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Pārskatā lietotie saīsinājumi:

AIP – Augstākās izglītības padome
AIKA – Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra
SLF – Studentu Līderu forums
KRS – seminārs “Kam rūp students?”
LSA – Latvijas Studentu apvienības
SP – Studējošo pašpārvalde
MK – Ministru kabinets
IZM – Izglītības un zinātnes ministrija
AIZID – Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departaments
IKZK – Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
AizMin – Aizsardzības ministrija
VM – Veselības ministrija
LIZDA  – Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība
LBAS  – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
RP  – Rektoru padome
NVO – nevalstiska organizācija
VSS – Valsts sekretāru sanāksme
ES – Eiropas Savienības
EQAR – European Quality Assurance Register for Higher Education.
OECD – Ekonomiskās  sadarbības  un attīstības  organizācija  (Organisation  for  Economic Co-
operation and Development)

[2] LSA darbības un ietekmes nostiprināšana augstākās izglītības politikas veidotāju vidū
Gada plāna punkts Veiktās darbības un rezultāti

[2.2] Sadarbības 
veicināšana ar 
ministriem, 
ministriju 
darbiniekiem 

1. Informācija par saziņu ar IZM =>
Ikdienas  neformālās  tikšanās  reizēs  (konferenču  kafijas  pauzēs,
kopīgās  pusdienošanas  reizēs  utml.)  veicināta  sadarbību  ar  IZM,
aktualizējot  LSA Vadlīnijās un nostājās,  pozīcijās minēto un lobējot
studentiem  vēlamus  ministrijas  lēmumus.  Notikušas  vairākas
neformālas pusdienošanas un sazvanīšanās, lai noskaidrotu aktualitātes
IZM. 
Saziņa ar IZM biroja vadītāju A. Geižānu par tikšanos ar ministru K.
Šadurski. Sarunāts, ka tikšanās notiks oktobrī, jo augustā un septembrī
ministram esot bijuši vairāki komandējumi un saspringts darba grafiks
Latvijā  saistībā  ar  skolu  tīklu  optimizāciju  un  citiem  aktuāliem
jautājumiem,  kā  arī  LSA  pieteikties  tikšanās  reizes  darba  kārtības
punkti ir saistoši ar valsts budžetu, tāpēc tikšanās vēl tikai plānojas. 
2. Informācija par saziņu ar Kultūras ministriju => 
Ir notikusi šajā laika periodā kādas 2 telefonsarunas, lai noskaidrotu
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ministrijas plānus saistībā ar precizējumu sagatavošanu grozījumiem
Augstskolu likumā par mākslas doktora grādu ieviešanu.
3. Informācija par saziņu ar AizMin => skatīt šī pārskatā pie sadaļas
“[8] Militārās apmācības (brīvprātīgās) studējošajiem”.
4. Informācija par saziņu ar VM => skatīt šī pārskatā pie sadaļas “[5]
Medicīnas izglītība Latvijā”
5. Saziņa ar pārējām ministrijām šī pārskata periodā nav notikusi. 
6.  Notikusi  LSA  organizētā  neformālā  pasēdēšana  ar  augstākās
izglītības  politikas  veidotājiem  par  aktuāliem  problēmjautājumiem
augstākajā izglītībā un zinātnē.

[2.2.] Sadarbības 
veicināšana ar 
sociālajiem 
partneriem. 

