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LSA Domes sēdes
PROTOKOLS
Rīgā

Nr. 2015/DP7

Latvijas Studentu apvienības (LSA) Valdes sasauktā un rīkotā Domes sēde
Domes sēdes norises vieta: Rīgas Tehniskā universitāte
Sēde izsludināta: ar e-pasta starpniecību 2015.gada 12.augustā
Sēdes sākums: 11:00
Sēdē piedalās 34 no 53 balsstiesīgajiem – konstatēts kvorums
LSA domnieki:
Paula Priede
Kaspars Salenieks
Jānis Lesnieks
Kalvis Ozols
Ieva Hiļa
Matīss Legzdiņš
Rolands Juris Zibins
Irina Boisina
Elīza Šēra
Liene Kņaze
Zane Gulbe
Elīna Pētersone
Beāte Grauduma

Aleksis Ozoliņš
Ulrika Malta
Linda Feldmane
Kristaps Opincāns
Zelma Sergejeva
Jānis Bērziņš
Anna Batarāga
Agnese Lāce
Toms Āboliņš
Irita Ļermacāne
Marija Rācene

Linda Rubene
Arkādijs Zvaigne
Marta Megne
Aivars Rožāns
Agnese Lange
Evija Kaminska
Dārta Ošeniece
Linda Bergmane
Andris Krampāns
Ilva Grigorjeva

Viesi:
Maira Belova
Inguna Zariņa
Aivars Šāblis
Rihards Vijums

Māra Skuja
Linda Vilkārse
Linda Upeniece
Jānis Gavars

Alma Lūka
Ilze Rivča
Artis Ozoliņš
Reinis Mellis

Sēdes darba kārtība:
1.
Reģistrācijas atklāšana
2.
Domes sēdes atklāšana
3.
Domes sēdes atklāšanas uzrunas
4.
Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana
5.
Atskaites
6.
Finanšu pārskats
7.
Atskats uz pozīcijām
8.
AI finansēšanas rīcības plāns
9.
Atskats uz Studentu Līderu forumu
10.
BOM rekomendācijas
11.
Kreditēšanas sistēma
12.
Revīzijas komisijas starpziņojums
13.
ESU valdes darbības virzieni
14.
Studējošo pašpārvalžu aktualitātes
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15.

Noslēgums
Reģistrācijas atklāšana

1.
Notiek reģistrācija.

2. Domes sēdes atklāšana
I.Grigorjeva atklāj domes sēdi.

3.

Domes sēdes atklāšanas uzrunas

E.Kaminska – ceru, ka izturēsim šo bezgaisa telpu, ceru, ka būs produktīva sēde, ceru, ka par šiem
jautājumiem padiskutēsim. Lai raisās diskusijas. Gaidu jūs visus ekskursijā pa Rīgas Tehniskās
universitāti (RTU). Veiksmīgu sēdi!

4.

Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana

Grigorjeva – M.Šmits nav varējis ierasties, ieteikums punktu “Revīzijas komisijas starpziņojums”
izņemt no darba kārtības.
Izskan ieteikums punktu atstāt darba kārtībā.
I.Grigorjeva - pieņemts ieteikumi, Revīzijas komisijas ziņojuma punktu atstājam.
E.Kaminska – jā, atstāt.
I.Grigorjeva – kurš balso, ka strādājam pēc iesūtītās darba kārtības?
PAR – 34;
PRET – 0;
ATTURAS – 0.
Darba kārtība apstiprināta.

5.

