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LATVIJAS STUDENTU APVIENĪBA 

VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NR. 40008010647 

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

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

 

LSA Domes sēdes 

PROTOKOLS 

22.11.2014. Rīgā Nr. 2014/DP7 

 

Latvijas Studentu apvienības (LSA) Valdes sasauktā un rīkotā Domes sēde 

Domes sēdes norises vieta: Latvijas Universitāte, Raiņa bulvāris 19 

Sēde izsludināta: ar e-pasta starpniecību 2014.gada 6.septembrī 

Sēdes sākums: 18:25 

Sēdē piedalās 37 no 54 balsstiesīgajiem – konstatēts kvorums

LSA domnieki: 

 

 

Sēdes darba kārtība: 

 

1. Reģistrācija; 

2. Domes sēdes atklāšana: augstskolas Rektora un studējošo pašpārvaldes vadītāja uzruna; 

3. Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana; 

4. Atskaites par sasniegto; 

5. Finanšu atskaites; 

6. Par Sabiedrisko attiecību vadītāja amata algas palielināšanu; 

7. Pozīcija "Par studiju un studējošo kredītiem"; 

8. Pozīcija "Par ārvalstu studentiem Latvijas Republikas augstākās izglītības iestādēs"; 

9. Pozīcija "Par vīzu izsniegšanu ārvalstu studentiem Latvijas Republikā"; 

10. Par privāto augstskolu budžetu apstiprināšanu Senātā; 

11. Balso skaitīšanas komisijas izveide; 

12. Sociālā virziena vadītāja atsaukšana uz iesnieguma pamata; 

13. LSA Sociālā virziena vadītāja vēlēšanas; 

14. Studējošo pašpārvalžu aktualitātes; 

15. Noslēgums. 

 

 

1. Reģistrācija 

 

Notiek reģistrācija un mandātu izsniegšana. 
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2. Domes sēdes atklāšana: augstskolas Rektora un studējošo pašpārvaldes vadītāja 

uzruna 

 

S.Zarāne – sveicu jūs šeit Latvijas Universitātes telpās, LSA domes sēde pie mums nav notikusi jau 

kādu laiku. Par jums vēlāk rūpēsies Maira, Jēkabs un Zane, pēc domes sēdes aicinās apskatīt LU, kā 

arī pastāstīs kā mēs šeit strādājam. Lai veiksmīga un produktīva domes sēde!  

 

K.Solovjovs – aicinu 3.dk pounktu, darba kārtības apstiprināšana. Ja ir kādi piedāvājumi? 

Piedāvājumu nav.  

Pirms balsojam mums ir jākonstatē kvorums. Saskaņā ar IZM 4.11. izdotu dokumentu, sanāk, ka 

biedru skaits ir mazinājies, labi, ka tā. Labākais mācību rīks ir telpas. Domnieku skaits ir 53. 37. 

Prieks, ka domes sēde ir tik apmeklēta. Ceru ka tā turpināsies mūžīgi. Tā kā nebija nekādu 

 

kurš atbalsta? 

PAR – 37 par. 

PRET – 0; 

ATTURAS – 0. 

 

Izsūtītas dīvainā laikā.  

 

 

K.Solovjovs – lielākais un skaļākais no pasākumiem ir NOM, ko organizēja Līva ar savu komandu. 

KRS? Lielākais, kas uz iekšu. Šie 2 pasākumi parāda 2 atšķirīgas LSA puses, kas nvarētu varētu 

prasīt palīdzību mūsu starptautiskajiem kontaktiem, ja vēlaties asazināties ar kādiem 

starptautiskajiem projektiem, vai citiem projektiem. Apmācīja lielu daļu jauno censoņu, rezultāts ir 

redzams, cerams ka viņi turpinās dar\it labas lietas arī turpmāk. 

