielo LSA divdesmitgadi. 

Armanda: Varētu sarunāt Kultūras koledžas telpas, ja es rīkotu pasākumu. 

Inguna: varētu arī palūgt, lai Anete rezervē LMA telpas. 

Mikus rosina izvēlēties telpas, kas būtu bez maksas. Lūdz Armandai iesūtīt Kultūras koledžas zāles 

fotogrāfijas. 
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Kirils: man nepatīk LMA betona telpa. 

Undija: līdz 18. oktobrim lai piesakās LSA Gada balvas projekta vadītājs. 

Mikus: tikos ar kalēju. Runājām, ka varētu atbalstīt ar balvām. Oktobra vidus ir tas laiks, lai 

pateiktu viņam. 

Undija: ir jāskatās, ko projekta vadītājs domā par konceptu. 

5. Domes sēde 

 

Mikus: ir konkrēti telpa zināma? 

Undija: Āzenes iela 12, telpa 201. Tur ir projektori un cita tehnika. Vai liekam darba kārtībai kaut 

ko klāt? Līdz pirmdienai Valdes locekļu atskaitēm jābūt Isā.  

Undija informē par darba kārtības punktiem. 

 

6. Biedra naudas 

Undija: lielākās summas, kas nav ieskaitītas ir no LU, RTU un RSU. LU ieskaitīja pusi un līdz 

decembrim vajadzētu ieskaitīt otru pusi, bet RTU nav samaksājuši neko un vēlas sadalīt rēķinu 3 

daļās. Šobrīd viņi atceļ samaksu līdz oktobra beigām. Miku, varbūt pieliec savu pirkstu. 

RSU maksās otru pusi pirms Kongresa. Ventspilij problēmas ar naudu. Vajadzētu parunāt ar 

Rēvaldi. REA, BA un RJA ir krīzes augstskolas. LSPA arī jautāja, vai rēķinu var sadalīt. BSA 

vajadzētu parunāt ar Zīdu, TSI noskaidros pie grāmatvedes. Pārējās augstskolas neceļ vai arī ir 

problēmas ar grāmatvedi. 

 

7. Par sadarbību ar Latvijas Prezidentūras ES Padomē sekretariātu 

 

Inguna: zvanīju, neceļ un nomet. Zvanīšu vēl rīt. 

Mikus: ja neizdosies arī rīt, tad pamēģināšu es piezvanīt, ja nesanāk tev, citādāk būs jāiet pie 

viņiem runāt uz vietas. 

Inguna: varbūt arī jāatrod cita komunikācijas persona. 

 

8. BOM projekts/NOM tikšanās 

Par BOM sīkāk nevar pastāstīt, jo nav ieradusies L. Vikmane. Undija īsi informē, ka BOM 

paredzēts no 15. līdz 17. Novembrim. Projekta tāme ir uz 1100 Ls.  

Kirils: Ierosinu pie šī jautājuma pārrunāta arī NOM Klaipēdā. Kāds ir LSA paredzētais 

finansējums, lai nokļūtu uz NOM. 

Undija: 60 Ls ir maksimums nokļūšanai. 

Mikus: izmaksas ir 24 Ls autobusam abos virzienos vienam cilvēkam. 

 

 

9. Par finansējumu augstākai izglītībai 

Inguna: šī tikšanās būtu jārīko otrdien, kas ir pirms Domes sēdes. 

Undija līdz pirmdienai apzvanīs cilvēkus, lai atnāk. 

Mikus: šodien zvanīja gan man, gan Ievai no Saeimas komisijas. 16.oktobrī notiks Izglītības 

komisijas darba grupa , kur būs arī Vj. Dombrovskis, un esam uzaicināti arī mēs. Vakarā runāju ar I. 

Vanagu - pirmais budžeta lasījums esot jau 17. oktobrī, kad jau pats būšu atpakaļ. Un otrais 

lasījums pēc informācijas no I.Vanagas varētu notikt ļoti ātri, jau pēc 2 dienām. 

Kirils: praktiski nav tik ātri kā pēc divām dienām. 

Mikus: ir aicinājums iesūtīt delegātu arī no LSA. Kurš var aiziet un nodot pozīciju? 

Inguna: nezinu, vai tieku. 

Kirils: varu aiziet no pulksten 10:00 līdz 12:00. 

Undija: varu nobastot lekcijas un aiziet. 

Mikus: jādeleģē visi trīs pārstāvji. 

Undija: spiežam uz izlīdzinājumu vai to, kas pienākas. 

Kirils: protams, nākam ar pozīciju, kas pienākas. 
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10. Par finansējumu LSA 

Mikus: mums ir izstrādāta pozīcija, ka tiek piešķirts valsts finansējums LSA. Šo pozīciju es I. 

Vanagai pārsūtīšu. Viņa ir arī citi priekšlikumi saistībā ar profesionālo izglītību. Pēc viņas 

informācijas kopējais pārpalikums budžetam ir 40 miljoni. Viņa teica, ka mums sākumā vajadzētu 

prasīt kādus 20 000-30 000 Ls, proti, kādas 150 mēnešalgas. Nosūtīšu pozīciju esošajā redakcijā. 