Atskaites

I.Grigorjeva - Pirms atskaitēm A.Šāblis paskaidros nedaudz vairāk par Akadēmiskā virziena veidoto
Augstākās izglītības (AI) kampaņu.
A.Šāblis – Šobrīd LSA Akadēmiskais virziens strādā pie AI kampaņas, kas ietver vairākas daļas.
Pirmā daļa ir plašāka sabiedrības informēšanu par AI problēmām, kāpēc ir nepieciešama papildus
nauda AI, kāpēc tam ir vajadzīga nauda un to, ka kvalitātes nodrošināšanai neizbēgami vajag
papildus naudu. Plānoti vairāki informatīvi raksti dažādos medijos, informatīvie materiāli
augstskolām un citas lietas. Kad šī daļa būs paveikta plānojam veidot sociālo tīklu kampaņas un
potenciāli arī sociālās kampaņas, kas ir nākamais solis.
Šobrīd kampaņas ietvaros vēl nav plānots protests, vispirms mēs vēlamies sasniegt maksimāli plašu
sabiedrības daļu un viņus informēt, lai par kaut ko tādu varētu diskutēt. Ar plašāku informāciju par
šo kampaņu var iepazīties Akadēmiskā virziena darba plāna dokumentā par AI Kampaņu, kas ir
pieejams arī visiem Domniekiem. Tur var iepazīties gan ar kampaņas mērķi, vīziju, ar laika līniju,
paskaidrojumiem. Aicinu ieskatīties katru šajā dokumentā.
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I.Grigorjeva – 2015. gada vasaras sākumā Ministru kabinetā (MK) apstiprināja jauno AI
finansēšanas koncepciju. Koncepcijā ir 3 pīlāri un starp šīm domes sēdēm tika apstiprināts 2. Pīlārs
jeb snieguma finansējums.Tika atklāta diskusija par 1. pīlāru jeb bāzes finansējumu.
Ministrijā esam strādājuši ar nepieciešamajiem grozījumiem Ministru kabineta 2004.gada
24.augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par stipendijām"”.
Notikusi pirmā Akadēmiskā informācijas centra (AIC) Augstākās izglītības kvalitātes
nodrošināšanas padomes sēde. Kurā tika apstiprināts padomes reglaments un kritēriji studiju akreditācijas un studiju programmu licencēšanas komisijas locekļu atlasei. 16. septembrī būs
nākamā padomes sēde, kurā izvērtēsim kandidātus komisijai.
Vairāk strādājam ar LSA mājaslapu, tajā ir aktuālā informācija. Izveidojām informatīvo video par
LSA.
A.Zvaigzne – par Ilvas atskaiti. AIC padomes jaunā vadītāja ir atstāta daudzpunkte, ko tas nozīmē?
I.Grigorjeva - Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomes jaunā vadītāja Līga
Meņģelsone.
E.Kaminska – kāpēc darba kārtība ir iesūtīta vēlāk? Kāpēc domes sēdes protokoli nav mājaslapā?
I.Grigorjeva – Par šo uzzināju tikai nesen, Krista ir iepazīstināta ar šo problēmu, tā tuvākā laikā tiks
risināta.
K.Opincāns – komentārs, likās neforši, ka dokumenti ir iesūtīti tik vēlu. Jautājums par Ilvas atskaiti.
Kāda pēc Studentu Līderu foruma ir domnieku kapacitātes celšana?
I.Grigorjeva – SLF bija darba grupa par to, kā stiprināt domnieku sastāvu. Tika izteikti dažādi
ieteikumi, piemēram,tīklošanās pirms domes sēdes. Jaunajiem domniekiem izveidots materiāls kas
ir tas, ko domes sēdē dara, bet līdz nākamai domes sēdei šāds būs.
A.Zvaigzne – R.Vijumam jautājums, tikšanās ar SSE Riga. Komentāri?
R.Vijums – interese par motīvu kāpēc iestājās, kāpēc izstājās.
A.Zvaigzne – Vasaras periodā iekšējā virziena darba plānā bija labojumi iekšējās komunikācijas
stratēģijā. Kas ar šo notiek?
R.Vijums – ar to neesmu strādājis, ir citas prioritātes.
L.Rubene –Stratēģiskajā seminārā runājām,kā aktualizēt biedru zonu, lai nebūtu jāsūta e-pasti, ko
darīsiet arī turpmāk?
R.Vijums – tā ir mana kompetence, tas nav izdarīts, bet tā arī tiek ļoti reti izmantota. Risinājums ir
likt šos dokumentus un failus tur. Tas ir mūsu plānā.
A.Zvaigzne – I.Zariņa, tev LSA gada darbības plānā bija ierakstīts darbs par izglītības atzīšanu.
BOM, citi darbi, kā sokas ar šiem darbiem?
I.Zariņa – mūžizglītība ir uzsākts jautājums, bet jautājums par izglītības atzīšanu tiks sākts
septembrī. Tā bija mana izvēle pārlikt laiku, kad darboties ar šo jautājumu.
M.Megne – lūgums I.Zariņai dot ziņas, ko dari. Divu mēnešu periods, kurā nav bijusi iespēja
iesaistīties.
J.Gavars – paturpināšu, Ingunai būtu nepieciešams virziena cilvēkus iesaistīt darba grupās.
K.Ozols – neesmu atradis sīkākus aprakstus kā iegūt finanses? Otrs komentārs, tieši atskaites nebija
vienādas.
I.Grigorjeva –Kalvi, uz tavu jautājumu par finanšu piesaisti atbildēšu pie finanšu punkta. Par
atskaitēm, Kristai kā biroja administratorei tā būs citādāka, Linda uz nākamo reizi gatavos tādu pašu
atskaiti kā valde.
A.Lange – atskaitēm nav vienāds sākuma un beigu periods. Tam vajadzētu būt vienādam.
I.Grigorjeva - Valdē tika pārrunāta iespēja, ka valde atskaites iesūtītu reizi mēnesi. Lūgums pēc
domes komentrāra par šī nepieciešamību.
J.Gavars – nenokrāmēt valdi ar dokumentiem, bet vairāk aiciniet aktīvistus tikties.
D.Ošeniece – ļoti slikti reģionālajām augstskolām, nevaram visu laiku izbraukāt.
M.Belova ierosina izmantot Skype iespējas.

