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Latvijas Studentu apvienības (LSA) sasauktā un rīkotā Domes sēde
Domes sēdes norises vieta: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Lielā iela 2
Sēde izsludināta: ar e-pasta starpniecību 2016. gada 7. oktobrī
Sēdes sākums: 14:30
Sēdē piedalās: 31 no 53 balsstiesīgajiem – konstatēts kvorums
LSA domnieki:
Zane Sandra Tērpa (BAT)
Jānis Gavars (BAT)
Guna Pujāte (EKA)
Rolands Juris Zibins (EKA)
Una Kalniņa (LiepU)
Nauris Pauls (LiepU)
Jānis Valdemārs Eliāss (LJA)
Valters Dolacis (LKrA)
Gvido Bērziņš (LLU)
Aija Mataite (LLU)
Beāte Grauduma (LMA)

Alma Lūka (LNAA)
Artūrs Lībietis Lībaitis (LU)
Dāvids Celmiņš (LU)
Agija Lāce (LU)
Evelīna Puzo (LU)
Elīna Zujāne (RTA)
Iļja Lobanovs (RTA)
Eva Kaufmane (RCK)
Elita Bušinska (RISEBA)
Enija Rudzīte (RISEBA)

Veronika Šteņa (RSU)
Olga Jasjuļaņeca (RSU)
Linda Rubene (RSU)
Indra Pētersone (RTU)
Matijs Babris (RTU)
Oskars Niks Mālnieks (RTU)
Alīna Beitane (RTU)
Normunds Rutka (VeA)
Alise Klauža (ViA)
Maira Belova (LSA)

Helēna Titoviča (EKA)
Māra Vilnīte (LNAA)
Guntra Romančuka (LLU)
Monta Rakšte (LiepU)
Sintija Lubanova (RSU)
Artūrs Šilovs (RSU)

Elīna Rumjanceva (RSU)
Raimonds Lejnieks-Puķe
(SIVAk)
Nadīna Lase (LU)
Juris Kaļiņins (VeA)
Solvita Oļševska (LLU)

Viesi:
Liene Ieva Kraupša (LSA)
Arkādijs Zvaigzne (LSA)
Kristaps Osis (LSA)
Baiba Puisīte (LSA)
Eiženija Matiļeviča (LSA)

Sēdes darba kārtība:
1. Domes sēdes atklāšana
2. Domes sēdes atklāšanas uzrunas
3. Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana
4. Valdes darbības pārskats kopš iepriekšējās Domes sēdes
5. Finanšu pārskats
6. Vēlēšanu komisijas ievēlēšana
7. LSA Sociālā virziena vadītāja (Valdes locekļa) vēlēšanas
8. LSA Iekšējā virziena vadītāja (Valdes locekļa) vēlēšanas
9. LSA pārstāvja Augstākās izglītības padomē vēlēšanas
10. Balsošana par LSA Sociālā virziena vadītāja (Valdes locekļa) amata, LSA Iekšējā virziena
vadītāja (Valdes locekļa) amata un LSA pārstāvja Augstākās izglītības padomē
kandidātiem
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11. Vēlēšanu rezultātu paziņošana
12. 2016./2017. gada Revīzijas komisijas starpziņojums
13. Diskusija un kopīgas nostājas apstiprināšana par augstākās izglītības finansējumu un valsts
dotētajām budžeta vietām
14. Studējošo pašpārvalžu aktualitātes
15. LSA paldies aktīvistiem
1. Domes sēdes atklāšana
_____________________________________________________________________________
Sēde tiek atklāta 14:30.
2. Domes sēdes atklāšanas uzrunas
_____________________________________________________________________________
Sēdi atklāj LLU studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāja G.Bērziņa uzruna.
3. Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana
_____________________________________________________________________________
M.Belova: Sakarā ar galvenajām aktualitātēm šīs nedēļas laikā valsts budžeta sakarā un Izglītības
un zinātnes ministrijas (IZM) priekšlikumu veikt budžeta vietu samazinājumu situācijā, ja netiek
gūts papildus finansējums, tad no Valdes ir aicinājums darba kārtību papildināt ar diskusiju un
kopīga viedokļa apstiprināšanu šajā jautājumā.
A.Lāce: 7. punktā ierosinu pievienot balsošanu arī par LSA Iekšējā virziena vadītāju (Valdes
locekli).
M.Belova: Ierosinājums pieņemts, paldies par aizrādījumu. Izsludinu balsojumu:
“Par 2016. gada 22. oktobra Domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu”.
PAR
PRET
ATTURAS
31
0
0
Lēmums: 2016. gada 22. oktobra Domes sēdes darba kārtība ir apstiprināta.
4. Valdes darbības pārskats kopš iepriekšējās Domes sēdes
_____________________________________________________________________________
M.Belova: Viens no galvenajiem punktiem ir bijis par valsts finansēto studiju vietu piešķiršanas
principiem, ir gan notikušas tikšanās ar IZM pārstāvjiem par principiem, ko piedāvā LSA,
pamatojoties uz vasarā izstrādāto nostāju, gan dalība Augstākās izglītības padomes (AIP) sēdēs,
kur ir sagatavots atzinums par IZM ierosinājumu, pēc kādiem principiem būtu jāveic valsts
finansēto studiju vietu piešķiršana - gan saistībā ar pilotprojektu, kas skar sociālās zinātnes, kur ir
plānots 10% ietvarā veikt budžeta vietu pārdali, pamatojoties uz augstākās izglītības (AI)
kvalitātes indikatoriem. Par šo plašāka informācija tika sniegta atsevišķā sēdē, plašāka informācija
būs, kad būs skaidrs par AI finansējumu.
Vasaras sākumā apstiprinājām nostāju par pētniecībā balstītas mākslinieciskās prakses
doktorantūras programmu ieviešanu Latvijā. Esam tikušies ar kultūras ministri Daci Melbārdi,
pamatojoties uz LSA ierosinājumiem, Kultūras ministrija ir uzsākusi darbību, lai izpētītu, kādas
prakses ir citās valstīts, apkopoti labie piemēri un uzsākts darbs pie normatīvo dokumentu
(Augstskolu likuma) grozījumu sagatavošanas. Tikšanās piedalījās pārstāvji no 3 mākslas
augstskolu vadībām un LSA. Vēlams, šī semestra laikā grozījumi tiks saskaņoti ar iesaistītājām
pusēm un virzīti uz Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisiju (IKZK).
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Vēl aktuāls ir studējošo un absolventu reģistrs. Reģistrā ir paredzēts centralizēti apkopot un ilgstoši
uzkrāt informāciju, lai varētu veikt finansējuma monitoringu un saprast, kurās studiju programmās
ir problēmas, kā rezultātā absolventu rādītāji ir sliktāki. Ministru kabineta (MK) sēdē tika skatīti
IZM sagatavotie grozījumu, lai Latvijā varētu ieviest šo reģistru, sēdē piedalījos es un Rektoru
padomes (RP) pārstāvis Jānis Bernāts, kur izteicās, ka IZM šos grozījumus nebija saskaņojusi ar
nozari. Šobrīd grozījumi nav apstiprināti, bet ir iekļauti budžeta paketē, tādēļ ar budžeta
apstiprināšanu attiecīgie grozījumi arī tiks apstiprināti. MK sēdē tika nodrošināts, par ko
vienojāmies ar IZM valsts sekretāru, ka tajā brīdī, kad MK noteikumos tiek veikti grozījumi, kas
konkrētāk atrunā, kādu informāciju reģistrs uzkrāj, tiek iesaistīta nozare, t.s. LSA. MK sēdē tika
saņemti iebildumi no Aizsardzības ministrijas, kas precizēja, vai izņēmumi tiku attiecināti uz
LNAA un VPK studējošajiem. Iestāsimies, lai dati nav personificēti.
Esam strādājuši pie AI kvalitātes nodrošināšana, AIP tika skatīts jautājums par Eiropas Savienības
(ES) fondu īstenoto projektu, lai Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra (AIKA) tiktu iekļauta
European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR), un sakarā ar pārmaiņām, uz
kurām Latvija virzās, tika diskutēts, kādā veidā jāīsteno AIKA neatkarība un atbilstība Eiropas
standartiem un vadlīnijām, kas regulē AI kvalitātes monitoringu utt. Bija diskusijas par to, vai
Latvijai ir jāievieš institucionāla (augstskolu) akreditācija, jo šobrīd tiek akreditēti studiju virzieni,
tā atļaujot izvērtēt, kā darbojas satversmes sapulces, senāts utt. Šis jautājums ir atvērts, mēs arī
sasauksim darba grupas (DG), kur varēsim diskutēt.
Esam strādājuši pie medicīnas izglītības Latvijā, pamatojoties uz nostāju. Notikusi tikšanās ar
veselības ministri Andu Čakšu, pārrunājām galvenās aktualitātes medicīnas izglītībā un uzsvērām
jautājumus par vienotās rezidentūras komisijas izveidi un kritērijus, medmāsu trūkumu slimnīcās
un to, ka studējošajiem varētu piešķirt lielākas juridiskās tiesības strādāt konkrētos amatos (māsas
palīgs u.c.). Liels paldies RSU studējošo pašpārvaldei (SP), kas strādā pie kritērijiem un aktīvi
iesaistās.
