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LSA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 

25.11.2017.      Rīga      Nr. 2017/DP8 

 

Latvijas Studentu apvienības (LSA) sasauktā un rīkotā Domes sēde 

Domes sēdes norises vieta: Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un būvzinātņu 

fakultāte, Akadēmijas iela 19 

Sēde izsludināta: ar e-pasta starpniecību 2017. gada 25. oktobrī 

Sēdes sākums: 12:30 

Sēdē piedalās: 30 no 53 balsstiesīgajiem – konstatēts kvorums 

 

LSA domnieki: 

Gundars Veits (BA) 

Hārdijs Nogobods (BA) 

Edmunds Okmanis (DU) 

Rolands Juris ZIbins (EKA) 

Elizabete Roberta Veidiņa 

(ISMA) 

Olga Pāla (ISMA) 

Elza Admidiņa (LiepU) 

Laila Juškevica (LiepU) 

Helēna Matīsiņa (LJA) 

Paula Cukura (LKA) 

Gvido Bērziņš (LLU) 

Arina Bičkova (LLU) 

Annija Vilcāne (LU) 

Jānis Mellēns (LU) 

Anna Novade (LU) 

Justīne Širina (LU) 

Iļja Lobanovs (RTA) 

Silva Pole (RCK) 

Elita Bušinska (RISEBA) 

Enija Rudzīte (RISEBA) 

Olga Jasjuļaņeca (RSU) 

Evita Terēze Tēberga (RSU) 

Ksenija Tarasova (RSU) 

Katrīna Sproģe (RTU) 

Ieva Laganovska (RTU) 

Beate Zlaugotne (RTU) 

Indra Pētersone (RTU) 

Armands Zariņš (VeA) 

Santa Katrīna Meikališa (VeA) 

Maira Belova (LSA) 

 

Viesi: 

Arkādijs Zvaigzne (LSA) 

Matijs Babris (LSA) 

Dāvis Vēveris (LSA) 

Evelīna Puzo (LSA) 

Rolands Juris Zibins (LSA) 

Baiba Puisīte (LSA) 

Einārs Rogovs (LLU) 

Aiva Laķe (RTU) 

Liene Vaivode (RSU) 

Andris Dimants 

Sēdes darba kārtība: 

1. Domes sēdes atklāšana 

2. Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana 

3. LSA Valdes un biroja darbinieku darbības pārskats kopš iepriekšējās Domes sēdes 

4. Finanšu pārskats 

5. Informācija par Augstskolu likuma grozījumiem un citiem aktuālajiem normatīvo aktu 

grozījumu projektiem 

6. Grozījumi nolikumā “LSA pārstāvju deleģēšanas kārtība starptautiskai pārstāvniecībai” 

7. Kārtība par LSA projektu dalībnieku atlasi 

8. Par Domes un Kongresa mandātu sadalījuma izmaiņām saistībā ar RPIVA likvidāciju 

9. Informācija par ārējās kvalitātes novērtēšanas vadlīnijām un studējošo pašpārvaldes 

darbības turpmāko vērtēšanu akreditācijas procesā 

10. Grozījumi nostājā “Par valsts vienotā jurista kvalifikācijas eksāmena ieviešanu Latvijā” 

11. Nostāja “Par Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumiem grozījumiem Augstskolu 

likumā par augstākās izglītības ārējās kvalitātes novērtēšanu” 

12. Par studenta-eksperta deleģēšanu uz Ekonomikas un kultūras augstskolas studiju 

programmas “Datorspēļu dizains un grafika” licencēšanu 

13. Studējošo pašpārvalžu aktualitātes 
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1. Domes sēdes atklāšana 

_____________________________________________________________________________ 

 

Domes sēdes atklāšanas uzrunas saka LSA prezidente M.Belova un LLU studējošo pašpārvaldes 

(SP) priekšsēdētājs G.Bērziņš. LSA biroja vadītāja B.Puisīte ziņo, ka kvorums ir konstatēts. 

 

2. Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana 

_____________________________________________________________________________ 

 

I.Pētersone: Ņemot vērā, ka Sandis Kārkliņš nav uz vietas, vai kāds no jums ir pietiekami 

kompetents runāt par nolikumu par starptautisko pārstāvniecību? 

 

M.Belova: Es biju gatavojusies prezentēt. Piedāvāju darba kārtībā punktu atstāt, un, ja jums būs 

jautājumi, uz kuriem Valde nespēs sniegt atbildes, tad varēsiet pieņemt zināšanai sagatavotos 

grozījumus un apstiprināt nākamajā sēdē. Izsludinu balsojumu: 

“Par 25. novembra Domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu”. 