6.

Finanšu pārskats
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K.Salenieks – Prezentācijā varam redzēt kā LSA valde ir saudzīgi lietojusi naudiņu. Administratīvi
izdevumi ir zem 10%. Kopumā apjoms ir nedaudz pāri SLF. Gada mērogā, 5 mēnešus esam
pavadījuši ar šo budžetu.
Reprezentācijai ir iztērēti 2%.
Semināri un pasākumi – līderu forums šādu daļu aizņem.
Starptautiskie izdevumi ir sarežģījumi. Tie nav tērēti.
Atalgojumu pozīcija iet uz priekšu.
Neparedzētie izdevumi netiek tērēti, jo finanšu taupības nolūkos.
Par ieņēmumiem, biedru naudas ir samaksājuši jau 60%, paldies jums par maksāšanu. Zinu, ka
Aivars ir nodeleģējis cilvēkus uz akreditācijām. Ar ziedojumiem ir nedaudz sliktāk. Bet atbalstītāju
skala varētu mainīties pēc SLF.
M.Rācene – stratēģijā ir viens no posmiem ir granti projektu rakstīšana.
K.Salenieks – viens no termiņiem ir 1.oktobris, problēma ir tā, ka Erasmus + strukturētā dialoga
projektā naudas ir maz, precīzi 0.
I.Grigorjeva – par projektiem, galvenokārt balstījāmies uz erasmus+, stratēģiskā partnerība ir
projekts, kuru neesam varējuši pacelt, bet mēs noteikti mēģināsim. Teterova fondā ir pārrunas par
vienu no projektiem.
M.Belova – par projektu AI ar īpašām vajadzībām. Tajā brīdī kad būs atbilde, tā sasaukšu darba
grupu, kurā varēsim turpināt darbu.
I.Grigorjeva – tikšanās laikā ar ministri, tika izrunāta iespēja iegūt administratīvos izdevumus,
izveidot jaunu formu, kā stāstām reflektantiem par programmām. Tas būs jāsaprot kopā ar
reflekantu informatīvās kampaņas (RIK) jauno vadītāju.

7.