LSA parādījās gan radio, gan TV, gan i-neta medijos, gan intervijas drukātem medijiem. Strādājam 

pie normatīvajiem aktiem, mums joprojām tiek solīts, ka viss būs labi, bet turam roku uz pulsa, lai 

viss būtu lārtībā. Tas attiecas arī uz kredītu jautājumu (par 2 vakantām ministrijas vietām) par stud u 

stud kred atpaksu, iespējams ir vērts atgādināt to saviem studentiem. Kā arī esam uzsākuši 

sadarbību ar labkl ministriju, bet mēs iesim virsū, turpināsim. Attiecībā uz starpt lietām, aktuāls ir 

ESC, par ko būs īsāka prezentācija turpmāk. Gatavojamies BM Baku. Vairākām SP esam palīdzējuši 

ar 1/200 iegūšanu, tēls, IKS, aktīvāk biedri iesaista savās iekšējās liet;as.. palīdzēt biedriem tajās 

problēmās, kur tās nepieciešamas. Budžets nākamajā fāzē. Sekojam jau kopš pavasara. Nākamie 

soļi ir vēl daži lēmumu MK un tad jau Saeimā. Tikāmies ar Seiles kundzi. Tikšanās bija tāda, kādu 

var sagaidīt, amatā esot 2 nedēļas. Studējošie ir svarīgākie visā AI sistēmā. Sadarbība ar MK 

neveias tik labi, tikšanās reizē ar Straujumas kundzi viņa nebija atvērta mūsu priekšlikumiem, tāpēc 

valde pieņēma lēmumu, lai prokuratūra p[arāda ar pirkstu par to, kas no tā sanāks.  

No jums būtu vērts saprast, vai ar izglītības kvalitāti, uir pietiekami s;apīgs jautājums, lai dotos 

publiski. Aktuālākais šajā laikā. 

 

A.Ozoliņš – vēlos painformēt par iespējaām, kas tuvākajā laikā ir pieejamas. Ir sanācis aizpildīt 

nedēļas nogali ar semināriem. Iekšējais virziens sadarbība ar McCann consulting un LMK, rīko 

semināru.  

 

A.Ozoliņš prezentē semināru. 
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I.Zariņa prezentē akreditāciju apmācības.  

 

K.Solovjovs – STH, mums neizdevās tik grandiozi kā vēlējāmies, bet no otras puses ministre 

paspēja izsūtīt vēstuli visām AI Latvijā, lai informētu par studentu tiesībām utt. STH ir lsa.lv pie 

pozīcijām, ja ir kādas problēmas, šis ir tas dokuments uz kuru atsaukties.  

Lai veicinātu atklātumu, ienākošie/izejošie dokumenti biedru zona. + p 

A.Zvaigzne – palīdzību no R.Bleses ziedo i-netu :D 

K.SOlovjovs – atvainošanās no LSA puses. Divas pozīcijas nav sagatavotas, DS protokolu 

galavresijas, nav par satversemes pārdales funkc. Izsūtīt vēstules augstskolām. Ievākt statistiku par 

finansēm,. Par to atvainošanās no mūsu puses. 

R.Blese – es bvēlos būt godīgs pret sevi un citiem, izteicu piezīmi, izsaku piezīmi, ka man ne pārāk 

iepriecināja Kirila tvīts, kas līdzinājās ĀM Rinkeviča tvītu, bet tā gan ir katra mūsu darīšanma.. 

esam iepriecināti par to, kas sasniegts. 

K.Solovjovs – nosodu tavu heterofobo piezīmi. 

 

 

Reģistrācijas atklāšana 

Domes sēdes atklāšana 

Domes sēdes atklāšanas uzrunas 

Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana 

Atskaites par sasniegto 

 

Finanšu atskaite 

A.Ozoliņš – jums uz domes listi jābūt nosūtītai atskaitei, tāpēc neprezentēšu to tik detalizēti. Varu 

teikt jums lielu paldies, ka esat samaksājuši savas biedru naudas. Šobrīdējie tiesvedības procesi 

nenotiks tam, kam paredzēta pozīcija, situācija līdz gada beigām izskatās stabila. Kopumā par 

budžetu, redzējāt, ka esam pārtērējuši dažas pozīcijas, iespējams jums ir kādi jautājumi par 

fnansēm? 

J.Silanžs – kas notiek ar RIK tieši finanšu situācija? 

A.Ozoliņš – sākotnēji šim projektam tika paredzēti 500 euro, projekta ietvaros iztērēti mazāk, 

šobr\id šī nauda ir pieejama projektam apstiprinātas tāmes ietvaros. 

K.Solovjovs – šis projekts, neaktīvs, vai ieslēdzies sevī. KRS? Tur ir 0 pie izdevumiem. Tas saistīts 

ar valsts kases īpatnēju  

K.Salenieks - ;sis ir jautājums kas pacelts vairākas reizes. Par projekta finansēšanu ama. Vai ir 

globāls plāns to darīt?  

