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Projektu noslēguma atskaites veidlapa 

 

Projekta nosaukums: 

Studentu līderu forums 2017 

 

Projektā izvirzītie mērķu, to izmērāmo rādītāju izvērtējums (faktiskā situācija): 

Mērķis Izmērāmie rādītāji Izpilde 

1. Izglītot līderus par augstākās 

izglītības politiku un 

procesiem. 

1.1. Pēc foruma katrs 

dalībnieks spēj nosaukt trīs 

aktuālus augstākās izglītības 

jautājumus; 

1.2. Foruma laikā dalībnieki 

aktīvi iesaistās diskusijās un 

piedāvā risinājumus; 

1.3. Pēc foruma 50% studentu 

pašpārvalžu tiek iekustināti 

problēmjautajumi, tiek sākts 

strādāt pie to risināšanas. 

1.1. Izpildīts 100%, jo bija 

tieši trīs aktuālas darba grupas, 

kuru nosaukumus atcerējās visi 

dalībnieki; 

1.2. Dalībnieki bija diezgan 

aktīvi, tomēr grūti spriest par 

risinājumu piedāvāšanu. To 

vislabāk var pateikt LSA 

cilvēki, kas vadīja darba 

grupas; 

1.3. Nav dzirdēts, ka kādā 

pašpārvaldē tagad tiktu aktīvi 

strādāts pie kāda no 

iesāktajiem jautājumiem, bet 

varbūt jāpagaida, kad būs 

beigušās pēc SLF darba 

grupas. Pieņemot kādu 

dokumentu vai izveidojot labās 

prakses piemēru apkopojumu, 

ir iespējams, ka kaut kas tiks 

iekustināts. 

2. Pilnveidot dalībnieku 

prasmes, līderību. 

2.1. Foruma laikā ir vismaz 

viena aktivitāte, kuras laikā 

dalībniekiem tiek sīki izstāstīts 

par līderību, līderu tipiem 

u.tml.; 

2.2. Dalībnieki ir iemācījušies 

dažādus tips&tricks no 

pieredzējuša komandas līdera, 

ko pēc tam izmanto vakara 

trasē. 

2.1. Forumā bija divas 

lekcijas/aktivitātes par šīm 

tēmām, tomēr, vērtējot uz citu 

lekciju fona, abas ir vissliktāk 

novērtētās; 

2.2. Par komandu stāstīja e-

sporta puisis Jānis Dzērve, 

daudziem bija grūtības e-

sportu salikt kopā ar īstu 

komandu sporta veidu, tāpēc 

nevar teikt, ka būtu paņemti 

kādi tips&tricks. 
  



3. Palielināt dalībnieku 

piederības sajūtu Latvijas 

Studentu apvienībai  

 

3.1. 50% dalībnieku pēc 

foruma apmeklē darba grupas 

un domes sēdes; 

3.2. Vecbiedru vakarā notiek 

aktīva tīklošanās.  

3.1. Tā kā SLFā piedalījās 31 

cilvēks, tad, saskaitot tos, kas 

kaut reizi ir apmeklējuši kādu 

darba grupu, sanāk vairāk nekā 

50%. Domes sēde ir notikusi 

viena, kuru apmeklēja 6 

dalībnieki; 

3.2. Diemžēl nakts trases dēļ 

ievilkās arī vecbiedru vakars. 

Daudzi dalībnieki vecbiedru 

vakara laikā vienkārši aizgāja 

gulēt, tāpēc arī tīklošanās 

nesanāca, jo visi bija ļoti 

noguruši. 

 

Dalībnieku skaits: 

Dalībnieki Organizatori Lektori / 

nodarbību 

vadītāji 

LSA Valde / 

birojs 

LSA Vecbiedri 

32 (vēl bija 

tādi, kas bija 

pre pasākumā, 

bet to skaits 

nav zināms) 

6 + 3 palīgi 13 8 12 

Kopā bija plānots (skatīt starpatskaiti): 87 

Faktiskais dalībnieku kopējais skaits: 74 

 

Dalībnieku atgriezeniskās saites apkopojums brīvā formā: 

Par pre pasākumu no dalībnieku puses ir ļoti labas atsauksmes. Ļoti augstu novērtēta Līva 

Vikmane – gan prezentācija, gan aktivitāte. Vismazāk cilvēkiem patika Diāna Laipniece, jo 

likās, ka viņa stāsta tieši to pašu, ko pirms gada. Dalībniekiem patika telpas, ēdiens, uzkodas, 

viss bija kārtībā. Tiem cilvēkiem, kas atnāca, bet uz forumu nebrauca, arī likās forši, ka tas bija 

atvērts pasākums. Labi, ka atnāca arī dažu augstskolu pārstāvji. Žēl, ka pre pasākumā nebija 

mediju klātbūtnes, būtu labi izskatījies. 