A.Zvaigzne: Esam izmantojuši savas tiesības un deleģējuši pārstāvjus uz licencēšanām un
akreditācijām. Licencēšana ir principā pirms akreditācijas, izvērtē augstskolas materiāltehnisko
nodrošinājumu, vai vispār drīkst uzņemt studentus, pašlaik aktuāla RISEBA programmas
"Arhitektūra un būvniecība" licencēšana, deleģēts M.Babris. Ir notikusi ārkārtas akreditācija
Latvijas Biznesa koledžai. Tā kā šī bija specifiska akreditācija, tad tika deleģēts
vispieredzējušākais cilvēks kvalitātes nodrošināšanā Kaspars Salenieks. Vēl nav pieejams
ekspertu ziņojums, par lēmumu ir atbildīga AIP. Paredzēts AIKA pilotprojekts ar 6 akreditācijām
dažādās augstskolās, tās ir īpatnējas ar variējošo starptautisko ekspertu skaitu, jo būs grupas, kur
ir tikai 1 vietējais eksperts un kur būs tikai 1 ārzemju eksperts. Projekta ietvaros būs RSU studiju
virziena "Veselības aprūpe" un RTU studiju virziena "Arhitektūra un būvniecība" akreditācijas,
kur LSA vajadzēs deleģēs starptautiskos studentus-ekspertus. Vēl nav atnācis AIKA lūgums, bet
esam atraduši vajadzīgos ekspertus - uz RTU dosies Eiropas Studentu apvienības (ESU) studentuekspertu tīkla loceklis, Rumānijas zobārstniecības doktorantūras students, uz RTU dosies pārstāvis
no Lietuvas. Tad, kad būs zināmi konkrēti datumi, nosūtīsim jums informāciju, lai studenti var iet
un pastāstīt par programmu un ekspertiem iedosim jūsu SP kontaktus. Tāpat strādājam pie
studentu-ekspertu tīkla videolekcijām, strādā Matīss Mamedovs. Ir uzfilmēta pirmā lekcija ar
Asnati Kažoku, tiek montēta.
Septembra beigās apmeklējām IZM semināru, kur piedalījās Pasaules Bankas eksperte, kura bija
iepazinusies ar Latvijas sistēmu un izvērtējusi to. Identificētas 6 galvenās problēmas - finansējums
trūkst ne tikai izglītībai, bet arī zinātnei, ir strukturālas neefektivitātes, ko arī mēs ar IZM bijām
konstatējuši. Kopā ar Latvijas Jauno zinātnieku apvienību (LJZA) vienojāmies ar eksperti, ka
aizsūtām vēstuli, kur ir plašāk aprakstītas mūsu konstatētās problēmas, veiktās doktorantu aptaujas
rezultāti. 1-2 nedēļu laikā pēc tikšanās sagatavojām vēstuli, balstoties uz LJZA ieteikumiem, kā
viņi saredz, kas promocijas procesā ir neefektīvs un uzlabojams, ceram, ka vēstule tiks ņemta vērā,
kad veidos rekomendācijas.
3

Aktualizējies jautājums par valsts vienoto jurista kvalifikācijas eksāmenu. Kopš tikšanās vasaras
vidū Tieslietu ministrija (TM) ir izsūtījusi vēstuli augstskolām, kurām ir jurisprudences
programmas, ieguvusi no tām viedokļus par uzlabojumiem. No mūsu puses izmaiņu nav, ir
terminoloģijas precizējumi, tas, ko jūnijā vienojāmies, ir palicis (iespēja pārkārtot attaisnota
kavējuma dēļ). Visas piedāvātās reformas vairāk skar birokrātiju.
M.Belova: Sociālā virziena vadītāja p.i. E.Matiļeviča ir strādājusi pie AI pieejamības jautājumiem.
Ir uzsākta sadarbība ar Tiesībsarga biroju, kur attiecīgā institūcija ir izveidojusi aptauju
studējošajiem, kam ir kāda invaliditāte, kā arī tiem, kas vēlas studēt, bet kam ir kādi ierobežojumi
tam, lai identificētu problēmas un pēc tam ar LSA strādātu, un ar konkrētiem priekšlikumiem ietu
pie IZM un Labklājības ministrijas (LM). Esam nodrošinājuši, ka 3. decembrī, Starptautiskajā
invalīdu dienā, Tiesībsarga biroja organizētajā konferencē tiek dots vārds LSA un tiek prezentēts,
ko nozīmē studentcentrēta izglītība (SCL) un kādi ir labie piemēri citās valstīs.
Esam apmeklējuši Sociālo un darba lietu komisijas sēdi, kur LM prezentēja galvenos darbus 2017.
gadam, saistībā ar valsts budžetu. Aktualizējām AI pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti un
asistentu pakalpojumu jautājumu saistībā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas konvencijas plāniem,
kas kavējas valsts līmenī.
Turpinās darbs pie konkrētu priekšlikumu sagatavošanas MK noteikumos, lai atvieglotu valsts
galvoto kredītu piešķiršanu studējošajiem. Iestājamies, lai kredīti būtu 100% un tos varētu paņemt
jebkurš studējošais, kam tas ir nepieciešams, atrunājot, ka valstij ir jāvirzās uz valsts dotēto AI un
kreditēšanas sistēma ir pagaidu sistēma.
Tiek turpināts darbs no iepriekšējiem gadiem, lai sagatavotu vēstules pašvaldībām, kuru novados
ir augstākās izglītības iestādes (AII), lai tur būtu braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas
sabiedriskajā transportā.
LSA ir piedalījusies Eiropas Studentu konventā, pārstāve bija viceprezidente M.Megne un RTU
studente Indra Pētersone.
Piedalījāmies Akadēmiskās informācijas centra (AIC) rīkotajā pieredzes apmaiņā uz Lietuvas
kvalitātes nodrošināšanas aģentūras vizīti.
Starptautiskajā dimensijā bijusi aktualitāte arī dokumentu par labas prakses ārvalstu studentu
piesaistē atzinuma sagatavošana. IZM rosina, lai tiktu parakstītas vienošanās starp augstskolām.
Aktualizējām punktu, ka, kamēr studentam nav parakstīts studiju līgums un ir imatrikulēts, no
studenta netiek pieprasīta studiju maksa vai tās daļa. Ja tā tiek pieprasīta, lai tā būtu adekvāta
atbilstošajām izmaksām.
Norisinās braukšana pie SP, tika aizvadīts "Studentu Līderu forums" (SLF).
Sociālo tīklu sekotāju pārskats.
I.Pētersone: Martas darbības pārskatā tika minēta SLF nostāju apstrādāšanas DG. Jautājums no
RTU delegātiem - kad notiks darbs pie šī?
M.Belova: Ir notikusi DG, kurā tika tupināts darbs, no Valdes puses iesākām uzlaboto nostāju
apkopošanu, bet saistībā ar valsts budžeta jautājumu tas ir atlikts. Novembra 2. nedēļā būs DG, lai
uz nākamo Domes sēdi nostājas varētu virzīt.
O.Jasjuļaņeca: Jautājums Arkādijam par vienoto jurista kvalifikācijas eksāmenu. Tu 19.
septembrī apmeklēji DG Saeimā, kur TM piedāvāju savu risinājumu. Ko viņi piedāvā?
A.Zvaigzne: Ar Mairu piedalījāmies Saeimas Juridiskās komisijas sēdē, kurā TM piedāvāja
Augstskolu likuma labojumus saistīt ar juristu eksāmenu. Konkrētais labojums, pārfrāzējot, ir, ka
MK būs tiesības noteikt eksāmenu kā obligāto 2. līmeņa profesionālo programmu sastāvdaļu.
Vajadzīgas šādas tiesības, lai varētu īstenot juristu eksāmenu. Piedalījās pārstāvji no TM, AIP un
augstskolām, visas puses to novērtēja pozitīvi. Šomēnes, piedaloties TM DG, no Saeimas dzirdēts,
ka izstrādātie grozījumi novērtēti pozitīvi un, visdrīzāk, tiks ieviesti.
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V.Šteņa: Jautājums Lienei. Pārskatā minēji, ka sazinājies ar Oskaru Valtenbergu par sponsoru
piesaisti LSA. Ko izrunājāt, kādi ir darbības plāni?
L.I.Kraupša: Pagājušajā nedēļā braucu prezentēt LSA pie LU Ķīmijas fakultātes SP, tajā laikā
parunāju ar Oskaru par finansējuma piesaisti. Minēju, ka viņam ir visai brīvas iespējas, ko un kā
piesaistīt, sniedzu idejas no DG par finansējuma piesaisti, ka varētu vērsties pie Swedbank.
Turpmāk neesmu sazinājusies, esam sarunājuši saskaņot sponsoru piedāvājumu.
A.Šilovs: Jautājums Mairai par Latvijas Bankas organizēto konferenci, tās DG par AI. Kas ir tas,
ko Latvijas Banka un konferences dalībnieki redz un piedāvā, ko vajadzētu reformēt AI?
M.Belova: Jā, notika konference par Latvijas tautsaimniecības attīstību. Latvijas Bankas
padomnieks Mareks Gruškevics aktualizēja jautājumu, ka būtu jāveic reformas AI, piedāvājumi
bija, ka 1) nepieciešams izvērtēt, vai visas AII jānodod IZM pakļautībā, izņemot Iekšlietu un
Aizsardzības ministrijas pakļautībā esošās, 2) nepieciešams izvērtēt koledžu attīstību un konceptu,
kā tās vajadzētu integrēt vai apvienot ar augstskolām, 3) jārisina studiju programmu dublēšanās,
5) vai jāapvieno Augstskolu likums un Zinātniskās darbības likums, izveidojot jaunu AI likumu.