1.  Veicināta  regulāra  saziņa  (informācijas  apmaiņa)  ar  Rektoru
padomes  ģenerālsekretāru  J.  Bernātu  par  aktualitātēm  augstākajā
izglītībā.
2. Notikusi LSA Valdes tikšanās ar LIZDA pārstāvjiem pārrunātas šī
brīža  aktualitātes  augstākajā  izglītībā,  apmainoties  ar  abu  pušu
informācijām  (budžeta  vietu  piešķiršanas  process,  Pasaules  bankas
pētījums,  pasniedzēju  novērtēšanas  procedūras  (pārvēlēšana,  studiju
kursu novērtēšanas anketas), LIZDA plānotā konference par skolotāju
izglītību / atalgojuma komponentēm).
3. Tikšanās ar LBAS Jauniešu padomi. Padomes locekļiem izstāstīju
par LSA, kā interešu pārstāvniecības organizāciju, iesaistes iespējām.
Pārrunājām sadarbību, saprotot, ka ciešāks kontakts LSA nepieciešams
izglītības jautājumos ar izglītības arodbiedrībām, bet ar LBAS varam
sadarboties,  rakstot  kopīgus  projektus  finansējuma  iegūšanai  un
apmainoties ar aktuālo informāciju par normatīvo aktu grozījumiem,
par kuriem gan LBAS, gan LSA sniedz atzinumus.
4.  Notikusi  tikšanās  ar  Latvijas  Jauno  zinātnieku  apvienību  par
sadarbības  iespējām un  kopīgi  risināmajiem jautājumiem.  Pārrunāta
iesaiste pie Pasaules bankas pētījuma. 

[2.3.] Sadarbības 
veicināšana ar 
Saeimas komisijām /
politiskajām 
partijām / 
deputātiem

1.  Dalība  Saeimas  IKZK  sēdē,  kurā  tika  ievēlēts  jauns  komisijas
priekšsēdētājs – Aldis Adamovičs (Vienotība). Sarunāts, ka tikšanās ar
LSA Valdi notiks nedaudz vēlāk, kad viņš jau būs apradis ar saviem
jaunajiem tiešajiem pienākumiem. Kopumā kontakts nodibināts labs.
2. Uzsākta saziņa ar jaunajiem IKZK deputātiem. Plānotas individuālas
tikšanās  ar  deputātiem,  lai  aprunātos  par  Augstskolu  likuma
grozījumiem un citiem studentiem nozīmīgajiem jautājumiem.
3.  Notikusi  tikšanās  ar  politiskās  partijas  “Saskaņa”  jaunatnes
organizāciju.  Piedalījos  kopā  ar  Viceprezidentu  S.  Kārkliņu.
Jauniešiem pastāstījām par  LSA un  šobrīd  aktuālajiem jautājumiem
augstākajā izglītībā. Vienojāmies par kontaktu uzturēšanu. 
4. Pamatojoties uz 3. punktu, pēc tam apkopota citu politisko partiju
jauniešu organizāciju  kontaktinformācija  un daļai  nosūts  e-pasts  par
tikšanos,  lai  pastāstītu  par  LSA  un  aprunātos  par  aktuālajiem
jautājumiem  augstākajā  izglītībā,  izveidotu  sadarbību  politiskajos
jautājumos, kas skar studējošos. Šobrīd šis darbs vēl procesā, jo ar daļu
notiek saziņa par tikšanās datumiem. 

[3] Augstskolu likums
Gada plāna punkts Veiktās darbības un rezultāti
[3.1.] Ārējo pušu 
iesniegtie 

Izskatīti  un  apkopoti  priekš  darba  grupas,  kas  vēl  tikai  notiks
(28.09.17.),  šobrīd  visi  aktuālie,  iesniegtie  priekšlikumi  Augstskolu
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priekšlikumi 
Augstskolu likuma 
grozījumiem

likumā: http://ej.uz/augstskolulikums

[3.2.] LSA iesniegtie 
priekšlikumi 
Augstskolu likumā

Palīdzība LSA Akadēmiskā virziena vadītāja A.  Zvaigznem vēstules
“Par  LSA  priekšlikumiem  grozījumiem  Augstskolu  likumā”
sagatavošanas  (veicu  vēstulē  gan  terminoloģisko,  gan  juridiskos
labojumus). Vēstule tika adresēta Saeimas IKZK un IZM.