Atskats uz pozīcijām

I.Grigorjeva – par LSA pieņemtajām pozīcijām. 2014.gadā LSA valde ieteica izskatīt pozīcijas, tas
līdz galam nav izdarīts. Tāpēc šodien tiksim galā ar visu.
D.Ošeniece – lūgums dokumentos ievērot latviešu valodu.
I.Grigorjeva – kurš balso par to, ka pozīcijas Nr.2013/NP4, tiek atzīta par izpildītu?
PAR – 34;
PRET – 0;
ATTURAS – 0.
Pieņemts, pozīcija Nr.2013/NP4 "Par Augstskolu likuma grozījumiem" atzīta kā izpildīta.
I.Grigorjeva – Pozīcija NR. 2012/NP3 "Par bezmaksas augstāko izglītību" pozīcija būtībā ir par
bezmaksas augstāko izglītību. Šīs pozīcijas tika apvienotas vienā, tāpēc tehniski jāatceļ iepriekšējā.
I.Grigorjeva – kurš balso par pozīcijas Nr.2013/NP3 atcelšanu?
PAR – 34;
PRET – 0;
ATTURAS – 0.
Pozīcija atcelta.
I.Grigorjeva – Pozīcija par vienreizējo stipendiju piešķiršanu. Mūsuprāt, šī pozīcija ir par pārāk
šauru jautājumu, lūgums apstiprināt šīs pozīcijas pārskatīšanu, lai stipendiju jautājumus apkopotu
vienā lielā pozīcijā.
I.Grigorjeva – kurš atbalsta pozīcijas Nr. 2012/NP7 pārstrādi ar darba grupas palīdzību, kuru
vadīs Maira Belova?
PAR – 34;
PRET – 0;
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ATTURAS – 1.
Pozīciju nepieciešams pārskatīt darba grupā.
I.Grigorjeva - Par Pozīcijs Nr.2011/NP3 "Par augstākās izglītības valodu" pārskatīšanu tika runāts
jau 2014. gadā. Lūgums apstiprināt šīs pozīcijas pārskatīšanu I.Zariņas veidotā darba grupā
I.Grigorjeva – kurš balso par to, ka pozīcijas Nr.2011/NP3 pārstrādi septembrī kopā ar
I.Zariņu?
PAR – 31;
PRET – 0;
ATTURAS – 2.
Pieņemta pozīcijas pārskatīšana darba grupā.
I.Grigorjeva – pozīcija Par nepieciešamām reformām augstākajā izglītībā ( 2009/NP1), lūgums
atsaukt, jo jaunās ir aktuālākas.
A.Zvaigzne – jā, šī pozīcija pārklājas ar citām LSA pozīcijām, taču ir daudz idejas, kuras izteiktas
tikai šajā pozīcijā. Piemēram, par privāto līdzekļu ieplūšanu, par modeli „nauda seko kvalitātei”,
u.c. Piedāvājums izskatīt šo vēlreiz darba grupā.
I.Grigorjeva – kurš balso par to, ka pozīciju Nr. 2009/NP1 tiek pārskatīta darba grupā?
PAR – 31;
PRET – 0;
ATTURAS – 3.
Pozīciju nepieciešams pārskatīt.

8.