 

PAR PRET ATTURAS 

30 0 0 

Lēmums: 25. novembra Domes sēdes darba kārtība ir apstiprināta. 

 

3. LSA Valdes un biroja darbinieku darbības pārskats kopš iepriekšējās Domes sēdes 

_____________________________________________________________________________ 

 

M.Belova: 

Informēju, ka S.Kārkliņš šodien veselības problēmu dēļ nevar ierasties un A.Zvaigzne ieradīsies 

vēlāk, jo šobrīd notiek Eiropas kvalitātes nodrošināšanas forums. 

o Tikšanās ar Eiropas Latviešu apvienības vicepriekšsēdi Elīnu Pinto un biedrības “Latvijas 

studenti Nīderlandē” vadītāju Elīzi Kauliņu. Abas puses vienojās, ka turpmāk apmainīsies ar 

aktuālo informāciju, kas varētu noderēt otrai pusei, kā arī konkrētāk vienojās par 3 jautājumiem, 

kuros uzreiz var veikt konkrētu sadarbību: 

1. Studentu pārgājiena popularizēšana; 

2. Saziņa par Veselības aprūpes finansēšanas likuma grozījumiem, kopīgs lobija darbs par 

kopīgajām idejām. 

3. Turpmāka saziņa ar problēmjautājumiem studiju un studējošā kredīta ar valsts galvojuma 

kreditēšanā tiem, kas studē ārvalstīs. 

o Sagatavota vēstule Saeimai, ministrijām, premjeram par iztrūkstošo finansējumu augstākajai 

izglītībai (AI) saistībā ar nodokļu reformu (valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 

(VSAOI) likmes paaugstinājumu), paužot bažas, ka varētu tikt samazināts budžeta vietu skaits 

vai arī veikta pārdale no augstākā uz zemāka līmeņa studiju programmām. 

o Iepazīstinājām deputātus un klātesošos ar LSA piefiksēto problēmu, lūdzot Saeimas Izglītības, 

kultūras un zinātnes komisijas (IKZK) atbalstu. Tas tika saņemts. Rezultātā IKZK sagatavoja un 

nosūtīja Ministru prezidentam M.Kučinskim un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai 

(BFNK) vēstuli, minot, ka LSA bažām ir pamatojums, un lūdzot rast nepieciešamo papildu 

finansējumu AI. 

o Ministru kabineta sēdē valdība nepieņēma nekādu lēmumu attiecībā uz LSA aktualizēto 

problēmu. Kā futbolbumba šis jautājums tika pārvirzīts uz BFNK komisiju. 

o 2 BFNK komisijas sēdes par 2018. gada valsts budžeta likumprojektu un pavadošo likumprojektu 

paketi. BFNK izskatīšanai galīgajā lasījumā atbalstīja nākamā gada budžeta projektu, risinot 
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LSA aktualizēto problēmjautājumu, paredzēja AI piešķirt papildu finansējumu 906 750 EUR 

apmērā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (3 gadiem). 

o Saeimas Juridiskās komisijas sēdē par likumprojekta “Grozījumi Latvijas Administratīvo 

pārkāpumu kodeksā”. Izskatīti Tieslietu ministrijas un deputāta I.Dāldera iesniegtie priekšlikumi 

par akadēmiskā godīguma kontroli, visi tika noraidīti. Komisija vienojās, ka aicinās Tieslietu 

ministriju atsaukt priekšlikumus un, atgriežoties pie šī jautājuma janvāra sākumā, veidot 

Juridiskās komisijas priekšlikumus, kad redakcijas būtu iesniegtas, uzdodot Izglītības un zinātnes 

ministrijai (IZM) veikt konkrētos pasākumus, tajā skaitā Lietuvas pieredzes izpēti. Tika diskutēts, 

ka jāuzdod IZM uzdevums izstrādāt risinājumus un nepieciešamības gadījumā formulēt 

jēdzienus, proti, akadēmiskais godīgums, plaģiātisms u.c. 

o Militārās apmācības studējošajiem. Aizsardzības ministrija plāno pilotprojekta veidā ieviest 

augstskolu studentu speciālo militāro apmācību. Dalība tajā būs brīvprātīga. Paredzēts, ka 

apmācības laikā studenti, kas iestājušies Zemessardzē, varēs apgūt virsniekam nepieciešamās 

kompetences, lai pēc apmācību pabeigšanas varētu pildīt augstākas pakāpes pienākumus ne tikai 