[4] Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padome
Gada plāna punkts Veiktās darbības un rezultāti
[4.1] Augstākās 
izglītības kvalitātes 
nodrošināšanas 
padomes darbs

Šajā pārskata periodā nav notikusi neviena padomes sēde,  bet esmu
uzdevusi jautājumus AIKA darbiniekiem, aktualizējot nepieciešamību
pēc tās. Pēc tam tika saņemta ziņa, ka padomes sēde plānota oktobrī.
Sekošana  līdz  ESF  projekta  "Atbalsts  EQAR  aģentūrai  izvirzīto
prasību izpildei".
Vairāk darbības pie šī punkta nav veiktas. 

[5] Medicīnas izglītība Latvijā
Gada plāna punkts Veiktās darbības un rezultāti
[5.1.] Rezidentūras 
un medicīnas studiju
programmu 
problēmjautājumi

Tikšanās  ar  Latvijas  Jauno  ārstu  apvienības  vadītāju  K.  Rāceni,
Latvijas Medicīnas studentu asociāciju un RSU SP, LU SP / LU MF SP
pārstāvjiem par medicīnas izglītības (rezidentūras jautājumiem).
Tikšanās  ar  Veselības  ministri  A.  Čakšu  par  medicīnas  izglītību  /
rezidentūru Latvijā (kopā ar LJĀA, LaMSA, RSU SP pārstāvjiem). Pēc
tikšanās  sagatavots  atskata  raksts  “Studenti  ar  veselības  ministri  A.
Čakšu  pārrunā  medicīnas  izglītības  jautājumus”:  http://www.lsa.lv/?
p=7802

[5.2] Sertifikācijas 
kārtība 
zobārstniecības 
studentiem no 
ārvalstīm

1. Dalība 2 MK sēdēs, kur darba kārtībā bija punkti par Noteikumu
projektu  "Grozījumi  Ministru  kabineta  2012.gada  18.decembra
noteikumos  Nr.943  "Ārstniecības  personu  sertifikācijas  kārtība"".
Izteikšanās tajās, atbalstot VM sagatavotos grozījumus.
2.  12.  septembrī,  valdība  pēc  garām  diskusijām  atbalstīja  vairākas
reizes  atliktos  grozījumus  atbilstošajos  MK noteikumos,  kas  paredz
pilnveidot  sertifikācijas  kārtību  zobārstniecības  studentiem  no
ārvalstīm.  Jaunais  regulējums  paredz,  ka  studentiem  no  ārvalstīm
pirmreizējās sertifikācijas procesā vairs nebūs nepieciešams apliecināt
valsts  valodas  zināšanas.  Pēc  tam  sagatavots  atskata  raksts:
“Pilnveidota  sertifikācijas  kārtība  zobārstniecības  studentiem  no
ārvalstīm”: http://www.lsa.lv/?p=7905 
Liels paldies RSU SP un īpaši N. Šilovai par šī jautājuma virzību un
iesaisti visos posmos!

[6] Skolotāju izglītības sistēmas pilnveidošana
Gada plāna punkts Veiktās darbības un rezultāti
[6.1.] IZM skolotāju 
izglītības darba 
grupā par skolotāju 
izglītības sistēmas 
pilnveidošanu.

1. Kopā ar M. Dubicki novadīta darba grupa par konceptuāli jaunas
skolotāju izglītības sistēmas izveidošanu (IZM darba grupas darbiem)
2. Saziņa ar LSA pārstāvi IZM darba grupā par pedagogu izglītību M.
Dubicki un IZM AIZID vecāko referenti K. Krumbergu par aktuālāko
šīs darba grupas darbā. Darba grupas gala ziņojums tūliņ būšot gatavs
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un virzīts  uz MK, lai  valdība ar to iepazīstas un izdomā (lemj) par
tālāko  rīcības  plānu.  Paralēli  tam no  IZM tiek  virzīti  struktūrfondu
projekti,  kuros  augstskolām būs  iespēja  pieteikties,  lai  modernizētu
savas studiju programmas, īpaši pedagoģijā. 

[6.2] Konferences 
par skolotāju 
izglītību

Dalība  (klausītāja  statusā)  IZM  rīkotajā  diskusijā  “Mūsdienīgas
skolotāju izglītības loma viedās specializācijas stratēģijas īstenošanā”. 