AI finansēšanas rīcības plans

Balstoties uz domnieku lūgumu I.Grigorjeva izsludina 5 minūšu pauzi - 11:40
11:47 Domes sēde atsākta
A.Zvaigzne – par AI finansēšanas modeli ir runāts, kāda būtu nepieciešamā summa, kas nosegtu
visas prasības?
A.Šāblis – līdz galam neesam veikuši aprēķinu. Bet iespējams tie ir 30-50 miljoni.
I.Grigorjeva – ir jāskatās kādi ir citi varianti.
D.Ošeniece – komentārs par budžetu vietu samazināšanu, mēs VeA veicām aptauju un uzzinājām,
ka studenti visticamāk nestudētu Latvijā, ja nebūtu pieejamas budžeta vietas. Tas ir aktuāls
jautājums, vai jūs mācītos, ja nebūtu vairs budžeta vieta, atbilde ir nē. Daudzi izvēlētos kādu
augstskolu ārzemēs.
I.Grigorjeva – prieks, ka pozīcija saskan ar reālo situāciju.
A.Zvaigzne – RSU SP ir sava veida vīzija. Bāzu koeficients un izmaksas uz studentu(?) jāpalielina.
Aktualizētu jautājumu par budžeta vietu pārdali augstskolu starpā. Vēlams nogriezt tās, kuras netiek
izmantotas. Ja jau par budžeta vietu pārdali, tad nauda seko kvalitātei. Valstij ir vienalga, vai finansē
ekonomistus jebkurā augstskolā. Nauda seko kvalitātei, tad arī kvalitatīvākajos.
K.Opincāns – uzskatu, ka jāatsāj esošā sistēma. Ja neaizpildās vieta, ir apdraudēta nozare. Drīzāk
jādomā kā piesaistīt studentus problēmnozarēm, lai to popularizētu. Nedrīkstam samazināt budžetu
vietu skaitu, bet nevajadzētu atkāpties no iepriekšējām pozīcijām.
A.Zvaigzne – kāda ir AIP nostāja? Ko viņi atbalsta?
I.Grigorjeva – ministres nostāja bija par to, ka otrais pilārs ir jāsadala. Par pirmo pilāru īsti
skaidrības nav. Absolventu variants, ko minēja Aivars.
M.Belova – AIP, situācija – tā kā nav ministrijas viedoklis AIP, neesam pozicionējuši nostāju. Ir
plānots, ka uz septembra AIP sēdi būs ministrijas pārstāvji, kas izklāstīs savu viedokli. Šis ir viens
no iemesliem kāpēc nepieciešams.
I.Grigorjeva - RP, runāju ar Arvīdu Barševski (PR priekšsēdētāju), viņiem vēl nav vienota viedokļa,
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dosimies uz RP sēdi, lai uzzinātu viedokli. LDDK minēja pavisam citus variantus. Nevienā no
iesaistītajām pusēm nav skaidrības, gala nostājas.
Precizējums: Mūsu nostāja ir, ka budžeta vietas paliek. Pārmaiņas jāplāno pakāpeniski, lai redzētu
kā tās ietekmē studentus.
A.Zvaigzne – kad būs vairāk zināms par iesaistītajām pusēm, tad mēs atgriezīsimies pie šī
jautājuma?
I.Grigorjeva – jā, būs darba grupa. Lūgums nepieciešamības gadījumā gala lēmumu pieņemt valdei,
pirms lēmuma pieņemšanas akcepta no SP vadītājiem.
A.Šāblis – ja šis balsojums turpina atbalstīt pozīcijas eksistēšanu. Vienīgais risinājums ir finansēts
pilnā apmērā pirmais pilārs, un pārējie citādā veidā. Šis scenārijs varētu mainīts, kā kopējais
finansējums pa pilāriem varētu mainīties.
T.Āboliņš – uztaisīsim nostāju, nobalsosim. Un? Varbūt vajag atstāt atvērtu.
I.Griogorjeva – ja gaidīsim, ko saka citi, nevis teiksim savu, mūsu vēlmes var pazust.
A.Šāblis – mums ir pozīcija, ka viens scenārijs ir pret budžeta vietu samazināšanu. Šis ir, lai
pārliecinātos, ka neskatoties uz piedāvātajiem variantiem, mēs atbalstām šo veidu.
I.Grigorjeva – nav mainījies dome viedokli. Sazinoties ar SP vadītājiem.
A.Šāblis - Darīsim visu, lai info parādītos maksimāli ātri, lai visi varat izdomāt.
Pauze 12:12
12:44 - Domes sēde atsākta.

9.