LSA aktualizēja valsts budžeta finansējumu AI, jo viena no konferences tēzēm bija, ka izglītības
sektorā pietiek naudas, bet AI ir nepietiekoši finansēta, uz ko ir norādījuši Pasaules bankas eksperti.
Z.S.Tērpa: Vēlos vērst uzmanību uz Iekšējā virziena pārskatu. Augusta un oktobra pārskatos ir
teikts, ka tiek veiktas pārrunas par turpmāko darbu. Uzskatu, ka šis nav labākais veids pēctecības
veidošanai, ja amats tiks saglabāts, tāpēc ierosinu Domes vecākajam veidot atskatus.
L.I.Kraupša: Jā, atskaitē minētā ir ikdienas komunikācija ar Olgu. Paldies par ierosinājumu, tas
ir jājautā Domes vecākajai, tad varam saprast, vai tas ir nepieciešams un ko Dome domā par šo.
M.Belova: Tā kā šodien vēlam Iekšējā virziena vadītāju, varam par pirmo uzdevumu noteikt DG
sasaukšanu par šo Domes vecākā amata izvērtēšanu.
L.Rubene: Jautājums Eiženijai. Pārskatā minēts, ka apmeklēji sēdi par jauniešu bezdarbu. Vai tajā
bija kādas aktualitātes studentiem?
E.Matiļeviča: Sēdes saturs pārklājās ar konferenci, kuru apmeklēju ar Mairu. Valsts
Nodarbinātības aģentūra iepazīstināja ar jauniešu bezdarba līmeņa statistiku, iepazīstināja ar
nodarbinātības programmām vasarā, iespējamajiem sadarbības plāniem un projektiem. Nebija
kādas konkrētas aktualitātes studentiem.
O.Jasjuļaņeca: Pie citiem darbiem Marta ir minējusi neformālas pasēdēšanas ar AI politikas
veidotājiem. Kas ir AI politikas veidotāji?
M.Belova: Regulārs LSA darbs ir ar AI politikas veidotājiem - ierēdņiem un politikas veidotājiem
no citām sadarbības organizācijām -, tāpēc veidojam tikšanās dažādās formās, lai pārrunātu
jautājumus AI, nostiprinot LSA sadarbības iespējas ar citām organizācijām.
5. Finanšu pārskats
_____________________________________________________________________________
Konta pārskats pielikumā.
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6. Vēlēšanu komisijas ievēlēšana
_____________________________________________________________________________
A.Lāce: Izvirzu Nadīnu Lasi un Evelīnu Puzo.
I.Pētersone: Izvirzu Alīnu Beitani.
A.Šilovs: Izvirzu Elīnu Rumjancevu.
O.Jasjuļaņeca: Izvirzu Agiju Lāci.
N.Lase, A.Beitane, E.Rumjanceva un E.Puzo uztur kandidatūras. A.Lāce neuztur kandidatūru.
Z.S.Tērpa: Izvirzu Rolandu Juri Zibinu.
R.J.Zibins uztur kandidatūru.
M.Belova: Izsludinu balsojumu:
"Par 2016. gada 22. oktobra Domes sēdes vēlēšanas komisijas, kuras sastāvā ir Nadīna Lase,
Alīna Beitane, Elīna Rumjanceva, Evelīna Puzo un Rolands Juris Zibins, apstiprināšanu".
PAR
PRET
ATTURAS
30
0
0
Lēmums: 2016. gada 22. oktobra Domes sēdes vēlēšanas komisija, kuras sastāvā ir Nadīna
Lase, Alīna Beitane, Elīna Rumjanceva, Evelīna Puzo un Rolands Juris Zibins, ir
apstiprināta.
7. LSA Sociālā virziena vadītāja (Valdes locekļa) vēlēšanas
_____________________________________________________________________________
E.Matiļeviča: Labdien, Dome! Ar šo brīdi gribu pieteikt savu kandidatūru amatam. Prezentācijas
ietvaros iepazīstināšu ar sevi, savu motivāciju kandidēt un darbības plānu un prioritātes. Vēlos sākt
ar 2015. gadu, tieši šo telpu - tieši gadu atpakaļ Domes sēde Jelgavā bija mana pirmā Domes sēde,
un vispār iesaiste studējošo pārstāvniecībā. Pēc gada jau stāvu šeit un kandidēju uz Sociālā virziena
amatu.
Es esmu LU Sociālo zinātņu fakultātes (SZF) Politikas zinātnes 1. kursa maģistrantūras studente.
Mana iepriekšējā iesaiste studentu pārstāvniecībā ir saistīta LU SZF SP, kur vēl joprojām esmu
biedrs, kā arī iepriekšējo gadu esmu bijusi LU domnieks LSA. Kā Maira minēja, vairāk kā mēnesi
esmu Sociālā virziena vadītāja pienākumu izpildītāja. Pildot domnieka amatu, esmu iesaistījusies
arī 2 komisiju darbā - Valsts izglītības attīstības aģentūras Stipendiju piešķiršanas komisijā un IZM
Studiju un zinātnes administrācijas Kredītu dzēšanas komisijā. Esmu piedalījusies starptautiskās
dimensijas jautājumos, tai skaitā Nordic Organizational Meeting, un bijusi Norvēģijā uz ESU
biedru sapulci.
Es izvirzu 3 savas motivācijas. 1) Mana personīgā un profesionālā darbība, kas ir pielīdzināma
tam, ko studēju, kas ir politikas zinātne, jo apzinos, ka arī LSA platforma ir pielīdzināma politikai
nacionālajā līmenī. 2) Mana personīgā pieredze - esmu bijusi iesaistīta vairākos procesos, kas skar
sociālo dimensiju, tai skaitā studiju kredītu un stipendiju jautājumā. 3) Atbildība un ticība par
darbu Sociālajā virzienā - atbildība, jo šogad esmu ieguvusi ļoti daudz no studentijas, kas manī ir
ieguldīts, tāpēc šobrīd apzinos, ka ir iespēja man dod pretī.
Maira labi ieskicēja tās lietas, pie kā es šobrīd strādāju, kas galvenokārt ir kreditēšanas sistēma strādāju pie vēstules ar konkrētiem argumentiem par to, kāpēc studiju kredīts ir jāpalielina, jo ir
vairākas programmas, kuru izmaksas ir daudz lielākas, nekā ir kredītu griesti. Tāpat arī jautājumi
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par transporta atlaidi studējošajiem reģionos, izglītības pieejamību invalīdiem - gatavojos
konferencei par šo tēmu, kur man būs jāuzstājas -, SP kapacitātes celšanu, respektīvi, institucionālo
līmeni, ar ko manas darbības laikā būs jāstrādā. Esmu izsludinājusi sociālo virzienu vadītāju
tikšanos, iespējams, tad izkristalizēsies vēl citi jautājumi, kā arī būs lieliska pieredzes apmaiņa.
Vēlreiz gribu uzsvērt, ka šis mēnesis manā dzīvē ir bijis visnotaļ piepildīts. Viens no jautājumiem,
kuru jūs varētu man uzdot, ir, kāpēc es nekandidēju uz šo amatu agrāk. Tas bija saistīts ar studijām,
jo tajā laikā beidzu bakalauru, kā arī apzinājos, ka gads studentijā nav tik liela pieredze, lai ieņemtu
tik augstu amatu, vēl jo vairāk - neesmu bijusi sociālā virziena vadītāja LU SZF SP vai LU SP
līmenī. Tas bija viens no lielākajiem izaicinājumiem, bet nacionālā līmenī sociālās dimensijas
jautājumi ir mazliet atšķirīgāki, nekā institucionālā līmenī. Es savu darbu līdz šim vērtēju visnotaļ
pozitīvi, man ļoti patīk būt LSA, mūsu komunikācija ir bijusi ļoti veiksmīga. Es novērtēšu iespēju
arī turpmāk pildīt Sociālā virziena vadītāja pienākumus.
D.Celmiņš: Tu ieskicēji vienu no aktuālākajiem jautājumiem gada plānā - studējošo kredīti -,
plānā ir šo apjomu palielināt. Pagaidām apjoms ir 170.74 EUR. Kāds varētu būt apjoma
palielinājums? Ar kādām institūcijām vajadzētu sadarboties un kāds ir provizoriskais darbības
plāns?
E.Matiļeviča: Šobrīd tiek apkopoti galvenie argumenti, kāpēc summa jāpalielina, jo griesti ir
mazliet vairāk kā 170 EUR. Diskusijas ir par palielināšanu, dodot studentam iespēju izvēlēties
summu, kas ir fiksēta minimālā darba atalgojuma apmērā - 380 EUR. Protams, kredītu jautājumi
ir sarežģīti, jo agri vai vēlu tie ir jāatdod, tāpēc vajag rast studentam iespēju izvēlēties summu.
Šobrīd ar 170 EUR un bez citām iespējām saņemt papildus resursus studiju procesam, manuprāt,
nav iespējams izdzīvot.
Ir jāsadarbojas ar IZM, kam tiks adresēta vēstule, pēc tam pārrunas ar Finanšu ministriju (FM), kā
arī iesaistītajām pusēm - Studiju un zinātnes administrāciju un bankām.
M.Babris: Vai plāno kandidēt arī uz nākamo vēlēšanu periodu?
E.Matiļeviča: Šodien šo jautājumu uzdeva jau vairāki. Jā, es to vēlētos, bet noteikti to ir
nepieciešams izvērtēt šī atlikušā pusgada ietvaros, kā man veiksies attiecībā uz iepriekšējā gadā
uzsāktajiem jautājumiem. Attiecībā uz šī gada darbības plānu ir noteikti nepieciešams veikt
izmaiņas, iespējams, ir vairāk aktuāli jautājumi šobrīd.