[7] Stratēģijas padomes izveide
Gada plāna punkts Veiktās darbības un rezultāti
[7.1.] LSA 
Stratēģijas padomes 
izveide

Diemžēl, šis ir jautājums, kas kavējas. Kavējas saistībā ar citu darbu
lielāku aktualitāti un augstāku prioritāti gada plānā. 
Šobrīd  joprojām  darbs,  kas  saistīts  ar  aptaujas  izveidi  LSA
Vecbiedriem, ir procesā (liela virzība nav notikusi), bet pozitīvā ziņa,
ka kontakts un saziņa ar LSA Vecbiedriem ik pa laikam tiek uzturēta
tāpat.  Esmu  apņēmusies  obligāti  šo  procesu  pabeigt  tuvāko  nedēļu
laikā (t.i. ar rezultātu apkopošanu). 

[8] Militārās apmācības (brīvprātīgās) studējošajiem
Gada plāna punkts Veiktās darbības un rezultāti
[8.1.] Militārās 
apmācības 
(brīvprātīgās) 
studējošajiem. 

1. Saziņa ar AizMin Militārās izglītības un zinātnes nodaļas vadītāju
L. Liepiņu par  militārajām apmācībām (brīvprātīgām)  studējošajiem.
AizMin plāno pilotprojekta veidā ieviest augstskolu studentu speciālo
militāro  apmācību.  Dalība  tajā  būs  brīvprātīga.  Paredzēts,  ka
apmācības  laikā  studenti,  kas  iestājušies  Zemessardzē,  varēs  apgūt
virsniekam nepieciešamās kompetences, lai pēc apmācību pabeigšanas
varētu pildīt augstākas pakāpes pienākumus ne tikai Zemessardzē, bet
arī  Nacionālo  bruņoto  spēku  regulārajos  spēkos  un  rezervē.  Tiks
paredzēts arī motivējošs mehānisms - finansiāla kompensācija. 
2. Piedalījos Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas
komisijas  sēdē,  kur  pirms  otrā  lasījuma  atbalstīja  Militārā  dienesta
likuma grozījumus, kas paredz izmaksāt kompensāciju personām, kas
būs apguvušas militārās apmācības kursu, kā arī ieguvušas augstāko
izglītību. Uz šādu kompensāciju pilotprojekta ietvaros varēs pretendēt
jau pēc dažiem gadiem - 2021. gadā.  Plānots,  ka minēto apmācības
programmu  īstenotu  Studentu  Bataljona  Zemessargi  sadarbībā  ar
Instruktoru  skolu  un  Latvijas  Nacionālā  aizsardzības  akadēmiju.
Paralēli  vēl  šajā  komisijā  deputāts  E.  Šņore  (Nacionālā  apvienība)
aktualizēja un iesniedza priekšlikumus par obligātā militārā dienesta
atjaunošanu.  Tie  netika  atbalstīti  no  citu  deputātu  puses.  Pirms  šīs
sēdes laicīgi no manas puses vēl notika saziņa ar šo priekšlikumu ar
IZM  AIZID  un  AizMin  pārtsāvjem,  lai  noskaidrotu  ministriju
pozīcijas. Tās arī bija noraidošas. 

[9] Studējošo un absolventu reģistra ieviešana
Gada plāna punkts Veiktās darbības un rezultāti
[9.1.] MK noteikumi
par studējošo un 
absolventu reģistru. 