K.SOlovjovs – par šo gadu kongresā ir ieviesta atsevišķa sadaļa. Nav saņemti ziedojumi, tiklīdz 

tiksim klāt konta informācijai tad arī zināsim kas ar to notiek. Vai ir vēl kādi jaut? nav. 

 

LSA Iekšējās komunikācijas stratēģijas apstiprināšana 

A.Ozoliņš – šī gada sākumā jūs tikāt aicināti uz stratēģisko semin;āru, viens no punktuiem bija LSA 

IKS izveide. Attapāmies pie jaut, kas mums ir jādara. Ko mēs vēlamies no stratēģijas. Analizēta 
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pašreizējā komunikācija.  

 

A.Ozoliņš prezentē IKS. 

A.Ozoliņš – ņemot vērā jūsu iesnietās ziņas, ir problēmu risināšanas plāns. Tās sadalāmas 4 

kategorijās. Ktrā kategorijā ir lietas, kas ir jārisina, varat uzdot jautājumus, utt. jautājumi, kas sastīti 

ar e-pastu izsūtīšanu, lai nerastos pudeles kakliņa efekts, kur informācija kaut kur iesprūst. 

Problēmu risināšanas plāns.  

I.Grigorjeva – šajā stratēģijā ir 3 info bloki, operatīvā info, ar kuru iepazīstas tikai va;de. Ko nozīmē 

stratēģiskā oert info, kas ir tikai valdei. Neliels komentārs, jautājot taviem valdes locekļiem, arī 

nevarēja atbildēt. 

A.Ozoliņš – tikai info, kas cirkulē valdes listē. Šis ir tas 1.līmenis, kas liek saprast kas tā ir. Ikdienā 

izmantojamā informācija.  

I.Grigorjeva – valdes darba organizatoriskā informācija, jo tā nav stratēģiskā. 

L.Rubene – šajā startē;gijā ir par maz minēta atgriezeniskā saite no SP. netiek prasīta atbilde no SP. 

Grafiks nesaprotams, grūti izsekot bultām un liekas, ka nepieciešama vēl kāda darba grupa, lai par 

to padomātu. 

A.Ozoliņš – ir bijušas vairāk kā 2 darba grupas, intensīvi tikai pēcāk. Darba grupa piekrīt, ka šī 

stratēģija ir vairāk vienpusēja, kā abpusēja. Šie ir tie jautājumi, kurus darba grupa izvirza, kuri tika 

risināta, varam vairāk. 

K.Salenieks – deleģēto pārstāvju atgriezeniskā saite notiek tikai starp LSA valdi, vai ir plānots, vai 

nav polānots, ka deleģēto pārstāvju atskaitīšanas tiks diferencēta?  

A.Ozoliņš – šobrīd forma pie kuras nonāca iepriekšējā sasaukumā, ka atskaites tiek iesūtītas valdei. 

Dome deleģē pārstāvi AIP, varat izvēlēties kā vēlaties. 

K.Solovjovs – cik es zinu mums nav normatīvi, kas liktu, vai aicinātu kādu no domes, mēs 

plānojam viņu deleģēt (AIP)  

G.Krauja – veidot dg un strādāt pie šī jaut? pievienojamies RSU, vēl jāstrādā vēl labāk sagatavots.  

L.Vikmane – dome apstiprina AIP tos deleģētos pārstāvjus, atskaitās mums, ir iespēja pēc jūsu 

vēlmes, kurus jūs deleģējat, ka atskaitās jums. Tas ir jūsu rokās, vai jūs vēlaties, ka jūsu pārstāvji 

jums atskaitās, vai nē. 

I.Grigorjeva – Mikus un Salenieks, domei piedāvā, ka AIP nodot info valdei, un ja valde lemj, ka 

jādalās ar domi, tad tā tas arī tiek darīts. 

K.Solovjovs – priekšlikums neapstiprināt stratēģiju, bet tā kā ir tāds, ir jābalso. Tas 

nenozīmē, ka mēs pārtraucam diskutēt, pat ja pārceļam šo jaut uz nākamo domes sēdi? 

PAR – 34 

PRET – 0 

ATTURAS – 3. 

Atlikt uz nākamo domes sēdi. 