Atskats uz Studentu Līderu forumu

A.Šāblis – forums norisinājās no 13.08. līdz 16.08.2015. lielākais uzdevums ar ko vēlējāmies tikt
galā ir biedru kapacitātes celšana. Tēmas saskaņotas ar demokrātiskas pārstāvniecības izpratni un
saliedētību jūsu starpā. Lekcijas. Darba grupas pie aktuāliem jautājumiem, kuri ir LSA, kur domājāt
papildus risinājumus, idejas. Šīs tēmas iesniedza valdes locekļi. Pie šiem jautājumiem centīsimies
tikt klāt. Arī neformālās diskusijas par plašākām tēmām, jaunas idejas, ko darīt, varat gaidīt rīcību
un progresu šajos jautājumos. Vecbiedru vakars, kurš kļuva saturīgāks.
Aicinājums no domes morgiem – sagatavot atskatu, prezentācijas un apkopot visu informāciju.

10.

BOM rekomendācijas

I.Zariņa – aicināšu priekšā arī Lindu Rubeni.
L.Rubene bija BOM komandas vadītāja uz vietas.
L.Rubene - Nekas daudz nav mainījies, ir nomainītas dažas gramatikas kļūdas, tas viss ir nomainīts
pirmajā punktā, lai izglītība būtu vēl iekļaujošāka.
Par neformālām mācīšanās metodēm, par to, ka pieejama un globāli, likt AI kopumā, izmantojot
citus resursus, kurus Baltijas valstis vēl neizmanto. Gala versija tiks izsūtīta domei. Esat pamanījuši,
ka Ingunai ir darba grupa, saturā, šis ir viens no plāna punktiem. Septembra beigās ir plānota darba
grupa, kas ir tieši par šo tēmu.

11.

Kreditēšanas sistēma

M.Belova – Šobrīd Latvijā ir situācijā, kad jādomā par augstākās izglītības pieejamību ikvienam.
Viens no svarīgiem faktoriem, kas nodrošina augstākās izglītības pieejamību, ir studiju un studējošo
kredīti (to regulē Ministru kabineta noteikumi Nr. 220). Pašlaik studiju un studējošo kredīti ir balsts
studējošajiem vairāk kā 60% no kopējā Latvijā studējošo skaita. Problēma attiecībā uz kreditēšanas
sistēmu ir tāda, ka tā nespēj veikt savu tiešo funkciju – nodrošināt finansiālu palīdzību
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studējošajiem un padarīt Latvijas augstāko izglītību pieejamu ikvienam -, tāpēc LSA plāno šoruden
iesniegt priekšlikumus kreditēšanas sistēmas reformai (t.i. Ministra kabineta noteikumu Nr. 220
grozīšanai).
LSA pozīcija, kas attiecas uz kreditēšanu un kas tika piņemta pagājušajā sasaukumā ir pārāk
vispārīga un nesasniedzama pie šī brīža ekonomiskās situācijas, tāpēc ir nepieciešams, lai šai
Domes sēdē mēs konceptuāli vienotos, ka nepieciešama darba grupa, kurā tiks izstrādāti
priekšlikumi, kas būtu sasniedzami un ceļā uz mērķiem, kas minēti pozīcijā, kā arī kas neradītu
lielus draudus attiecībā uz citiem jautājumiem, kas skar augstākās izglītības pieejamību.
A.Lange – šī brīža grozījumu redakcijā būtu nepieciešams minēt konkrētu summu, līdz kurai var
ņemt kredītu.
M.Belova – nepieciešams septembrī sasaukt darba grupu, kura, pamatojoties uz pozīciju,
caurskatītu šobrīd sagatavoto grozījumu redakciu un pilnveidotu to, minot konkrētus termiņus,
reizes, lai nebūtu vairs, iespējamie, caurumi, kad, piemēram, cilvēks var kredītu neatmaksāt, jo
strādā nepilnā slodzē un nesaņem minimālo ikmēneša darba samaksu, kas noteikta
valstī.K.Solovjovs – c Ja pieņemtu, ka studiju un studējošā kredītam ir tikai valsts galvojums, kāda
finansialā ietekme būtu uz valsts budžetu?
M.Belova – šobrīd konkrētus skaitļus nevaru nosaukt, jogaidu datus no Izglītība un zinātne
ministrijas Studiju un zinātnes admiistrācijas, kurus saņemot,varēs veikt atbilstošus aprēķinus.
Summa skaitļos droši vien, ir iespaidīga, bet tas nenozīmē, ka ideja, ka valsts varētu būt vienīgais
galvotājs studiju un studējošā kredītam, nav izslēdzoša.Z.Sergejeva – vēlētos aicināt domniekus
sekot līdzi, lai nebūtu šo te caurumu.