Izteikšanās, E.Matiļeviča pamet telpu.
A.Lībietis-Lībaitis: Kā jau E.Matiļeviča minēja, viņai vakar apritēja gads kā domniecei, kādā
brīdī vasarā viņa man minēja, ka viņa grib šo darīt, un es biju ļoti saskumis, jo es sapratu, ka es
pazaudēšu ļoti labu domnieku, bet es sapratu, ka tas ir kāda augstāka mērķa vārdā - savu ego noliku
mālā un teicu "Labi, Eiženija, sāc gatavoties". Šobrīd esmu priecīgs stāvēt šeit un redzēt, kā
Eiženija sevi prezentē, ka viņa jau vairāk kā mēnesi ir darbojusies. Kā cilvēks, kurš visu šo gadu
ar viņu ir sadarbojies, es uzskatu, ka šis cilvēks ir tieši tas, kas mums šobrīd ir vajadzīgs, jo LSA
5 mēnešus nebija Sociālā virziena. LU šajā balsojumā būs PAR.
L.Rubene: Sastrādājoties ar Eiženiju vairākās DG šī gada laikā, nevienā brīdī nevarēja manīt, ka
šis viņai ir pirmais gads LSA vai vispār studentu pārstāvniecībā, jo viņas profesionalitāte un tas,
kā viņa iesaistījās visos darbos, bija apbrīnojama. Ja šādi viņa turpina savu darbu kā Sociālā
virziena vadītāja, tad mums vajadzētu dot viņai šo iespēju.
M.Belova: Tiešām ļoti novērtēju E.Matiļevičas darbību līdz šim gan esot domniecei, gan strādājot
Valdē, kamēr viņa bija p.i. Īpaši varu uzsvērt, ka Sociālā virziena vadītāja amats nav tikai konkrētā
virziena vadītāja amats, bet arī Valdes locekļa amats, Eiženija arī uz pārējiem jautājumiem, kas ir
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Valdes kompetencē, ir ļoti prasmīga un ar atbilstošajām kompetencēm. Līdz šim veiksmīgi
strādājusi ar dokumentu sagatavošanu, grozījumu priekšlikumu izstrādāšanu, vadīšanu, tāpat arī
sarunās ar AI politikas veidotājiem, Eiženija ir ļoti labi parādījusi sevi. Valde aicina atbalstīt viņas
kandidatūru.
8. LSA Iekšējā virziena vadītāja (Valdes locekļa) vēlēšanas
_____________________________________________________________________________
M.Belova: Esat saņēmuši informāciju, ka L.I.Kraupša no amata dodas prom. Ir saņemts
pieteikums no Zelmas Sergejevas, kura šodien atrodas ārpus Latvijas, bet viņa ir sagatavojusi
video sveicienu, uzrunu. Jums ir bijusi pieejama viņas CV un motivācijas vēstule.
Tiek atskaņota video uzruna. Tam seko telefona zvans ar jautājumu uzdošanu.
O.Jasjuļaņeca: Kā Iekšējā virziena vadītājai tev vajadzēs sadarboties ar Domes vecāko. Vai tu
zini, kas ir Domes vecākais un vai šobrīd Domes vecākā funkcijas ir veiksmīgas, kā tu to grasies
pilnveidot?
Z.Sergejeva: Par amatu es zinu, tas tika ieviests šajā gadā, maijā. Par amata funkcijām es neesmu
precīzi informēta, līdz ar to nevaru novērtēt, gan jau Dome par to var labāk atbildēt. Par sadarbību
- uzskatu, ka sadarbībai vajadzētu būt līdzīgai, kā tas ir jebkuram virziena vadītājam, lai kopā
veicinātu sadarbību, par ko minēju motivācijas vēstulē.
L.Rubene: Ko iegūtu RSU SP, ja tevi ievēlētu kā Iekšējā virziena vadītāju?
Z.Sergejeva: Uzskatu, ka RSU SP ieguvumi būtu līdzīgi kā pārējām SP. Ir veicamie pienākumu,
ir nepieciešams cilvēks, un es esmu gatava to darīt. Man nav konkrētas ambīcijas kādai universitāte
SP ietvaros, bet šī ir iespēja un esmu gatava sadarboties.
A.Šilovs: Ceru, ka labi zini, ka šis amats ir daudzu izaicinājumu pilns, un daudzi darbi, ko nāksies
darīt, iespējams, demotivēs turpmākai darbībai. Vai tu zini, kas būs tie galvenie izaicinājumi, un
kā tu centīsies iesaistīt aktīvāk citas SP, kuras, iespējams, ļoti bieži tev atteiks?
Z.Sergejeva: Viens no izaicinājumiem ir vadīt informācijas plūsmu [pārtrūkst sakari].
Izteikšanās daļa.
A.Lūka: Tas, ko teikšu, nav aicinājums noraidīt vai pieņemt Zelmas kandidatūru, tas ir vairāk
komentāra formāts. Pirmais, par video sveicienu - šis man atgādina, nekādu apvainojumu, Domes
vecākā pirmo un pēdējo pieteikumu, kas bija plus mīnus viens liels cirks. Pirms aptuveni 10
minūtēm mēs vērojām, kā izskatās normāls pieteikums, ka cilvēks stāv visu priekšā un var,
neskatoties nekur, atskaitot telpas sienas un uz auditorijā sēdošajiem cilvēkiem, pastāstīt visu, ko
vēlas, atbildēt uz jautājumiem. Video sveiciens mani absolūti nepārliecina. Es neesmu īsti
pārliecināta, vai kandidāts apzinās, ko nozīmē Iekšējais virziens. Konceptuāli jā, izlasot amata
aprakstu, bet tas ir darbs ar plašāko LSA struktūras elementu - tā ir Dome, tās ir SP -, tas ir lielākais
elements, kas kustina LSA. Lai, balsojot, mēs visi apzināmies to, ka Iekšējais virziens ir viens no
smagākajiem Valdes amatiem, jo tas ir darbs ar cilvēkiem un darbs ar cilvēkiem vienmēr ir ļoti
sarežģīts. Aicinu visus pieiet balsojumam ar absolūtu nopietnību, tiešām izvērtējot, vai amata
palikšana tukša ir sliktāk, nekā šī kandidatūra.
A.Lāce: Man ir bijis tas gods ar Zelmu sastrādāties jau vairākus gadus no brīža, kad viņa sāka
vadīt ārlietu virzienu LU SP. Šajā laikā es pati valdē nebiju un darbojos viņas virzienā. Ārlietu
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virziens tajā laikā nebija mana prioritāte, bet, darbojoties viņas virzienā, es vienmēr jutos gaidīta
un novērtēta. Viņas sēdes bija ļoti strukturētas, viņas darbs bija ārkārtīgi labi veikts, ar lielu
atbildības sajūtu. Zelma tiešām tāda arī ir - viņai ir ļoti liela atbildības sajūta un viņa ir ārkārtīgi
cilvēcīga. Jebkurš, kuram ar Zelmu ir bijusi saskarsme, jūtas tiešām novērtēts un zina, ko no viņa
sagaida, zina arī, ka tas darbs tiks, visticamāk, arī izdarīts, viss būs skaidrs. Tā kā Liene Ieva ir ļoti
labi veikusi savu darbu, ir nepieciešams to turpināt, Zelma būs tā, kas ļaus visām SP sajusties LSA,
ka viņi šeit ir piederīgi, ka viņu problēmas tiks uzklausītas un mēģinātas risināt, viņi tiks pēc
iespējas vairāk iesaistīti. Zelmas vislielākā pozitīvā īpašība ir cilvēcība, viņa saprot, kāpēc kaut ko
var izdarīt un kāpēc kaut ko nevar izdarīt, vienmēr var atrast risinājumu. Gan savā, gan LU vārdā
aicināšu atbalstīt Zelmas kandidatūru.
J.Gavars: Man bija iespēja ar Zelmu sastrādāties, kad vadīju savu SP. Sadarbība bija ļoti laba un
profesionāla. Es domāju, ka mums šodien nevajadzētu vērtēt pēc tā, kā viņa sevi prezentēja, bet
viņai ir pieredze studentijā un, es domāju, viņa ir ļoti labs kandidāts.
A.Lībietis-Lībaitis: Jā, man arī nepatīk, ka nebija šāda jautājumu sadaļa, man nepatīk video un
man nepatīk, ka Zelma šodien nebija klāt. Es varu teikt to godīgi. Viņa ir mans priekštecis amatā,
bet galvenais ir tas, ka Zelma par šo kandidēšanu uzzināja tikai tad, kad viņa jau bija parakstījusies
šim projektam, un Zelma nav cilvēks, kurš aiziet prom, neizdarot savu darbu. Viņa nevarēja pateikt
nē, lai atrastos šodien šeit, jo šis mums visiem bija diezgan liels pārsteigums, arī man. Ko es gribētu
jums visiem likt aizdomāties - vai tiešām šis arguments, ka cilvēks nav klāt, kas aprīļa vēlēšanās,
par kuru visi zina pusgadu iepriekš, ir tas svarīgākais, kāpēc varētu cilvēku neievēlēt? Es nemaz
neminēšu, ka šobrīd ir svarīgi, lai ir cilvēks, kas spētu mūs visus vienot, lai mēs neizskatītos ne
politiķu, ne sabiedrības priekšā kā organizācija, kas iekšēji nevar tikt galā ar sāpīgiem jautājumiem.