Līga Vidzeme – vai ir iespējams ieteiktos uzlabojumus sākt jau ieviest, vēl pirms šī dokumenta 

apstiprināšanas? 

K.Solovjovs – to kas nav pretrunā ar esošo kārtību, proitams, var mēģināt. 

A.Ozoliņš - ;so stratēģiju papildināt. Jums tiks izsūtīts aicinājums, lai izrunātu šo info, aicinu 
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izmantot šīs  iespējas, tad atgrieziet info atpakaļ. 

K.Solovjovs – nepalaidiet garām iespējas, lai iesaistītos. 

 

Pozīcija par Satversmes sapulces funkciju pārdali 

A.Ozoliņš – 14.06. domes sēdē, jāpārskata par šo funkciju pārdali. Dg satikās un rekomendē šo 

pozīciju atcelt. Augstskolu senāts, ja tam piešķir satversmes funkciju, tad tas kļūs par liels. Vairumā 

augstskolu nesanāk tik bieži. Tādiem jautājumiem, kā rektoru vēlēšanas, vai statūtu maiņa, ir 

nepieciešams sasaukt lielāku cilv;ēku kopu, lai būtu demokrātiski. Rekomendē šo pozīciju slēgt. 

Aicinu slēgt šo pozīciju.. 

K.Solovjovs – DG priekšlikums ir slēgt šo pozīciju. Vai varu lūgt tos, kuri piedalījās, pacelt roku? 

Iespējams, ne visi saprot, par ko ir runāts. Mēs varētu tev lūgt izstāstīt pašas pozīcijas jēgu. 

Aicinu balsot, ka mē atceļam 2011.gada 2.07. par satversmes sapulces funkciju pārdali? 

PAR – 35; 

PRET – 0; 

ATTURAS – 3. 

Pozīcija atcelta. 

 

Pozīcija par augstākās izglītības finansēšanu 

 

I.Zariņa – cik ir izlasījuši šo dokumentu. Šī neizriet o anketām. Šī ir par stud vietu bāzes izmalsām. 

Kopumā būs 2. Šī ir tieši par to. 

Arsenijs – kas tas ir par koeficientu? 

I.Zariņa – bāzes skaitlis reizināts ar lielāku koeficientu. 

K.Salenieks – formulā parādītais tp pēc būtības attēlo lētākās programmas izmaksas. Tāpēc ir 

pārējie koeficienti, jo pārējās ir dārgākas.  

I.Zariņa – komunālie maksājumi mainās, tas arī. 

R.Blese – beidzamais rezultāts, piesaistot ārzemju studentus mēs sekmēsim ekonomisko attīstību. 

Šie cilvēki atbrauks, samaksās lielu naudu un tas mums palīdzēs. Šis ir galvenais, bet tā nav. Ir vēl 

arī citi. Jo mums ir pozīcija par to, lai ārzemju studentiem nevajadzētu maksāt vairāk kā mūsu 

studentiem. 

I.Zariņa – mēs varam noņemt nost šo daļu, ja jums ir tāda vēlme.  

K.Solovjovs – pirmais garais teikums, tā taču ir šībrīža situācija, kāpēc tam jābūt pie izmaiņām. 

I.Zariņa – viena lieta ir kā noteikumi, bet kā jāpilda. 

I.Grigorjeva – es to traktēju nedaudz citādāk. Mūsu studenti gribēs braukt, būs labāka ekonomika. 

R.Blese – jā, noteikti, tā tas ir. 

K.Salenieks – pirmkārt, ka šeit ir nepareizi teikt vairāk ārzemju, bet arī vietējie, no kā izriet, ka 

piesaisīt vairāk studentu (nenosakot kādu), tai skaitā ja tas atrisina problēmu, ko norādīja Rihards, 

būtu forši. 

L.Vikmane – valsts demogrāfiskā situācija. ??? 
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K.Solovjovs – komentārs par šo? 

R.Vijums – iziet cauri tīri tehniski, gramatiskas kļūdas. 

K.Solovjovs – piedāvājumi no domes, visi piedāvājumi, visiem patīk? 

I.Grigorjkeva – atsevišķs balsojums par pēdējo teikumu? 

K.Solovjovs – vai ir vēl kāds? 

I.Grigorjeva – precīzāks. Piesaistīt varāk studentu, tai skaitā ārzemju. Balsojumu? 