Runājot par pašu Studentu līderu forumu, semināra pēdējā dienā katram dalībniekam tika lūgts 

aizpildīt feedback anketu, kurā varēja izpausties gan par lektoriem, gan pasākumu kopumā. 

Kopumā dalībniekiem forums patika. Vidējā atzīme jeb ar cik lielu iespējamību ieteiktu forumu 

citiem – 8.93. 

Kā vērtīgāko lekciju dalībnieki atzīst atgriezeniskās saites lekciju, ko vadīja Igors Grigorjevs. 

Tai ir visaugstākais vērtējums. Viszemākais vērtējums – līdera profila lekcija no Egitas 

Greitānes. Par viņas lekciju arī organizatoriem bija liela vilšanās, jo mums viņu ieteica cits 

lektors, kuru uzrunājām līderības lekcijai. Dalībnieki atzina, ka labs papildinājums programmai 

bija “Es mīlu tevi, LSA”, kura laikā jaunie varēja uzzināt daudz interesantu faktu par LSA, bet 

vecie – atsvaidzināt un pārbaudīt savas zināšanas. 

Daudz atsauksmju par darba grupām. Daži dalībnieki jutās, ka darba grupas bija vieta, kur 

apkopot informāciju, nevis patiešām strādāt. Daudziem likās, ka bija par daudz dokumentu, 

citiem likās, ka varēja vairāk. Kopumā atsauksmes ir ļoti atšķirīgas. Viens ir skaidrs – darba 

grupas ir vērtīgs elements SLFā, kuram vienkārši vajag kārtīgāk gatavoties. 



Protams, atsauksmes arī par paneli ir dažādas. Visi bija priecīgi, ka tas norisinājās ārā, svaigā 

gaisā. Tomēr bija jūtams pārāk lielais panelistu skaits. Dalībniekiem prasījās vairāk laika 

saviem jautājumiem un ka būtu bijusi iespēja tos uzdot pa vidu, nevis tikai pašās beigās. 

Kopējais secinājums – SLFs ir zaudējis savu kādreizējo burvību. Semināram ir nepieciešamas 

krasas pārmaiņas, šāds formāts vairs nevienam neder. Jāsāk aktīvāk domāt par to, kā iesaistīt un 

piesaistīt cilvēkus LSA, lai vispār būtu jēdzīgs skaits dalībnieku. Un tādu dalībnieku, kam ir 

nepieciešamās kompetences, zināšanas un vēlmes strādāt pie nākotnes pilnveidošanas. 

 

 

Projekta / pasākuma organizatoru stipro, vājo pušu un iespēju izvērtējums: 

Stiprās puses  Operatīvs organizatoru darbs uz vietas; 

 Atsaucīga LSA valde un vecbiedri; 

 Netradicionāli lektori; 

 Skaista vizuālā identitāte; 

 Labi noorganizēts pre pasākums; 

 Sponsoru dažādība un vienotais Indras, Dārtas un Rolanda darbs 

atbalstītāju piesaistē; 

 Pieeja dažādu pašpārvalžu resursiem; 

 Papildus finansējuma piesaistīšana no Ē.Blumberga. 

 

Vājās puses  Rīga – semināru organizēt pilsētā ir liels risks, jo dalībnieki staigāja 

šurp, turp; 

 Organizatoru darbs ķekša pēc; 

 Laika trūkums organizatoriskajā darbā, pārāk vēlu atrasts galvenais 

organizators. 

Iespējas  Pilnīgi mainīt semināra konceptu; 

 Ātrāk meklēt projekta vadītāju; 

 Rast veidus, kā iesaistīt neaktīvās pašpārvaldes. 
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Projekta galvenais organizators  _____________________________       /                                 / 

 
 