A.Šilovs: Es neapšaubu Zelmas kompetenci, profesionalitāti, pieredzi un to, cik labi cilvēkiem
gāja, ar viņu sastrādājoties, bet, tajā pašā laikā, mani ļoti nepārliecināja gan video, gan atbildes. Es
piekritīšu Almai, nebūšu varbūt tik ļoti skarbs, bet man ir ierosinājums, kas varētu būt vidusceļš Zelma tiek apstiprināta par amata pienākumu izpildītāju un nākamajā obligāti ir klāt, lai
konstruktīvi un pilnvērtīgi atbildētu uz visiem jautājumiem, lai tiktu apstiprināta amatā.
M.Belova: Ņemot vērā Kārtības rulli, ierosinājumus var izteikt, bet kādam balsstiesīgajam ir
ierosinājums jāuztur.
I.Pētersone: Pirms Artūrs izteica ierosinājumu, es arī par to biju domājusi, tāpēc atbalstu ierosināt
šādu lietu, jo uzskatu, ka Zelma, esot gan Erasmus, gan tagad atpakaļ nav iesaistījusies LSA darbā
tik ļoti, cik varēja, tāpēc domāju, ka viņai vajadzētu mazliet iestrādāties un sevi vairāk pierādīt
LSA vidē, pirms mēs viņi ievēlam kā virziena vadītāju.
M.Belova: Ņemot vērā, ka ir izskanējis no domnieka ierosinājums, pamatojoties uz A.Šilova
izteikto, tad mēs veicam balsojumu par Z.Sergejevu kā Iekšējā virziena vadītāja pienākumu
izpildītāju, izslēdzot balsošanu kā par Iekšējā virziena vadītāju. Vai kādam ir iebildumi? (nav)
Pamatojoties uz Kārtības rulli, balsojumam jābūt aizklātam, tāpēc lūgums vēlēšanu komisijai
izlabot balsošanas biļetenos, ka tiks veikts balsojums par Z.Sergejevu kā par pienākumu izpildītāju.
9. LSA pārstāvja Augstākās izglītības padomē vēlēšanas
_____________________________________________________________________________
M.Belova: LSA pārstāvis AIP tiek ievēlēts uz 2 gadiem, pārstāvi, kuru deleģēsim, tālāk izskatīs
IKZK, un Saeimas plenārsēdē tiek balsots par visiem pārstāvjiem. Līdz šim esmu bijusi LSA
pārstāve AIP, mans termiņš decembrī beigsies. Pārstāvis iegūst amatpersonas statusu.
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A.Zvaigzne: Mans vārds ir Arkādijs Zvaigzne un es stāvu jūsu priekšā, jo vēlos kļūt par LSA
pārstāvi AIP. Šobrīd darbojos LSA, kur vadu Akadēmisko virzienu. Studēju Rīgas Biznesa skolā,
mģistrantūrā, menedžmentu. Pirms pastāstu par savu darbības vīziju, jo, godīgi sakot, tā ir
salīdzinoši ierobežota, es varētu pastāstīt, kas ir AIP un kas tās ietvaros jādara.
AIP sniedz AI stratēģiju un sniedz padomus sistēmas kopējai attīstībai. Šī ietvaros AIP izstrādā
Latvijas AI nacionālo koncepciju, iepriekšējā bija līdz 2020. gadam, visdrīzāk tuvākajos gados pie
tā atsāksies darbs, lai uz 2020. gadu nākamā būtu gatava. Šībrīža AI koncepcija diemžēl nav tikusi
apstiprināta lielākās lēmējvarās, tādēļ 1 no svarīgākajiem darbiem būs panākt to, ka koncepcijā
iesaistās citas iesaistītās puses, piemēram, IZM un Saeima, jo, balstoties uz pārmaiņu vadības
menedžmenta metodoloģiju, iesaistot pārējos procesā, viņiem būs daudz vieglāk šo ideju ''pārdot''
vai rosināt uz to, ka tas ir pieņemams.
Tāpat arī AIP strādā ar institucionālo akreditāciju. Šobrīd LBK akreditācija ir gājusi cauri AIP,
tādēļ šis būs viens no aspektiem, ja turpmāk nepieciešama regulāra augstskolu akreditācija, tad tas
varētu iet caur AIP. Runājot par AI kvalitātes nodrošināšanu, AIP pārvalda projektu par AIKA
iekļūšanu EQAR, kas akreditē akreditācijas aģentūras. Tajā brīdī, kad mēs tajā iestājamies un
izpildām Eiropas standartus un vadlīnijas, tad mūsu akreditācija tiek atzīta visā Eiropā, kas
atvieglo mobilitāti un uzlabo kvalitāti, jo standarti un vadlīnijas ir orientēti uz kvalitatīvu
pienesumu.
Šobrīd AIP strādā ar budžeta vietu sadalījumu. Kā esat dzirdējuši, IZM plāno pilotprojektu par
budžeta vietu sadalījumu un kvalitātes indikatoriem, par ko AIP ir sagatavojusi atzinumu.
Visdrīzāk šis process tiks saskaņots jau šogad, tādēļ pie tā nesanāks strādāt, bet IZM plānos vērsīs
šo sistēmu plašāk, kas nozīmē, ka nākamajos gados mēs pie tā strādāsim. Tāpat izvērtēsim, kā
pilotprojekta sadalījums ir izdevies un kas būtu jāuzlabo.
Šādi ir tuvākie 2 gadi. Lielais darbs būs koncepcijas izveide, būs mazāka līmeņa darbi - atzinumu
rakstīšana. Īpaši svarīgs būs atbalsts AIKA iekļaušanā EQAR.
Tas, ar ko līdz šim esmu strādājis - esmu iesaistījies atzinumu rakstīšanā, man šķiet, esmu
uzrakstījis 1, bet zinu, kā notiek process. Esmu piedalījies AIKA darbībā, deleģējot studentu
pārstāvjus, gan arī piedaloties apmaiņas braucienā uz Viļņu. Esmu piedalījies seminārā par Eiropas
standartiem un vadlīnijām, kas AIKA ir jāizpilda, gan arī caur ESU esmu iepazinies ar Lietuvas
Studentu apvienības pārstāvjiem un zinu, kā ir valstīs, kur ir šī aģentūra, kā tā darbojas. Esmu bijis
atbildīgais no LSA puses par kvalitātes indikatoru izstrādi, tādēļ šajā jautājumā jūtos pietiekami
kompetents.
Mana motivācija, godīgi sakot, kandidējot uz šo amatu, ir, ka esmu strādājis ar šiem jautājumiem
LSA līmenī, tie ir aizgājuši tālāk un es gribu viņiem sekot, jo gribu redzēt, ka tie tiek izdarīti līdz
galam.
D.Celmiņš: Kā tu plāno atspoguļot AIP darbu LSA Domei?
A.Zvaigzne: AIP darbu es plānoju atspoguļot līdzīgi, kā Maira to dara, regulāri rakstot atskatus
par jautājumiem, kas ir izdarīti. Ņemot vērā, ka šobrīd vēl esmu Akadēmiskā virziena vadītājs,
tāpat kā Maira, iekļaušu tos jautājumus savās atskaitēs, ko nosūtu Domei, gan arī par šiem
jautājumiem aktīvi diskutēšu ar Valdi. Tas, kas ir viens no svarīgākajiem aspektiem AIP darbā, ir,
ka tas ir kanāls, no kura var labi iegūt informāciju par notikumiem sistēmā kopumā. Šobrīd ir ļoti
svarīgi, ka cilvēks AIP ir arī Valdē, jo tanī brīdī var Valdes sēdē pastāstīt, kas notiek AIP, kas var
būt noderīgs citiem Valdes locekļiem. Viens no svarīgākajiem darbiem AIP būs šī komunikācija,
es ceru, ka to veiksmīgi īstenošu, bet, ja tu jutīsi, ka ir kāds trūkums, tu vari droši teikt un es
uzlabošu.
O.Jasjuļaņeca: Vai pastāv iespēja, ka Saeima neapstiprinās LSA kandidātu?
A.Zvaigzne: Akadēmiski atbildot, iespēja pastāv vienmēr, jautājums būtu, cik liela ir iespēja.
Šobrīd nesaredzu nekādu iemeslu, lai es netiktu apstiprināts. Man ir bijusi iespēja, doties līdzi
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Mairai uz IKZK sēdēm, plus mīnus zinu cilvēkus un kas viņiem ir aktuāls. Piedalījos sēdē, kur
pārstāvji no AIP prezentēja līdzšinējo darbu. Viņiem ir konkrēta vīzija par AIP, un kā tai būtu
jāstrādā.
A.Šilovs: Kāds būtu tavs viedoklis par situāciju, kad cilvēki apvieno vairākus amatus? Vai,
skatoties ilgtermiņā uz cilvēkresursiem, tas ir prātīgi?
A.Zvaigzne: Ja būtu cits gads, ja būtu tā, kā bija, kad Maira kandidēja, tad es teiktu, ka šī ir
situācija, ka būtu jēdzīgi, ja mēs iesūtām salīdzinoši jaunu cilvēku, lai viņš iemācās un iegūst
jaunas zināšanas, tomēr ir ļoti būtiska koncepcijas izstrāde, kas ietekmēs mūsu turpmāko darbību.
Manuprāt, tur vajag cilvēku, kurš ir jau kompetents šajos jautājumos, jo šeit nebūs iespējas
iemācīties no jauna, vajag ķerties klāt ātri un ar lielu pievienoto vērtību.