1.Dalība  saskaņošanas  sanāksmē.  Gala  atzinuma  (elektroniskajā
saskaņošanā) sagatavošana. 
2. Dalība 28. augustā MK komitejas sēdē un pēc tam 5.septembra MK
sēdē,  kurā  tika  skatīti  un  atbalstīti  IZM  sagatavotie  grozījumi  MK
noteikumos,  kas  paredz  uzsākt  studējošo  un  absolventu  reģistra

4



ieviešanu. Izteikšanās tikai MK komitejas sēdē.  Pēc šīm sēdēm tika
sagatavots  atskata  raksts  “Valdība  akceptē  studējošo  un  absolventu
reģistra ieviešanu” http://www.lsa.lv/?p=7875

Valsts kontroles ziņojums (*iekļāvu gada plānā pati septembrī!)
punkts Veiktās darbības un rezultāti

[*] Valsts kontroles 
likumības un 
lietderības revīzija 
“Vai Izglītības un 
zinātnes ministrijas 
īstenotā politika 
veicina augstākās 
izglītības attīstību 
Latvijā?”.

Tikšanās  ar  Valsts  kontroles  pārstāvjiem  par  viņu  likumības  un
lietderības  revīziju,  kas  skar  augstāko  izglītību.  Noskaidrots,  ka
ziņojums tiks publicēts novembrī un 2018.gada janvārī jautājumi tiks
skatīti Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdēs. 
Cik nojaušams bija no tikšanās, revīzijā tika īpaša uzmanība pievērsta
valsts  finansētajām studiju  vietām,  studiju  un  studējošo  kredītam ar
valsts galvojumu un Augstākās izglītības padomes darbam. 
Revīzijā tika izskatītas situācijas šādās augstskolās: RTU, Liepu, ViA,
RTA, LLU, JVLMA. 

[1] LSA vārds medijos (no prezidentes puses)
Gada plāna punkts Veiktās darbības un rezultāti
[1.1.]  LSA
Prezidentes  viedokļa
raksti Delfos

Darbs  pašlaik  vēl  procesā.  Uzsākts  darbs  pie  viedokļa  raksta
sagatavošanas.  Pirms  tam  iegūti  pamatdati  no  IZM  AIZID  vecākā
referenta  J.  Paidera.  Raksta  plānotā  tematika  ir  par  skolu  tīkla
sakārtošanas nepieciešamību un kopējo finansējuma no valsts budžeta
līdzekļiem izglītības  nozarē. Lai  darbu spētu  veiksmīgi  pabeigt ļoti
nepieciešami  palīgi pie  datu  apkopošanas,  iegūšanas  un
salīdzināšanas starp Baltijas valstīm. 

[1.2.]  Intervijas
medijiem, dalība TV
/radio

 Intervija LNT 900 sekundes par studentu kreditēšanas sistēmu.
 2 intervijas Latvijas Radio 4 par studiju un studējošo kredītu ar

valsts galvojumu. 
 Intervija  Latvijas  Radio  Latgales  studijai  par  studiju  un

studējošo kredītu ar valsts galvojumu. 
 Intervija  Latvijas  Radio  raidījumā  "Ģimenes  studija"  par

studiju izvēli, kvalitatīvu augstāko izglītību, SLF u.c. tematiem.
 Intervija Latvijas Radio Rīta ziņās par SLF, augstākās izglītības

kvalitāti un tās nozīmi, ietekmējošajiem faktoriem.
 Intervija Latvijas Avīzei par valsts finansētajām studiju vietām.
 Sniegts komentārs žurnālam “Kapitāls” par augstskolu TOP5. 
 Sniegts komentārs NRA žurnālistei par RPIVA studentu vēstuli

(Minēju,  ka  tobrīd  bija  vairākas  neskaidrības,  ko  centīsies
noskaidrot, tāpēc no plašāka komentāru atteicos).

 Intervija  radio  “Naba”  par  LSA  aktualitātēm  vasarā  un
septembrī. Piedalījos raidījumā kopā ar LSA Viceprezidentu S.
Kārkliņu.

Citi darbi
• Tikšanās  kopā  ar  LSA Akadēmiskā  virziena  vadītāju  A.  Zvaigzni  ar  IZM  AIZID

direktora vietniece finanšu un statistikas jomā D. Laipnieci par līgumiem par valsts
finansēto studiju vietu piešķiršanu. 