12.

Revīzijas komisijas starpziņojums

I.Grigorjeva – Revīzijas komisijas vadītājs šodien nevarēja ierasties, kā rezultātā revīzijas komisijas
ziņojums netiks prezentēts.
E.Kaminska – Zelma ir viens no locekļiem, jautājums, ko revīzijas komisija ir veikusi, kādi ir
tuvākie plāni? Līdz šim nav iesniegti 2 starpziņojumi.
Z.Sergejeva – varu mēģināt sazināties ar tiem, kuri atbildīgi par attiecīgo jautājumu un domes listē
sniegt atbildes. Manā pārziņā ir citas atbildības.
A.Zvaigzne – vasaras vidū bija izsūtīta anketa par SP finansējumu, izvēlētas SP selektīvi. Ko tas
nozīmē?
Z.Sergejeva – strādājam grupās, esmu atbildīga par projektu izvērtējumu.
I.Grigorjeva - Ja tiek veidotas aptaujas, jāiekļauj visas Studējošo pašpārvaldes.
E.Kaminska – ierosinu visiem no Revīzijas komisijas sanākt kopā un izrunāt darbības plānu.

13.

ESU valdes darbības virzieni

I.Zariņa – ESU ir Eiropas studentu apvienība. LSA pārstāv Latviju, Latvijas studējošos. Šī
organizācija maijā ievēlēja jauno valdi. Viens no cilvēkiem ir L.Vikmane, kas ir mūsu bijusī
starptautisko lietu vadītāja.
Šajā sapulcē apstiprinātas lietas, ar kurām viņi strādās šajā termiņā. Kopā 14.
1. Mobilitātes pieejamība; (lai būtu pieejama arī izglītība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām)
2. Globalizācija; (sadarbība ar citām organizācijām, kas nav tikai studējošo)
3. Studentu centrēta izglītība; (sociālā dimensija)
4.
LGBT (iestājas par to, lai cilvēktiesības tiktu ievērotas AI)
5. Vienlīdzība AI;
6. Kvalifikācijas un
7.
Izglītības atzīšana; (padarīt to automātisku)
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8.
Informācijas pieejamība;
9. AI kā publisks labums;
L.Rubene – kā ESU darba plāns ietekmē šogad mūs, LSA?
I.Zariņa – ir virzītājvalstis un tās, kuras ne. Tiek apzināti riski par to, ka automātiski varētu atzīt
diplomus.

14.