Es neredzu problēmu amatu apvienošanā, jo, lielāko daļu, ko es daru tur, es tāpat jau daru sava
amatā. Šo pat varētu nosaukt par resursu optimizāciju, es to redzu kā ieguvumu.
A.Šilovs: Vai tu plāno iesaistīt darbā vairāk SP un SP vadītājus par specifiskiem jautājumiem, kas
skar konkrētas universitātes?
A.Zvaigzne: Jā. Šogad man ļoti patika gan tas, kā tu piedalījies AIP sēdē, gan arī A.LībietisLībaitis. Nezinu, kā pārējie AIP locekļi uz to skatīsies, bet, manuprāt, varētu vismaz 1 studentu uz
katru sēdi, jo viņi tiek informēti, kas notiek nacionālā līmenī, kā arī tas palīdz labāk redzēt LSA
darbu. Es gan neuzskatu, ka ir jāņem vairāk par 1.
A.Šilovs: Precizēšu - tas bija domāts par komunikāciju, kad ir specifiski jautājumi, kas skar,
piemēram, RSU.
A.Zvaigzne: Tas nozīmē, kad parādās kāds aktuāls jautājums, tad viņiem vai nu piezvana vai
uzraksta e-pastu, potenciāli nosūta arī dokumentus. Es uzskatu, ka šis ir pilnīgi pareizi, jo es nesaku,
ka esmu kompetents pilnīgi visos jautājumos, piemēram, jautājumā par rezidentūru daudz
lietderīgāk ir strādāt, ja man ir SP viedoklis. Man līdzīga pieredze ir bijusi ar valsts vienotu juristu
kvalifikācijas eksāmenu, kur pats esmu sazinājies ar SP.
Izteikšanās daļa, A.Zvaigzne pamet telpu.
M.Babris: Man ir sanācis sadarboties ar Arkādiju gan sen, gan nesen, nesen būtu saistībā ar
RISEBA akreditāciju. Rekomendēju, jo sadarbība ir bijusi ļoti kvalitatīva, informācija, ko Arkādijs
sniedza, bija ļoti laba. Man ļoti patika, ka Arkādijs pats uzreiz sniedza pārskatu par informāciju,
kas man bija jāzina, tādēļ aiztaupot lielo lasīšanas darbu, kur tāpat darīšu. Savukārt, sadarbojoties
ar Arkādiju pagātnē, esmu novērojis, ka viņš ļoti ātri tiek galā ar problēmām, parasti citiem
cilvēkiem tas prasa ilgāku laiku, tā ir laba īpašība, kas manī vieš drošību, ka viņš spēs apvienot
amatus.
A.Šilovs: Mani apmulsināja tas, ka domniekiem nav viedokļa, ņemot vērā, ka šis ir pietiekami
nopietns amats, kurš tiek apstiprināts uz 2 gadiem, un ka neviens nevēlas izteikties. Es Arkādiju
pazīstu vairāk nekā 2 gadus, esam kopā strādājuši RSU SP. Bija gan pozitīva, gan ne tik ļoti
pozitīva sadarbība. Nevaru teikt, ka Arkādijs nav izaudzis, nav cēlis savas kompetences šo gadu
laikā. Man patika viņa atbildes uz jautājumiem, Arkādijam noteikti vajadzēs mācīties runāt
skaidrāk un izteikt savas domas tā, lai citiem būtu skaidrs, ko viņš grib pateikt, kas ir ļoti
nepieciešams tieši AIP. Kopumā aicināšu balsot PAR, jo viņa kompetence un interese par AI, man
liekas, ka nav neviena cilvēka, kurš interesēto par to vairāk, pētītu dažādus dokumentus un
pētījumus.
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10. Balsošana par LSA Sociālā virziena vadītāja (Valdes locekļa) amata, LSA Iekšējā
virziena vadītāja (Valdes locekļa) amata un LSA pārstāvja Augstākās izglītības padomē
kandidātiem
_____________________________________________________________________________
A.Beitane izklāsta balsošanas procedūru.
Notiek balsošana, pēc tās, pauzes laikā, prom dodas 4 domnieki.
11. Vēlēšanu rezultātu paziņošana
_____________________________________________________________________________
A.Beitane: Balsojums LSA Sociālā virziena vadītāja vēlēšanās
Sagatavoti 53 biļeteni
Izsniegts 31 biļetens
Dzēsti 22 biļeteni
Urnā atrasts 31 biļetens
Par nederīgiem atzīti 0 biļeteni
“PAR” kandidātu Eiženiju Matiļeviču - 31. “PRET” – 0.
Lēmums: Eiženija Matiļeviča ir ievēlēta par LSA Sociālā virziena vadītāju.
Balsojums LSA Iekšējā virziena vadītāja pienākumu izpildītāju vēlēšanās
Sagatavoti 53 biļeteni
Izsniegts 31 biļetens
Dzēsti 22 biļeteni
Urnā atrasts 31 biļetens
Par nederīgiem atzīti 0 biļeteni
“PAR” kandidātu Zelmu Sergejevu – 27. “PRET” – 4.
Lēmums: Zelma Sergejeva ir ievēlēta par LSA Iekšējā virziena vadītāja pienākumu
izpildītāju.
Balsojums LSA pārstāvja Augstākās izglītības padomē vēlēšanās
Sagatavoti 53 biļeteni
Izsniegts 31 biļetens
Dzēsti 22 biļeteni
Urnā atrasts 31 biļetens
Par nederīgiem atzīti 0 biļeteni
“PAR” kandidātu Arkādiju Zvaigzni – 28. “PRET” – 3.
Lēmums: Arkādijs Zvaigzne ir ievēlēts par LSA pārstāvi Augstākās izglītības padomē.
M.Belova: Pateicamies L.I.Kraupšai par darbu un vēlam veiksmi turpmākajos!
12. 2016./2017. gada Revīzijas komisijas starpziņojums
_____________________________________________________________________________
M.Belova: Revīzijas komisijas pārstāvji informēja, ka nevarēs ierasties, ziņojums ir iesūtīts epastā un atrodams Biedru zonā. Ja jums ir kādi jautājumi vai komentāri, tad lūgums Revīzijas
komisijai individuāli pajautāt.
O.Jasjuļaņeca: Kāpēc viņi neinformēja Domi, ka nebūs?
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M.Belova: Komisija neformālos informācijas kanālos mums nodeva ziņu, ka nevarēs ierasties.
Par neinformēšanu jautāt komisijai.
13. Diskusija un kopīgas nostājas apstiprināšana par augstākās izglītības finansējumu un
valsts dotētajām budžeta vietām
_____________________________________________________________________________
M.Belova: Esam jūs informējuši e-pastā, sestdien bija SP vadītāju ārkārtas tikšanās, kur
pārrunājām aktuālo.
Latvijā AI finansēšanas modelis ir 3 pīlāru modelis. Pirmais pīlārs ir studiju bāzes finansējums jeb
vienas studiju vietas finansējums budžeta vietām. Tas, ko pamanījām piektdien, skatoties, ko
ministrijas iesniegušas Saeimai budžeta likumprojektam, bija, ka IZM gadījumā, ja AI netiek gūts
papildus finansējums, veiks samazinājumu valsts budžeta finansētājās studiju vietās tajās
augstskolās, kas ir IZM paspārnē, jo, pieaugot studiju vietas bāzes izmaksām, saskaņā ar
akadēmiskā personāla atalgojumu, ir pietrūcis finansējums.
Esam uzsākuši diskusijas ar IZM un pārējiem pārstāvjiem, ka šāda situācija ir absurda, valsts
politikai būtu jāvirzās uz valsts dotētu AI, bet konkrētais piedāvājums ir nepieļaujams. Esam,
saskaņojot ar jums elektroniski, nosūtījuši vēstuli Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas
priekšsēdētājam Jānim Vucānam un IKZK priekšsēdētājai Ilzei Viņķelei par to, ka, palielinoties
akadēmiskā personāla atalgojuma, kategoriski nedrīkst veikt samazinājumu budžeta vietās.
Atbalstām akadēmiskā personāla atalgojuma pieaugumu. Politiķiem un valdībai būtu jālemj par
papildus finansējuma AI piešķiršanu. Latvijai ir jānosaka konkrēti darbības soļi tuvākajā nākotnē,
nevis ar neizvērtētiem priekšlikumiem pagriezt AI finansēšanas sistēmu citā virzienā.
Par šo arī RP un citas iesaistītās puses nebija informēti, IZM priekšlikums tapis ministrijā,
nesaskaņojot ar nozari. Sociālajos tīklos aicinām Saeimu rast iespēju palielināt finansējumu AI,
lai netiktu samazinātas studiju vietas. Uzsveru, ka tas ir ne tikai 2017. gada budžetā, bet arī valsts
plānotā vidējā termiņa budžetā uz 3 gadiem - samazinājums skar 3 gadus. Arī citas nozares
ministrijas, kuru pakļautībā ir AII, ir prasījušas papildus finansējumu, ko novirzīt AII, jo studiju
bāzes izmaksas pieaug arī tur.
Sociālajos tīklos ir mums starptautiskais atbalsts, ESU ir ar mums un iestājas, ka Latvijai jāvirzās
uz valsts dotētu AI. Ņemot vērā mūsu ģeopolitisko situāciju, ka Igaunijā ir valsts dotēta AI, arī
citās ES valstīs tāda ir. Virzoties pretējā virzienā, mums jādomā, ka mūsu topošie studenti izbrauks
no Latvijas, dodoties studēt tur, kur it valsts dotēta AI visiem ES pilsoņiem.