 

 

11. Deleģējums novērtēšanas vizītēm 

 

Inguna: uz IT neviens nebija pieteicies, bet vakar runāju ar K. Salenieku. Mikus varētu doties uz 

Ekonomikas virzienu un Salenieks uz IT. Kasparam kā palīgi dotos līdzi Zanda Zvidriņa un Reinis 

Znotiņš, bet Mikum kā palīgs Kristīne Petrovska. 

 

Balsojums par Miku Dubicki kā studentu-ekspertu RSEBAA studiju programmas 

„Starptautiskās finanses” vērtēšanai. Balsojums par Kristīni Petrovsku kā novērotāju 

RSEBAA studiju programmas Starptautiskās finanses vērtēšanā 

Mikus Dubickis – ATTURAS 

Undija Ancēna – PAR 

Inguna Zariņa – PAR 

Kirils Solovjovs - PAR 

PAR – 3 

ATTURAS – 1  

PRET – 0 

Lēmums pieņemts. 

 

Balsojums par Kasparu Salenieku kā studentu-ekspertu Liepājas Universitātes studiju 

programmu „Informācijas tehnoloģija” un „Mehatronika” vērtēšanai. Balsojums par Zandu 

Zvidriņu un Reini Znotiņu kā novērotājiem Liepājas Universitātes studiju programmu 

„Informācijas tehnoloģija” un „Mehatronika” vērtēšanā. 

Mikus Dubickis – PAR 

Undija Ancēna – PAR 

Inguna Zariņa – PAR 

Kirils Solovjovs - PAR 

PAR – 4 

PRET – 0 

Lēmums pieņemts. 

 

12. Par sadarbību jaunatnes foruma organizēšanā 

 

Mikus: pārsūtīju konceptu, lūgums to izskatīt. Tas pāries jaunā Starptautiskā virziena vadītāja 

kompetencē. 

Undija: Ņemot vērā iemeslu, kāpēc Kongresā pievienojām jaunatnes lietas mūsu virzienu darbībai 

uzskatu, ka nav tik daudz enerģijas jāvelta jaunatnes lietām, vairāk jāņem vērā starptautiskie 

jautājumi. 

13. LSA stāvvieta 

 

Kirils: zvanīja no Rīgas domes un teica, ka mēs neko nesaprotam un mums nevar neko piešķirt par 

velti. Informācija arī neesot nonākusi pie Ušakova, esot jāparunā ar viņu. Juridiskais risinājums: 

jāgroza detālplānojums vai grozījumi, kam piešķirt bezmaksas stāvvietas. 
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14. LSA tiesvedība 

Undija pajautās E. Blumbergam, vai ir izsūtīts mierizlīgums. 

 

 

15. Sadarbība ar ESU 

 

Mikus: lūgums no ESU puses atbildēt uz konkrētiem jautājumiem. Vai varam palūgt, lai Kirils 

apskatās. Uzrakstīju viņiem, ka līdz 10. oktobrim atbildēsim. 

 

16. Strukturētais dialogs 

 

Mikus: neviens negrib/netiek, tāpēc iešu pats. 

Inguna: vajag pajautāt, varbūt Baltiņa tiks. 

 

17. Jaunatnes politikas forums „Ievirzi Latviju!” 

 

Valde lemj, ka forumam piesakās, kas grib, un brauc. Var izsūtīt informāciju aktīvistiem. 

 

18. Par Valdes stratēģiskā plāna izpildes novērtējumu 

 

Ievai no Pāvela jādabū Word dokuments ar rīcības plānu. 

Mikus: vai sūtam Domei vai tikai prezentējam Domes sēdē kopā ar izpildi? 

Valde nolemj sūtīt. 

 

19. Nākamā Valdes sēde 

18. oktobris pulksten 15:00, Mārstaļu ielā 2/4-4, LV-1050. 

 

20. NNDP 

M. Dubickis: Tikšanās par finansējumu AI; Informācija I.Vanagai; Darbs pie Valdes rīcības plāna 

izpildes; Prezentācija par LSA A.Kažokas mācību brauciena grupai; VIAA konference; LSA biedra 

naudu apmaksas jautājumu risināšana; AIP sēde. 

U. Ancēna: Tikšanās ar Miku par rīcības plānu, tikšanās ar Ē.Blumbergu, motivācijas seminārs par 

pārrunu vadīšanu, domes sēdes dokumentu sagatavošana un izsūtīšana, finansējuma jautājuma 

informācijas apkopošana, vizīte LSPA SP, Armanda Vilcāne, akadēmiskā virziena tikšanās, atskaite 

Domes sēdei, finansējuma tikšanās, Saeimas IKZ komisija, KRS sēde, RISEBA SP biroja atklāšana, 

Valdes sēde un biroja sālsmaize. 

I.Zariņa:  

K. Solovjovs:  

 

 

Valdes sēde tiek slēgta plkst. 19:30 

 

Sēdes vadītājs:     M. Dubickis 

 

 

 

 

Sēdes protokoliste:    I. Pastare   