Studējošo pašpārvalžu aktualitātes

BA – aktīvi strādājam, lai ieviestu jaunus virzienus SP, piemēram, akadēmisko virzienu. Iekšējās un
ārējās komunikācijas virzieni. Fukšu balle. Jauni biedri SP, gatavojamies vēlēšanām. Vēlamies
organizēt pieredzes apmaiņas ar citām SP.
BAT – pārstāvniecības semināri kopā ar RISEBA un RSU, Iesoļo Turībā, izmaiņas balsošanas un
vēlēšanu sistēma, SP mentoru sistēma, studentu OPEN stūris, sadarbībā ar Swedbank palīdzējām
iekārtot invalīdu biedrības māju. Erasmus sagaidīšanas pasākumi. Lai tiktu klāt budžeta lemšanas
jautājumi. Fukši. Eiro dienas, kurā ārzemju studenti nāks ar saviem ēdieniem un būs lielāka
izēšanās.
DU – turpinās papildus uzņemšana, gatavojamies 1.09. pabeigta viena mācību korpusa renovācija.
Plānots aizvērt 1 dienesta viesnīcu.
EKA – iesaistījāmies jauno budžeta vietu sadalē, arī uzņemšanas komisijā. 31.08. notiks jaunais
iesildīšanās pasākums. 1.09. ballīte, Sapņos un Kokteiļos. Sākam uzņemt jaunos erasmus studentus.
ISMA – piedalāmies Eiropas studiju projektā, padarām populāru savu SP, drīzumā beigsies mans
prezidenta termiņš, ievēlēsim jaunu. Būs strukturālas izmaiņas SP.
LMA – seminārs.
LNAA – atsākam darbu pilnā apmērā, mums ir jauns prorektors, kadetiem draudzīgs. Vēlējos
neoficiāli ielūgt uz novembra pasākumu, vajadzīga civilizācija ciematam. Vajadzīgi politiķi, vietējie
mēri, tirgotāji.
LKA – aktīvi gatavojamies leģendu nedēļai, kas ir mūsu pirmkursnieku pasākums, darbojamies ar
praktisko doktorantūru. Tur būs iesaistītas visas mākslas akadēmijas.
LSPA – gatavojamies Hērakla svētkiem. Aktīvi diskutējam par grupu vecākajiem, par izvēli un
iesaistīšanu.
LU – piešķiram 50% atlaidi soc.grupām studentu kopmītnēm. Mentoru semināri, kā kursi ar
kredītpunktiem. Veidojamam erasmus ievad. Vienošanās ar rektoru ir ievērota. Tūliņ ievāksimies
Torņakalnā un gaidām Aristotelis.
RAI – mēģinu saprast kā veikt vēlēšanas, jāuzraksta to nolikums. Mums ir savs kabinets, par laimi,
paveicies ar vadību, ar viņiem viegli, visu var sabīdīt.
RCK – Mūsu SP vadītāja ir absolvējusi un iestājusies RTU. Būs SP vēlēšanas.
RISEBA – mūsu neoficiālais logo tiks drukāts, būsim priecīgi. Esam izcīnījuši par 100% lielākas
atlaides studijām SP. Par maģistra iesaisti. Gatavojamies ievadnedēļai, strādājam pie ārzemnieku
integrācijas.
RSU – notika ZGI, norisinās mentoru programma, izstrādāta valdes un SP stratēģija nākamajam
gadam. Ārzemju orientācijas nedēļa. Konference notiks 16.03. Jauno biedru skola, notiks fukši un
būs jauns LSA domnieks, plānojam akadēmisko semināru.
RTU – bija padomnieku seminārs, kuri palīdzēs pirmo kursu vecākiem, saprast, kas notiek. Jauno
ārzemju studentu koordināciju, bukleti, informācijas materiāli. Augustā 6 pirmkursnieku nometnes,
kā iesaistīties SP. Septembrī būs seminārs latviešu studentiem kā iesaistīties erasmus.
VeA – problēmas ar dienesta viesnīcu, nevaram dabūt ne līgumus, ne noteikumus. Iedvesmojamies
no RISEBAS, izveidojām stratēģiju, pasākumu. Mūsu lūgums lielākajiem pasākumiem KUBS un
KRS?
ViA – ievadstudijas, jauni erasmus studenti. Tuvākais pasākums būs ViA dzimšanas dienas balle
26.09.
VPK – 3 galvenie pasākumi – notiks fitnesa treniņš, kur visi kadeti skries uz Mežaparku un sportos.
Ir SP vēlēšanas, aicinu pavērot no malas, kā tas notiek. Cīnāmies par gājēju pāreju pie koledžas.
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LLU – projekts, 12.-13.novembris. Jauno mūziķu konkurss „Iznāc gaismā”, Maratons „Ieskrien
Studentu dienās”, erudīcijas konkurss, karaoke u.c. pasākumi. Nedradicionāls sporta spēļu turnīrs,
izaicinājums SP, noslēguma koncerts.
15.

Noslēgums

I.Grogorjeva – paldies RTU SP par domes sēdes uzņemšanu.
E.Kaminska – paldies, ka atnācāt.
Sēdes beigas: 13:55
Sēdi vadīja

I.Grigorjeva

Sēdi protokolēja

K.Meinarde
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