Latvijā ir gan maksājošie studenti, gan budžeta vietās studējošie, situācijā, ja tiek samazinātas
budžeta vietas, tas ir kā spļāviens sejā nozarei, jo tas virzās uz to, ka visi studenti paši maksā par
studijām.
Atgādinu, ka AI finansējums ir nepietiekams ilgstoši. 2010. gadā AI finansējums tika samazināts
no 116 milj. uz 63 milj., studiju vietas izmaksas arī tika samazinātas, un toreiz nesamazināja vietas.
Augstskolas tad samazināja kontaktstundas, ietekmējot studiju kvalitāti, gan pētniecību, gan
pedagogu atalgojumu.
Pēdējos gados no ievēlētajiem politiķiem nav parādīts, ka izglītība un izglītots cilvēks ir vērtība,
tikai vārdos, ne darbos. Citur notiek izaugsme, bet AI atstāta novārtā. AI ir viens no nācijas
attīstības stūrakmeņiem.
Studējošo skaits ir krities, bet tas nav arguments, lai tiktu samazinātas valsts finansētās studiju
vietas. Ja mēs skatā mies Eiropas līmenī, tad publiskā sektora izdevumi uz 1 studentu Latvijā ir 1
no zemākajiem. Pasaules bankas pētījumā, pēc kā radās 3 pīlāru modelis, tika uzsvērts, ka valdībai
jālemj par papildus finansējuma piešķiršanu AI. Tas ir radījis to, ka mēs sūdzamies par studiju
kvalitāti, un neattīstās zinātne. Finansējums ir saistīts ar kvalitāti. OECD eksperti ir norādījuši uz
Latvijas zemajiem izdevumiem uz 1 studentu, salīdzinot ar OECD valstīm, un ka jāceļ izdevumi
uz 1 studējošo, mērķtiecīgi virzoties uz valsts dotētu AI. Mums ir jāatsaucas uz šiem pētījumiem,
uz esošo situāciju.
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Vairāki pētījumi ir pierādījuši, ka iedzīvotāji ar AI saņem lielāku atalgojumu, tāpat valsts spēj
vairāk attīstīties, radot inovācijas un sekmējot tautsaimniecību.
Piedāvāsim balsojumu, ka LSA pauž tālāk viedokli, ka akadēmiskā personāla atalgojuma
pieaugums ir atbalstāms, bet to nedrīkst darīt uz AI pieejamības un kvalitātes rēķina. Gadījumā, ja
papildus finansējums netiek piešķirts, tad LSA rīkos demonstrācijas un citas protesta akcijas.
I.Lobanovs: Man tā ir sāpīga tēma kā skolotājam. Pie mums sākumā aiztaisīja mazās lauku skolas,
tad samazināja atalgojumu skolotājiem. Rēzeknē kādreiz bija pāri 40 000, tagad nedaudz pāri 20
000 iedzīvotāju. 1/10 daļa rēzekniešu ir mūsu augstskolā, jo mums nav darba, tikai tās budžeta
vietas tur cilvēkus Rēzeknē. Ja nebūtu budžeta, viņi pat nemācītos, jo nav darba, viņi brauc prom.
Ja mēs nevarēsim saglabāt esošās vietas, tad Rēzekne izzudīs, tāpat kā Malnava. Mēs to negribam.
E.Zujāne: Mēs nesen pārtapām par akadēmiju un ar katru gadu studentu skaits pieaug. Ja šīs
budžeta vietas pazūd, tad noteikti studentu skaits strauji saruks. Diemžēl Latgalē bezdarba līmenis
ir augstākais Latvijā, tad nav lielu iespēju studentam paralēli arī strādāt un apmaksāt studijas. Ja
gribam, lai jaunieši atgriežas reģionos, tad tas nenotiks šādā veidā, nenotiks reģionu attīstība. Tas
var novest, ka RTA aizvērs savas durvis.
A.Šilovs: Es nejautāšu, cik daudzi no jums piedalījās trešdienas SP vadītāju sanāksmē, arī kāpēc
šodien klāt nav visu SP vadītāju. Es uzskatu, ka domnieki var paust savas SP viedokli, bet tajā
brīdī, kad mēs runājam par 5000 budžeta vietu griešanu... Trešdien bija atnākusi Agrita Kiopa,
mēs viņu uzklausījām, un ko mēs no viņas dzirdējām? Krīzes gados mums nogrieza vairāk nekā
40 milj., 2016. gada janvārī kārtējo reizi nogrieza budžeta vietas. Ir pagājuši 8 mēneši un piedāvā
vēl griezt, zinot, ka studenti neko neizdarīs. Trešdien vienojāmies par konkrētām darbībām. Forši
ir postot sociālajos tīklos, ko liek LSA, bet es gribēju jautāt, kur jūs, domnieki, vadītāji, strādājiet
par saviem studentiem? Es ļoti ceru, ka LU, RTU šobrīd skatās tiešraidē un strādā jau tagad ar
studentiem, lai pēc 10 dienām, kad Saeima 1. lasījumā skata budžetu, studenti būtu gatavi iziet
ielās, jo, ja mēs kārtējo reizi paliksim klusu malā - reģionos ir slikti, Rīgā ir slikti -, kas notiks?
Nav jāizgudro divritenis. Latvija ir īpaša valsts, mums vienmēr ir kaut kā citādāk, nekā citās valstīs,
bet paskatāmies uz Igauniju, kas ir ieviesuši valsts apmaksātu AI. Mans aicinājums ir šodien
apstiprināt nostāju, sākt jau rīt strādāt ar savas AII studentiem un būt gataviem skaidri pateikt
Saeimas deputātiem un valdībai, ka studenti šajā valstī nebūs tie, kas sēdēs malā, ka mēs neļausim
sev spļaut sejā. (atskan aplausi)
N.Rutka: Es varu piekrist visiem, kas runāja. VeA ir ļoti svarīgi saglabāt esošo budžeta vietu
skaitu, arī paaugstināt, jo mums lielākā daļa studentu izmanto budžeta vietas un maksātāju ir ļoti
maz. Augstskola nespētu konkurēt, ja studentam jāizvēlas maksāt Rīgā vai Ventspilī, Venstspilī
samazinātos studentu skaits, nonākot pie situācijas, ka VeA nav rentabla. Esmu par to, ka netiek
samazinātas budžeta vietas.
A.Klauža: Es piekritīšu VeA, ka cilvēkus uz reģioniem velk budžeta vietas, to samazināšana
apdraud reģionālo augstskolu eksistenci, kas apdraudēs reģionu attīstību, jo bieži vien ir studenti,
kas no citiem reģioniem un pilsētām atbrauc uz ViA. Bieži vien sanāk, ka viņi paliek reģionā un
attīsta to. Budžeta vietu samazināšana mazinātu maznodrošināto cilvēku iespējas studēt. ViA ļoti
nosoda budžeta vietu samazināšanu.
R.J.Zibins: Arī mēs kā privātā augstskola esam pret samazinājumu valsts finansētajām budžeta
vietām, mums visiem ir svarīgi pāriet uz valsts dotētu AI. Ir pilnīgi vienalga, vai tu esi no valsts
vai privātās augstskolas, mēs šobrīd mācamies konkrētā vietā, bet arī nākotnē mēs mainīsim
augstskolas. Pat, ja kādu tas šobrīd ietekmē mazāk, padomājam tālāk uz priekšu.
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A.Lībietis-Lībaitis: Pievienošos visiem runātājiem un pievērsīšu uzmanību tam, ko teica Rolands,
ka mēs esam studenti un, iespējams, dažus no mums šis jautājums neskar tik ļoti. Es lūgšu
neaizmirst to, ka šajā organizācijā mēs ejam uz variantu, kas atbalsta visus Latvijas studējošos. Es
tagad to nestāstu kā LU SZF students, kuram, visdrīzāk, budžeta vietas nebūs, bet gan kā cilvēks,
kurš kādreiz teica, ka ir jāpārstāv studenti. Lai pārstāvētu studentus, nav tikai savā bariņā jārunā,
ka viss ir slikti un vajag kaut ko labot, ir jāziņo mūsu studentiem, par ko šobrīd ir runa. Kad pienāks
tas brīdis, kad vajadzēs iet ielās, mums studenti prasīs, kāpēc nepateicām agrāk. Tā būs tikai jūsu
vaina. Ja jūs to neizdarīsiet, to nevarēs izdarīt LSA. Mēs esam LSA, rīkojamies kā studenti,
neļaujam sev ne tikai spļaut sejā, bet arī sist pa pēcpusi, darām visu tā, lai Saeima zina, kas mēs
esam.
I.Pētersone: Mēs esam pret budžeta vietu samazināšanu, bet mēs esam pilnīgi par kvalitāti un to,
ka budžeta vietas būtu jāpārdala, piedomājot pie tā, kā tās tiek sadalītas un izmantotas. Es aicinātu
visas SP šajā jautājumā nepalikt vienaldzīgas, maksimāli informēt savus studentus un izglītot tos,
lai nesākas neorganizēti piketi, jo šajā jautājumā mums visiem jābūt vienotiem un jāiet ar kopīgu,
spēcīgu viedokli.