K.Solovjovs – par pēdējā teikuma formulējums šajā projektā. Attīstoties aug . 

R.Dolacis – ko jūs sasprotat ar attīstību kā tādu? 

K.Solovjovs – par dokumentu, kad būs iespēja, nep 

 par šo balsojumu.  

A.Zvaigne – ekonomisko un demogrāfisko attīstību. Tas arī neattiecas uz šo balsojumu. 

K.Solovjovs – bija jautājumi. Nav vairs jautājuma. Nekas netiek uzturēts. Vienojamies, ka tiek 

salabota gramatika. 

K.Solovjovs – aicinu balsot par pozīcijas bāzu finansēšanas apstiprināšanu? 

PAR – 35; 

PRET – 0; 

ATTURAS – 2. 

Apstiprināts. 

I.Zariņa – mēs esam vienojušies par šo pozīciju, bet tas kas mums ir priekšā, ir pats finansēšanas 

modelis. Paldies šīm augstskolām, kuras izpildīja anketu. Līdz 5.12. gaidu jūsu atbildes. Līdz 28.11. 

nosūtīšu doodle, priekš pirmās tikšanās reizes, kurās skatīsimies rezultātus no anketas un datus, kas 

tur  būs. Argumenti un strpargumenti. 

K.Solovjovs – sanāk, ka šobrīd mums ir 3 pozīcijas. Par bezmaksas augstāko un par reformām. 

Viņas nav pretrunā? Jo ideja ir izveidot vienu šo divu vietā. 

I.Zariņa – pozīcijas, kas bija līdz šim, pozīcijas varēs atcelt tikai tad, kad pieņemsim šo pozīciju. 

Novecojuši dati. 

K.Solovjovs – paldies, Inguna. Dome uzdevusi uz decembri, domes sēde varētu nebūt, par pozīciju, 

kas ir par valodu. Vai ir kāds, kas uzstāt uz to, ka domes sēdei jāpaliek decembrī. Šī pozīcija 

pārskatīsimm nākamajā sēdē. 

L.Vikmane – sekojiet līdzi informācijai. 

 

Atskats uz ESC 

L.Vikmane prezentē ESC. 

Projekts sastāv no vairākiem posmiem, šajā bija konference, bija vairāk informatīva. Centās 

savstarpēji definēt lietas. Studentu centrēta izglītība. Pārvērtē, ko mācies, komunikācija ar 

programmu vadītājiem, utt. 

Ko jūs domājat par šādu pieeju. 

K.Solovjovs – vai tādi ir? Nav. 
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L.Vikmane – dg sīkāk izrunāsim šo visu, un ja vēlaties to iestrādāt, tad šo pieredzi izmantošu, lai šo 

plānu īstenotu. 

 

Atskats uz NOM 

L.Vikmane prezentē NOM Latvia. 

par formālo izglītību 

R.Blese – paldies par pasākumu, nav tā, ka nav m,mehānismu, kā to izdarīt (atzīšdanu) katra 

augstskola ir tiesīga izlemt. Jautājums ir par to, vai tas notiek un kas ir izvēl’ts. Jums jāpārbauda kā 

tas strādā. Mehānisms ir, bet tas jāuztaisa maksimāli labs. 

L.Vikmane – ieskatam varu teikt, kā stradiņos tas notiek. Prezentē to. 

I,Zariņa – arī LV tas tiek īstenots ļoti plašā variācijā un izpausmē. Kursi tiek atzīti pēc pārrunāt ar 

pretendentu, tas spektrs kā tas notiek, arī Latvijā ir ļoti plašs.  

K.Solovjovs – nav vairs jautājumu. Paldies Līvai par šo prezentāciju. LSA vārdā varu piebilst, tas ir 

tāds pats, kā tas, ko mēs organizēsim martā. 

L.Vikmane – no 20-23 martam.gandrīz tāds pats, bet ne tāds pats. 37 valstu dalībniekiem. Šobrīd 

strādājam pie programmas. Ja jums ir interese, varat pieteikties pie manis. 

 

LSA atalgojuma fokusgrupas rezultāti 

G.Krauja – Sveiki visiem, ceru, ka esat iepazinušies ar šo dokumentu, kas ir izsūtīts. Iepriekšējā 

domes sēdē tika ierosināts izveidot šādu fokusgrupu par algām. 

G.Krauja prezentē fokusgrupas rezultātus. 