 Tikšanās ar IZM juriskonsulti L. Upīti. Pārrunāti aktuālie jautājumi par normatīvo aktu
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grozījumiem uz to brīdi. Noskaidrots par MK rīkojumu par atteikumu atvērt studiju
virzienu “Mākslas” biznesa augstskolā “Turība” (BAT). Gan pirms, gan pēc MK sēdes
BAT SP nosūtīta e-pastā informācija par šo gadījumu (tādi MK lēmumi ir ļoti liels
retums!), bet diemžēl nekādu atbildes ziņu neesmu saņēmusi. 

 Tikšanās  ar LSA Viceprezidentu S. Kārkliņu par LSA viedokļa sniegšanu par Eiropas
Komisijas priekšlikumiem augstākajā izglītībā. 

 Dalība SLF pre-pasākumā un pašā SLF. Pirms un pēc šiem notikumiem Valdes tikšanās
ar SLF organizatoriem, kā arī individuāla konsultācija pēc lūgumiem. 

 Tikšanās ar RSU SP Kultūras un Sporta virziena vadītāju L. Skulmi. Temats - LSA.
 Dalība  LSA darba  grupā  par  LSA Kongresa  un  Domes  delegātu  skaita  maiņu  un

alternatīviem risinājumiem.
 Tikšanās ar LSA Valdi un Vizionāru simpozija organizatoriem par Vizionāru simpozija

tematiem un formātiem.
 LSA talka.
 Tikšanās ar LSA Revīzijas komisiju. 
 Tikšanās  ar  Baltijas  Studentu  apvienību  tikšanās  organizatori  M.  Megni  un  LSA

Viceprezidentu S. Kārkliņu par pasākuma organizatoriskajiem jautājumiem. 
 Dalība MK un NVO Memoranda padomes sēdē.
 Dalība LU SP pasākumā “Aristotelis”.
 Daļēja dalība NVO samitā „Rīgas reģiona NVO izaugsmei un attīstībai”.
 LSA galda spēļu vakars. Tā organizatoriskie jautājumi. 
 Tikšanās ar LSA Akadēmiskā virziena vadītāju A. Zvaigzni un Iekšējā virziena vadītāju

D. Vēveri par Senatoru un domnieku semināra organizēšanu. 
 Saziņa  ar  IZM  Struktūrfondu  departamenta  direktori  S.  Šmīdleri  par  inovācijas

grantiem studentiem, lai noskaidrotu aktuālākā informāciju. 
 Dalība kopā ar LSA Sociālā virziena vadītāju M. Babri ES struktūrfondu un Kohēzijas

fonda  2014.-2020.gada  plānošanas  perioda  apakškomitejas  sēde  par  inovācijas
grantiem studentiem.

 Palīdzība / kopīgs darbs ar LSA Sociālā virziena vadītāju M. Babri pie LSA atzinumu
(divu) sagatavošanas par priekšlikumiem grozījumu projektam MK noteikumiem Nr.
220 “Kārtība, kādā  tiek  piešķirts,  atmaksāts  un  dzēsts  studiju  kredīts  un  studējošā
kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu.” Gala rezultātā
MK apstiprināja nozīmīgus grozījumus.  Noteikumu projektā tika iekļauti vairāki LSA
aktualizētie un iesniegtie priekšlikumi. :)

 Dalība LSA deleģētā pārstāvja K. Solovjova vietā RPIVA likvidācijas komisijas 2017.
gada 3. augusta sanāksmē.

 Sagatavotas rekomendācijas vēstules gan latviešu, gan angļu valodā par bijušo LSA
domnieci B. Graudumu (LMA SP). Pēc viņas pašas lūguma.

 Saziņa  ar  SLF organizatoru  J.  Silanžu  par  RISEBA studentes  K.  Ozoliņas  prakses
dienasgrāmatu (par SLF pre-pasākuma fotografēšanu). Tika noslēgts prakses līgums. 