E.Bušinska: Es gribu patikt, ka Latvijā nav tas izglītības līmenis, lai par to maksātu un maksātu
diezgan lielu naudu, tāpēc samazināt budžeta vietas, kuras jau tā nav ļoti daudz. Esmu no privātās
augstskolas un jebkurā gadījumā maksāju, bet valsts augstskolās ir maksas vietas, kurās cilvēkiem
pietrūkst 1 punkts, lai dabūtu budžeta vietu, jo diena bija slikta, eksāmenā uz vienu jautājumu
neatbildēja. Budžeta vietu nogriešana nozīmēs, kas cilvēki, kas domās par labu izglītību, dosies uz
citām valstīm, jo sapratīs, ka tur mācīties būs izdevīgāk, tur dabūs studējošo kredītus, un,
piemēram, kā Lielbritānijā, tikai pēc sākšanas pelnīt konkrētu summu, sāks tos atmaksāt. Tas
nozīmēs, ka gudrie aizbrauks un paliks tikai Saeima, kas izdomāja, ka vajag mazāk budžeta vietu.
G.Bērziņš: Mēs, LLU, atbalstām LSA nostāju. Es gribu vēst uzmanību uz to, ka izskanēja, ka
Latvijā krīze ir beigusies - es šim mītam neticu. Latvijā vēl joprojām krīze turpinās, ko var noteikt
pēc šiem pētījumiem, ka Latvijā vēl nepietiek naudas AI. Es domāju, ka mums nevajag palikt
vienaldzīgiem, es ceru, ka Saeima tos spēs pamanīt un darīs kaut ko lietas labā. Ja nē, tad mēs,
studenti, rīkosimies, parādīsim, ka vajag naudu. Jums arī visiem ir jāstāsta saviem studentiem,
kāpēc tas ir ļoti svarīgi.
M.Belova: Mēs neklusēsim, mēs runāsim medijos un sociālajos tīklos. Situācijā, ja uz 1. lasījumu
saprotam, ka nebūs labi, dosimies protesta akcijā. 25. oktobrī MK skatīs IZM sagatavoto
informatīvo ziņojumu par valsts budžetu, arī tur mēs neklusējam un rīkojamies. Izsludinu
balsojumu:
"Par nostājas par augstākās izglītības finansējumu un valsts dotētajām budžeta vietām
apstiprināšanu".
PAR
PRET
ATTURAS
27
0
0
Lēmums: Nostājas par augstākās izglītības finansējumu un valsts dotētajām budžeta vietām
ir apstiprināta.
Nostājas teksts pielikumā.
Šodien paliekam strādāt, lai parādītu, ka studentos ir spēks, un neklusējam, informējam studentus.
M.Belova nodod pilnvaras vadīt sēdi A.Zvaigznem, saņemot Domes konceptuālu atbalstu.
M.Belova pamet sēdi.
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14. Studējošo pašpārvalžu aktualitātes
_____________________________________________________________________________
L.Rubene: Ierosinu ieviest laika limitu 1 minūti katrai augstskolai, lai netērētu laiku. (Dome
konceptuāli atbalsta)
EKA:
o Organizēts jauno biedru motivācijas seminārs.
o Ievēlēti Info un Akadēmiskā virziena vadītāji.
o Darbs pie akreditācijas dokumentu izskatīšanas.
o Veidojam informācijas stendu un ziņu lapu.
LiepU:
o Darbs pie iekšējās vides sakārtošanas, sakārtojot SP akadēmisko dimensiju.
o SP 20 gadu jubilejas svinības.
o Plāns iesaistīt jaunos medijus.
LJA:
o Apmaiņas brauciens 25. oktobrī uz Tallinas Jūras akadēmiju.
o Būs vecāko kursu prakses prezentācijas.
LKrA:
o Aktivizējušies mākslas studenti, vasarā rīkojuši starptautisku vasaras skolu.
o Kaligrāfijas meistarklases izstāde, rīkotas ekskursijas pa Rīgas dievnamiem, kuros ir ikonas.
LMA: LU:
o Notiek informācijas ievākšana par kursu vecākajiem bonusu sistēmas pilnveidei.
o Pilnveidotas studējošo aptaujas anketas.
o Veidots apkopojums par studentu tiesībām un docētāju pienākumiem.
o Notiks seminārs studējošo pārstāvjiem fakultāšu domēs un studiju programmu padomēs.
o Izveidota nostāja par dienesta viesnīcu autostāvvietu maksas nepamatotu aprēķinu, pieprasīts
skaidrojums, notiek sarunas par maksas samazinājumu.
o Sociālās programmas ietvaros piešķirta atlaide gultas vietai dienesta viesnīcās.
o Darbs pie ārvalstu pilna laika studentu uzrunāšanas.
o Notiek kultūras apmaiņas programma.
o Gatavošanās pieredzes apmaiņai ar Tartu Universitāti.
o Noslēdzies projektu konkurss, piešķirta nauda zinātnes un akadēmiskajiem projektiem.
o Sākts darbs pie European Quality Assurance foruma.
o Jauna domniece - Evelīna Puzo.
RTA:
o Ievēlēta jauna valde, jauna padome.
o Organizējam tikšanos reizi 2 nedēļās ar rektoru, lai veidotu atgriezenisko saiti.
o Ziedojam dzīvnieku patversmei, Helovīnos ziedojam saldumus daudzbērnu ģimenēm.
o Izveidotas kastītes atsauksmēm/jautājumiem fakultātēs par SP.
RCK:
o SP dosies lāpu gājienā valsts svētkos, ieviesīsim ziedojumu kastīti skolas sunim.
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RISEBA:
o Mainīts valdes modelis, 5 amati 8 vietā.
o Sadarbojamies ar Erasmus+ studentiem.
o Organizējam jauno biedru semināru.
o Iesaistām studentus akcijā "Students uz vienu dienu", kur skolēni dodas līdzi uz lekcijām
studentiem.
RSU:
o Norisinās jauno biedru skola un akadēmiskais seminārs.
o Tuvojas vēlēšanas, meklējam pēctečus.
o Tuvojas Starptautisko studentu konference ISC.
o 1200 pieteikumu zinātniskajiem pulciņiem.
o Jauna ārlietu virziena vadītāja - Elīna Rumjanceva.
RTU:
o Apstiprināts doktorantūras grantu nolikums, izdalīti daži granti.
o Gatava maģistrantu aptauja, lai noskaidrotu viedokli par SP un sasaisti ar to.
o Aizvadītas Zinātnieku dienas kopā ar RSU.
o Bijām apmaiņā ar Kauņas, Viļņas un Tallinas tehniskajām universitātēm.
o Ievēlēts jauns domnieks - Alīna Beitane.
VeA:
o Darbs pie dienesta viesnīcu līgumiem, tiek panākta vienošanās ar Ventspils Nekustamajiem
īpašumiem.
o Veikta aptauja par SP darbību, liels respondentu skaits.
o Jauna akadēmiskā virziena vadītāja - Anna Paula Gruzdiņa.
o Jauns Satversmes sapulces sasaukums.
o Notika SP pilnveidošanās seminārs, piedalījās L.I.Kraupša.
ViA:
o Klauža ievēlēta par jauno SP vadītāju.
o Notiks statūtu pārskatīšana, valdes vēlēšanas.
o SP iesaistās ViA stratēģijas veidošanā.
o Turpinās neformālās izglītības pasākums.
o Notika Erasmus studentu nedēļa.
LLU:
o Ievēlēta jauna valde.
o Darbs LSA DG, komunikācija ar citām AII.
o Organizēts seminārs, lai izglītotu LLU studējošos.
o Darbs pie informācijas aprites starp saimniecisko dienestu un studējošajiem.
o Darbs pie mājaslapas modernizācijas.
o Notikusi tikšanās ar rektori, mainījies studiju padomes sastāvs studējošo starpā, arī studiju
prorektors.
o Norisinājās informatīvā diena.
15. LSA paldies aktīvistiem
_____________________________________________________________________________
A.Zvaigzne pateicas LLU SP par uzņemšanu. L.I.Kraupša pateicas aktīvistiem A.Lībietim-Lībaitim,
L.Rubenei un Andai Barkānei no RTU.
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Sēde tiek slēgta 17:45
Sēdi vadīja

M.Belova

Sēdi protokolēja

B.Puisīte
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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

NOSTĀJA
Par augstākās izglītības finansējumu un valsts dotētām budžeta vietām
ORGANIZĀCIJA
Latvijas Studentu apvienība (turpmāk — LSA) pārstāv Latvijas studējošo intereses nacionālā un
starptautiskā līmenī. Saskaņā ar Augstskolu likumu apvienības biedri ir visu Latvijas augstskolu
studējošo pašpārvaldes. LSA pauž demokrātiskā procedūrā formulētu, reprezentatīvu Latvijas
studējošo viedokli.
NOSTĀJA
LSA uzskata, ka pozitīvi vērtējams, ka arī augstskolu akadēmiskajam personālam plānots
atalgojuma pieaugums, bet to kategoriski nedrīkst nodrošināt uz augstākās izglītības pieejamības
vai kvalitātes rēķina, samazinot valsts finansētās studiju vietas.
Gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums par papildus finansējuma nepiešķiršanu augstākajai izglītībai
un valsts finansēto studiju vietu samazinājumu, LSA rīkos demonstrācijas un citas protesta
akcijas studentu interešu aizstāvībai, jo iestājamies par to, lai Latvijā būtu pieejama un
kvalitatīva augstākā izglītība.
LSA uzskata, ka ir pēdējais brīdis virzīties uz pilnībā valsts dotētas augstākās izglītības ieviešanu
Latvijā.
Prezidente

M. Belova
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