K.Solovjovs – vēlos pateikties par saturīgo iesākumu, un cerēt, ka arī turpmāk sekos kārtīgs darbs. 

K.Salenieks – ir apkopojums, kas ir forši, bet viens jautājums, vai šī aptauja tika izsūtīta šībrīža 

valdes locekļiem. Otrs ir par datu izkliedi, jo tā amplitūda varētu vidējo vienu pašu padarīt ne tik 

objeltīvu. 

G.Krauja – ja mēs ņemam kādus konkrētus ieteikumus, tad pie tā ir jāstrādā, ka uz fokusgrupām 

ierastos vairāki pārstāvji. Lai izdarītu šo vēl labāk. 

I.Grigorjeva – viens students ir gatavs maksāt par 450 euro. Jo tas ir tikai viens cilvēks un ne 

kopējais rādītājs. 

R.Blese – paldies, ;abprāt pajautātu no kurienes ir tā metodoloģija. Būtu interesanti salīdzināt cik 

Latvijā vidēji saņem cilv saņem vadošā amatā. Jo šie ir vadoši amati. 

K.Solovjovs – izpētiet šo atalgojuma darbs fokusējas uz izdevumiem un ieņēmumiem. Kā cilvēks 

jūtas salīdzinājumā ar citiem amatiem uztaisīt pētījumu tieši par motivāciju. Šī grupa tika uz domes 

pamata. Tie izteikumi tieši motivācijai, šis ziņojums tam īsti nepieskaras. 

A.Ozoliņš – motivācija ir plašs temats, kas motivē;ēs nākamo sasaukumu, to nav iespējams atbildēt. 

Lai valdes locekļu motivācija strādā maksimāli. 

G.Krauja – šādu lietu izpēti, ja jūs ierastos uz darba grupu. 

R.Blese – socioloģija? 

I.Grigorjeva  - pievienoties Līvai, viņa strādā. 
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I.Zariņa – lūgums to nedarīt. 

K.Solovjovs – varam pāriet pie galējā sēdes punkta. 

 

Studējošo pašpārvalžu aktualitātes 

 

K.Solovjovs – aicināts dalīties, aicināt, iepazīties utt. 

 

A.Ozoliņš – reģionālajām augstskolām dot vārdu. 

 

Liepāja ir prom. 

DU – zinātnes festivālsm, bērnistaba, zinātnes skola, humanitārajā fakultātē interešu izglītības skola 

humanitārā akadēmija jauniešiem. Vēlēšanas notiks elektroniski.  

AR – zinātniskā aptauja, konferenču plāna izpildīšana, studentu info centra izveide, zinātniska 

konference, SP finansējums, pārstrādāts pasākumu plāns sakarā ar AR 19 gadu jubileju, erasmus 

sadarbības vakars, ziemas labdarības akcija novadam, salsas nodarbas.  

VeA – stusdentu administrācijas darba grupa strādā pie izglītības kvalitātes aptaujas, lai formu, 

lietder\igumu uzlabotu.  

ViA – aktuāls ir tas, ka izsūtījām aptauju par apmierinātu ar studijām, ierosinājumi, ļoti labi, 18.dec. 

Zsvētku balle, aicināt pievienoties. 

BA – ievēlēta jauna vadītāja, ziemassvētku balles organizēšana, ?? Robertam. 

BAT – pieredzes apmaiņa uz Zviedriju, Goda balva, valdes modeļa izmaiņas, uzlabojumi, 

akadēmiskais seminārs. Sesijas noslēguma pasākums, ziemassvētku balle.  

BPMA – jauna metodika organizācijai tieši SP, 12.12. dzimšanas diena, ielūdz. 

EKA – paldies Artim, viesojās augstskolā un stāstīja par LSA. Mēs rīkojam erasmus studentiem 

nacionālo vakaru, piedalījāmies senāta sēdē. Aicinājām uz Ziemassvētku balli, nākam2dien tikšanās 

ar vadību, kur katram studentam būs iespēja jautāt sev interesējošo. 

ISMA – spāņu vakari, meistarklases kā gūt panākumus, 2,3,4dien konference par biznesa 

kompetenci uzņēmumdarbības vidē. 

LJA – pārvēlēts rektors, 20 gadadiena, LSA cīnāmies par budžeta apstiprināšanu, bija erasmus 

vakars un svarīgs pasākums notiek prakses vakars. 