 Sagatavots  “Par  Latvijas  Studentu  apvienības  pārstāvi  projekta  “Atbalsts  EQAR
aģentūrai  izvirzīto
 prasību izpildei”, Nr.8.2.4.0/15/I/001, Projekta uzraudzības padomes 2017. gada 15.
septembra
 sanāksmē” deleģējums pašai sev, jo LSA deleģētā pārstāve M.Megne uz sēdi nevarēja
ierasties. Dalība šajā sēdē.

 Sagatavots  apliecinājums,  ka  prof.  Baiba  Rivža  (AIP)  piedalījusies  LSA SLF pre-
pasākumā. Pēc viņas pašas lūguma. 

 Tikšanās ar LSA grāmatvedi un Finanšu un sadarbīvas vadītāju R.J.Zibinu.
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 Dalība Augstākās izglītības padomes sēdē.
 Tikšanās ar LSA Vecbiedru R.Lasmani un Akadēmiskā virziena vadītāju A.Zvaigzni

par informatīvā ziņojuma par budžeta vietu piešķiršanas kritērijiem.
 Domu apmaiņas  pēcpusdiena  par  augsta  līmeņa ekspertu  forumu “Latvijas  formula

2050. Attīstības scenāriji” (ārējie faktori, iekšējie faktori, sintēze).
 Sagatavots  deleģējums,  ietverot  tajā  paplašinātu  informāciju  par  LSA,  kā  NVO

darbību, Nevalstisko organizāciju un MK sadarbības Memoranda īstenošanas padomei
par  Kirila  Solovjova  izvirzīšanu  par  Memoranda  padomes  deleģētu  nevalstisko
organizāciju pārstāvi Ministru kabineta komitejas sēdēs. Pirms 27.09.17. Memoranda
padomes sēdes saziņa ar dažiem tās pārstāvjiem par LSA izvirzīto kandidātu. Darbību
rezultāts  – K.Solovjovs,  kā LSA izvirzīts  pārstāvis,  27.09.17. Memoranda padomes
sēdē (starp 3 cilvēku konkurenci) tika izvirzīts, kā NVO pārstāvis MK komiteju sēdēs.
Priekš  LSA turpmākās darbības  nozīmīgs  notikums tieši  informācijas  iegūšanas  un
lobija jomā.

 Tikšanās  ar  konferenču  organizatori  A.Mangali,  LU  SP  pārstāvjiem,  P.Cukuru  un
A.Zvaigzni  par studentu konferences koncepta izstrādi.  Pēc tam tikšanās ar  LU SP
pārstāvjiem  un  P.Cukuru  par  studentu  debates  /  konferences  saturu  /  tematiem.
Tikšanās  kopā  ar  LSA  Akadēmiskā  virziena  vadītāju  A.Zvaigzni  ar  konferenču
organizatori A.Mangali, AIP priekšsēdētāju J.Vētru un LU SP S.Skuteli, G.Kņazjuku
par LU SP organizēto studentu konferenci un LU / LV100 konferenču ciklu kopumā.
Tikšanās ar konferenču organizatori A.Mangali, LU SP priekšsēdētāju S.Skuteli par LU
SP organizēto studentu konferenci un LU /LV100 konferenču ciklu kopumā.

 Veiktie darbi pie LSA Zinātnes fonda Starptautisko zinātnisko konferenču un semināru
konkursa

1. Tikšanās (daļa kopā ar LSA Sociālā virziena vadītāju M.Babri) ar LSA Fonda
projekta koordinatori A.Barkāni par projekta koordinatores pienākumiem LSA
zinātnes fonda ietvaros.

2. Koordinatora darba līguma un amata apraksta satura sagatavošana. 
3. Zinātnes  fonda  Starptautisko  zinātnisko  konferenču  un  semināru  konkursa

nolikuma, to pielikumu (veidlapu) sagatavošana, to tālāka nodošana A.Barkānei
pabeigšanai. 

