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IESNIEGUMI



AKTUALITĀTES



LSA aktualitātes

• 28. aprīlī RTU norisinājās LSA 
Kongress;

• Tās darba kārtībā bija prezidenta 
vēlēšanas, uz ko pieteicās 2 
kandidāti – A. Ašmane (JVLMA) 
un D. Freidenfelds (RTU);

• Uzvarēja D. Freidenfelds (RTU) ar 
termiņu uz 2 gadiem;

• 19. maijā būs LSA valdes 
vēlēšanas;



LU SP aktualitātes

• LU SP DG par Sporta spēlēm 24.04.
• Ziņo J. Bikova.



Virzienu aktualitātes



AKTUALITĀTES



ĢZZF SZKK KOMISIJAS 
LĒMUMA APSTIRPINĀŠANA



ĢZZF Starptautisko zinātnisko konferenču 
konkursa komisijas lēmuma apstirpināšana

• Saņemts konkursa pieteikums no ĢZZF studenta K. Rudus;

• Komisijas atzinums – ziņo komisijas locekļi;

• Komisijas lēmuma apstiprināšana atklātajā balsojumā;

• Turpmākie soļi – informēt pretendentu un izsniegt viņam vīzas 
paraugu;



ATSKATS UZ LODES MUIŽAS TALKU



LODES MUIŽAS TALKAS ATSKATS

Ziņojums par budžeta līdzekļu izlietojumu;

Plusi;

Mīnusi un ieteikumi;



LU pārvaldības modeļa maiņa 
atbilstoši FICIL ierosinājumam



FICIL ierosinājums

• Pārejas periodā, sākot no 2018. gada 1. jūnija, ieviest Tartu 
Universitātes likumā (University of Tartu Act) paredzēto pārvaldības 
modeli šādās augstākās izglītības iestādēs: 
• Rīgas Tehniskajā universitātē, 

• Latvijas Universitātē;

• Rīgas Stradiņa universitātē. 



FICIL ierosinājums

• Izveidot padomi atbilstoši Tartu Universitātes likuma 2.2 paragrāfam;

• Ar padomi aizstāt Satversmes sapulci – visaugstāko varas orgānu 
Universitātē – un padomnieku konventu, tos apvienojot;

• Piešķirt Padome visas tās funkcijas, kas paredzētas Tartu Universitātes 
likumā, izņemot rektora vēlēšanas (Tartu Universitātes likuma 3. 
paragrāfa 2. punkts);

• Padomes sastāvs jāveido tā, lai nodrošinātu neatkarību, 
profesionalitāti un saikni ar darba tirgu. Attiecīgie Tartu Universitātes 
likuma noteikumi (2.2 paragrāfa 2. punkts) ir pilnīgi piemēroti pārejas 
periodam.



FICIL pamatojums

• iedvesmot un veicināt jaunu skatījumu uz sistēmu kopumā

• stimulēt universitāšu panākumus starptautiskajā arēnā 

• nodrošināt tiesisko regulējumu, kas nepieciešams, lai augstākās izglītības 
sistēmas pārvaldībā panāktu caurskatāmību un pārskatatbildību.

• skaidra un nepārprotama ziņa sabiedrībai, ka universitātes ir gatavas 
mācīties no kļūdām un veikt ilgi gaidītās reformas.

• atvieglos Izglītības un zinātnes ministrijas un rektoru centienus uzlabot 
izstrādāt attīstības plānus, kas būs dzīvotspējīgi arī pēc tam, kad būs 
beidzies pašlaik pieejamais Eiropas Savienības fondu finansējums.



FICIL pamatojums II

• veicinās saikni ar darba tirgu;

• ļaus pārliecināties par universitāšu akadēmiskās stratēģijas lietderību ;

• palīdzēs studiju programmu un iestāžu konsolidācijas procesā, ņemot 
vērā, ka universitāšu pārvaldībā iesaistīsies vairāk uzņēmēju;

• pierādīs valdības un augstākās izglītības iestāžu apņēmību un labo 
gribu attiecībā uz OECD un Pasaules Bankas ieteikumiem pārvaldības 
jomā;

• Šie ieteikumi atbilst arī citu pasaules izcilāko augstākās izglītības 
iestāžu pieredzei, starp kurām ir Abu Dabi Ņujorkas Universitāte (New 
York University of Abu Dabi),



FICIL pamatojums III

• Padomes izveide palīdzēs novērst vairākas būtiskas nepilnības, kuras 
norādītas Valsts kontroles revīzijas ziņojumā:
• iestāžu uzraudzības trūkums, 

• finansējuma neefektīva pārvaldība, 

• grūtības talantīgu speciālistu piesaistē akadēmiskajam un zinātniskajam 
darbam, 

• pieejamais finansējums uz katru studentu

• pārmērīgi liels augstākās izglītības iestāžu skaits.



Universitātes piedāvājums

• Likums par Latvijas Universitāti
• Dibinātāja gribu pārstāv LU Padome, kas:

• saskaņo valsts, sociālo partneru, studējošo un darbinieku intereses 

• Termiņš 4-5 gadi 

• ~10 dalībnieki, t.sk. no studējošo, mācībspēku un sociālo partneru vidus 

• Apstiprina darbības stratēģiju un budžetu, lemj par īpašumiem un dalību komercsabiedrībās 

• Organizē rektora kandidātu atlasi un lemj par rektora apstiprināšanu 

• Vērtē LU darbības kvalitāti 

• LU Senāts pārstāv LU personālu un lemj vispirms par akadēmiskiem jautājumiem 

• LU rektors organizē LU darbu un ir atbildīgs par to Padomei un Ministru kabinetam 

• LU Vadībā ietilpst rektora aicināti dalībnieki (prorektori, vietnieki utt.) 