LKA – jauna SP valde, kultūras krustpunktu konference, plānota Ziemassvētku balle, LKA+LJA  

stāstīs par eksāmenu kārtošanas procesu. Aicinājums nākt draudzēties uz jaunajām telpām Lūdzas 

24. 

LKrA – studentu zinātniskās konferences ir atjaunotas, labi izdevās, plānojam nākošo. Uzaicināt 

pasniedzējus no sadraudzības augstskolām. Rīgas bērnunamu uzticības attiecības, lai bērniem būtu 

iespēja atrast paziņas, draugus ārpus bērnunama. 

LMA – gatavojamies 100 gadu jubilejai, kas būs pēc 4 gadiem, ir volejbols, florbols, sākam gatavot 

februāra karnevālu.  

LNAA – apmācības NBS, kopā ar LSA sarīkojām daudz pasākumus, kā arī LSA domes 

saliedējušais, BAT nakts volejbola turnīrs, takas projekts, ieskats līderībā utt. 11 un 18 nov parādes, 

erasmus+ izveides stadijā. Sākums 2015.gada pavasarī. Ziemassvētku balle, 19.12. būs arī 

izlaidums šīs balles kontekstā. Piesakās daudzi, bet ierodas mazāk. Nāciet, mēs aicinām jūs! 

RCK – organizē seminārus par interesējošām tēmām, kvalitātes uzlabošana restaurācijas 

programmā, piesaistām sponsorus, kas nodrošina materiālus praksēm. Iepazīšanās lekcijas un 

atbalstām DV ar tehnisko nodrošinājumu. 

RISEBA – 22.gadu jubileja, international week, british week, studentu viedokļu pārstāvēšana 

programmu padomēs, ziemassvētku balle 19.12., gatavojamies labdarības akcijai, un satversmes 
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sapulce. 

RPIVA – 28.11. jauno zinātnieku konference, tuvojas pašpārvaldes vēlēšanas, ziemassvētku balle, 

gada rekotoru balva. 

RSU – ievēlēta jauna LSA domniece, projektu konkurss, akadēmiskais seminārs, padomes 

vēlēšanas,  valdes vēlēšanas. ISA vēlēšanas, gada balva, karjeru iespēju nedēļa, zaļā nedēļa, portāla 

attīstība, Ziemassvētku balle, 21.12. ielūgumi tuvākajā laikā. 13.12. debates par un pret tikai 

medicīnā. 

RTU – izveidota jauna fakultāte, kapsula jaunajā kompleksā, akreditāciju seminārs. Pie senāta 

satversmes akadēmiskās šķīrējtiesas lietām. 

VPK – nolikuma pārstrāde, VPK mājaslapa studējošā sadaļa, sadarbības veicināšana ar SP, 

konference, Ziemassvētku balle, 18.12. ielūgumi tiks izsūtīti tuvākaj’laikā, koledžas ietvaros 

organizējam labdarības pasākumus. Arta prezentācija par LSA. 

 

K.Solovjovs – aicina 

 

SSE – esam biedri, būs sarunas vai pievienoties, vai nē. Katru otro nedēļu jābūt kādam pasākumam, 

30 gadu jubileja, nesaņemam finansējumu no administrācijas, spiež mūs pašus vākt līdzekļus, 

šonedēļ plānota daļa no starptautiska pasākuma, notiek vidusskolēnu junior peektime, tuvojas 

vēlēšanas, debašu turnīrs. Paldies RTU par karting turnīru. 

 

K.Solovjovs – BA, LKA, LU jaunie pašpārvalžu vadītāji. Lai iet vēl labāk kā iepriekš. Par LU, 

esam šeit, tāpēc vārds jums. 

LU – spāres svētki Torņakalnā, iekšējās diskusijas par 1/200, par LU SP satversmi, par 

doktorantiem, vēlēšanas, jaunie biedri lusp, jauna valde, LU SP gada balva 4.12. aicināti. 

Akadēmikais seminārs, JBS. 

 

K.Solovjovs – paldies par šo, tradicionāli LSA valdes vārdā vēlamies pateikties par LSA domes 

sēdes uzņemšanu šeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sēdes beigas: 21:13 

 

Sēdi vadīja K. Solovjovs 

 

Sēdi protokolēja K. Meinarde   