4. Līguma,  ko  slēgs  ar  studentu,  melnraksta  sagatavošana,  tā  tālāka  nodošana
A.Barkanei pabeigšanai.

5. Tikšanās ar padomnieku rīcībpolitikas jautājumos par nolikuma juridisko pusi.
6. Sarakste  ar  IZM par  precizējošajiem jautājumiem,  kas  skar  piešķirto  valsts

budžeta finansējumu. 
7. Saziņa ar LSA grāmatvedi A.Veipāni un koordinatori A.Barkāni par piekļuvēm

(dokumentu sagatavošanu) valsts kases kontam.  
 Lauzts līgums ar BITI par reflekantu informatīvās kampaņas “Augstskolu anatomija”

tālruni.  Kopā ar  LSA Finanšu un sadarbības  vadītāju  R.L.Zibinu  došanās  ar  BITE
salonu.

 Vadīta Studējošo pašpārvalžu vadītāju tikšanās. 
 OECD izglītības pārskata "Education at a Glance 2017" prezentācijas pasākums. 
 Sagatavoti raksti (pēc tam LSA Sabiedrisko attiecību vadītāja E.Puzo pilnveidoja):

1. “Izsludināta pieteikšanās zinātnes fonda koordinatora amatam”.
2. “Studenti  ar  veselības  ministri  A.  Čakšu  pārrunā  medicīnas  izglītības

jautājumus”.
3. “Valdība akceptē studējošo un absolventu reģistra ieviešanu”.
4. Apstiprinātajiem grozījumiem MK 220 (studentu kredīti ar valsts galvojumu).
5. Apstiprinātajiem  grozījumiem  par  zobārstniecības  sertifikācijas  problēmas
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atrisināšanas. 
 Atskatu informācijas sagatavošana priekš LSA ziņu lapām. Ik pa laikam vēl papildus

informācijas ievietošana Twitterī atbilstoši aktualitātēm.
 Uzskāts  darbs  (daļēji  pabeigts,  drīz  tiks  izsūtts)  pie  aptaujas  sagatavošanas

domniekiem par Valdes, biroja darbinieku novērtēšanu. 
 Tikšanās kopā ar LSA Finanšu un sadarbības vadītāju R.J.Zibinu ar Sanitex pārstāvi

par līguma slēgšanu. Pēc tam līguma melnrasta izskatīšana un komentēšana.
 Tikšanās  kopā  ar  LSA  Finanšu  un  sadarbības  vadītāju  R.J.Zibinu  ar  Swedbank

pārstāvji  par  iespējamo  sadarbību  un  aktualitātēm  studentu  kreditēšanā  ar  valsts
galvojumu.

 Atsevišķas tikšanās ar LSA Valdes (izņemot M.Babri, jo netika atrats kopīgs laiks) un
biroja darbiniekiem par aktuālajiem darbiem, gada plānu izpildēm. 

 Dalības  tiesas  sēdē  (LSA  un  D.Skultes  tiesvedība).  Pirms  sēdes  saziņa  ar  LSA
advokātu (1. LSA prezidentu Ē.Blumbergu) par runu (aizstāvības pozīciju) tiesas sēdē.

 Latvijas Bankas organizēta tautsaimniecības konference "Izglītība: no viduvējības un
izcilību”. 

 Valdes sēžu vadīšana. 
 Katru  nedēļu  normatīvo  aktu  monitorngs  (iepazīšanās  ar  ministriju  virzītajiem

dokumentiem uz VSS, Saeimā iesniegtajiem likumprojektiem un pieteikšanās sniegt
atzinumu, ka redzams, ka normatīvā akta projekts, skars studejošo intereses). 

Atvaļinājuma dienas (parakstiesības nodotas Vicepreizdentam S.Kārkliņam):
• No 18. līdz 21. jūlijam (4 darba dienas).
• No 25. līdz 28. jūlijam (4 darba dienas).
• No 2. līdz 4. augustam (3 darba dienas).
• No 15. līdz 18. augustam (4 darba dienas).

Prezidentes sēžu un darba grupu atskati ar visiem skatāmajiem materiāliem aplūkojami:
https://drive.google.com/drive/folders/0B5w6vQ-X3WIPSUNNaTNFdGVqQzA

Prezidente      M.Belova

Belova
26216294
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