• Dekānus un zinātnisko institūtu direktorus ieceļ rektors



Universitātes viedoklis

• Rektors: 
• mums šis patīk, vajag pēc iespējas ātrāk ieviest;

• Padomē jeb Valdē būs arī studējošo pārstāvji;

• Studentu padome: ieviest var tikai tad, ja:
• Studējošie veidos 20% no Padomes un viņiem būs veto tiesības



ĢZZF SP nostāja

• Vai mēs atbalstām LU SP nostāju?

• Vai potenciālo studējošo pārstāvju skaitu Padomē ir jāmaina?

• Vai Jūs pilnībā piekrītat LU vadības piedāvājumam? 

• Kādu Jūs redzat potenciālo LU Padomi?
• Kādu varu tai piešķirt?

• Kādas funkcijas paņemt no citām institūcijām un atdot Padomei?

• Va Padomei būtu nepieciešami locekļi ārpus Universitātes?



LIETIŠĶO STDIJU SEMINĀRS



Mērķis

• Informēt par lietišķo studiju iespējām ĢZZF;

• Motivēt studējošos pieteikties lietišķajām studijām;

Mērķauditorija: Bakalaura studiju programmu 1. kursa studenti



Uzdevumi

1. Informēt studējošos par normatīvo ietvaru praksei uzņēmumā 
(respektīvi, studiju kursa «Lietišķās studijas ...» informācija);

2. Parādīt studējošajiem lietišķo studiju līgumu, un sīkāk paskaidrot tā 
būtību, un svarīgākos punktus;

3. Izstāstīt studējošajiem par lietišķo studiju kursa prasībām, un 
parādīt pāris piemērus, kā tās prasības tiek realizēts;

4. Pastāsīt veiksmīgus veidus, kā pieteikties uzņēmumos;

5. Demonstrēt veiksmīgus lietišķo studiju kursa iziešanas piemērus ar 
kursa absolventu palīdzību.



Norises vieta un laiks

• Vieta: DAC, 106. auditorija

• Datums: 9. maijs, plkst. 16:00

• Ilgums: 1,5 stunda



Formāts

1. Lietišķo studiju kursa atbildīgais mācībspēks izstāsta par kursu – izstāsta par:
• kursa rezultātiem,
• kursa gaitu (pieteikšanās un līguma noslēgšanas procesu), 
• prasības kursa sekmīgai nokārtošanai (lietišķo studiju atskaite un dienasgrāmata – dokumentu satura 

sastāvdaļām, kā tos dokumentus veidot),
• populārākās vietas lietisķajām studijām (populārākās institūcijas un uzņēmumi, ar kuriem tiek noslēgti lietišķo 

studiju līgums);

Ilgums: 20-30 minūtes (+5-10 minūtes jautājumu daļai)

2. Studējošie – lietišķo studiju kursa absolventi – izstāsta par savu lietišķo studiju pieredzi, 
kas iekļauj:
• Kā atlasīja organizāciju, kāpēc izvēlējās tieši to;
• Kā sazinājās ar organizāciju, un ieguva tur vietu;
• Kā klājās organizācijā; kādus uzdevumus tika izpildīti;
• Kā tika veidota atskaite, kādas svarīgas lietas tajā iekļāva;
• Jautrākās atmiņas vai atziņas no lietišķajām studijām

Uzstājas 2-3 studenti (katrs no savas programmas), katram 10+5 minūtes



Provizoriskais semināra plāns

15:30 – 16:00 Reģistrācija pasākumam
16:00 – 16:05 SP priekšsēdētāja uzruna (iepazīstināšana ar semināra plānu)
16:05 – 16:25 Lietišķo studiju kursa docētāja prezentācija (ieskaitot 
jautājumu daļu);
16:25 – 16:40 Uzstājas kursa absolvents no Ģeogrāfijas bakalaura studiju 
programmas (ieskaitot 5 minūšu jautājumu daļu);
16:40 – 16:55 Uzstājas kursa absolvents no Vides zinātnes bakalaura studiju 
programmas (ieskaitot 5 minūšu jautājumu daļu);
16:55 – 17:10 Uzstājas kursa absolvents no Ģeoloģijas bakalaura studiju 
programmas (ieskaitot 5 minūšu jautājumu daļu);
17:10 – 17:30 Noslēguma diskusija ar moderatoru (kurš uzdod papildus 
jautājumus, lai precizētu kursa absolventa pieredzi)



PASĀKUMA ORGANIZATORISKIE 
JAUTĀJUMI

• Ierosinājumi (pārcelt informatīvo semināru uz plkst. 10:30);

• Nepieciešamais:
• Lietišķo studiju kursa docētājs – domāju par asoc. prof. I. Šteinbergu;

• Lietišķo studiju kursa absolventi – 2 līdz 3 studējošie no katras programmas;

• Moderators(?)

• Pateicības -
• jāizstrādā pateicības papīrs (vajag dizainu).

• jāizdomā kādus materiālus izmantot pateicībās un kādos iepakojumos;

• Venden ūdens pudeles, un vēlams arī 4 glāzes;



BRĪVAIS MIKROFONS