Zemessardzē, bet arī Nacionālo bruņoto spēku regulārajos spēkos un rezervē. Tiks paredzēts arī 

motivējošs mehānisms - finansiāla kompensācija. 

o IZM skolotāju izglītības darba grupa par skolotāju izglītības sistēmas pilnveidošanu oktobra 

beigās noslēdza savu darbu. Rezultātā ir sagatavots informatīvais ziņojums “Priekšlikumi 

konceptuāli jaunas kompetencēs balstītas izglītības prasībām atbilstošas skolotāju izglītības 

nodrošināšanai Latvijā”, kurš drīzumā tiks virzīts izskatīšanai Ministru kabinetā. 

o Kopā ar LJĀA sagatavota un Saeimas atbildīgajām komisijām un Veselības ministrijai nosūtīta 

vēstule ar lūgumu jaunajā Veselības aprūpes finansēšanas likumā visiem studējošajiem paredzēt 

tiesības uz veselības aprūpes pakalpojumiem valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros. 

o Dalība 4 Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas un 3 Sociālo un darba lietu komisijas 

Sabiedrības veselības apakškomisijas sēdēs saistībā ar likumprojektu "Veselības aprūpes 

finansēšanas likums", aktualizējot un prezentējot LSA un LJĀA kopīgos priekšlikumus. 

 

M.Babris: 

o Izskatīti un izvērtēti LSA Zinātnes fonda pieteikumi Žūrijas vadītāja lomā. Paldies fonda 

vadītājai Andai Barkānei par lieliski noformēto materiālu! 

o Organizēts grantu konkurss un sekojošs brauciens Arhitektūras skolu studentiem uz Baltijas 

Arhitektu skolu diplomandu konkursu Viļņā, sadarbībā ar Latvijas Arhitektu savienību. 

o Dalība Akadēmiskā informācijas centa (AIC) Ekspertu mācībās ar uzstāšanos paneļdiskusijā par 

AI iestāžu studiju programmu pārakreditēšanu un licencēšanu no studentu eksperta skatupunkta. 

o Dalība SEB bankas un CV-Online preses konferencē par jauniešu aptaujas rezultātiem. Jauniešu 

pieredze Baltijā attiecībā uz ienākumu gūšanu. 

o Dalība Latvijas Bankas organizētajā tautsaimniecības konferencē “Izglītība: no Viduvējības līdz 

izcilībai”. 

o Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēde par personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju 

aktuālajiem jautājumiem. 

o Tikšanās ar Lieni Rubinu no RTU par dabai draudzīgu zaļo tehnoloģiju inovāciju centra izstrādes 

pilotprojektu Ķīpsalas studentu pilsētiņā. 

o Vizuālā materiāla izstrāde relīzei par valsts budžetā neparedzētajiem līdzekļiem sociālās 

apdrošināšanas iemaksu nodrošināšanai valsts budžeta vietu segumam. 

o Studentu dienas pārgājiena 17. novembrī Student hike IV organizēšana kopā ar LSPA SP un 

Eiropas Latviešu apvienību 

o Medpunkti augstskolās. Uz doto mirkli veselības pakalpojumu apzināšana atstāta SP rīcībā, pēc 

nepieciešamības varam risināt valsts līmenī. (ja nesanāk AI iestāžu SP līmenī). 

o Atvērta prezentācija par Baltijas studējošo pārstāvniecību Pasaules arhitektūras kongresā Korejā. 

o Studē Āzijā projekts, sadarbībā ar RTU International Students Council, par mērķstipendijām un 

grantiem studijām un pētniecībai Āzijā. Meklējam vēl interesentus. 



4 

 

o Dalība American Freedom Foundation pasākumā par pieejamību studijām Amerikā, stipendijas 

un granti. 

o Valdes tikšanās ar Eiropas Latviešu Apvienību. Iespējamā sadarbība ar LSA zinātnes fondu un 

kopīgs darbs pie augstākminētā pasaules studentu dienas pārgājiena organizēšanas 

o Uzstājos pasākumā “Kāpēc ir vērts būt un dzīvot Latvijā”. Sadarbībā ar Zemgales reģiona 

kompetenču attīstības centru. Kā vērtēt studiju pieredzi ārzemēs? 

o Sadarbība ar FREE RIGA kustību, piedāvājums, izmantot tukšās telpas Rīgā studentu 

kopmītnēm, REFILL seminārs (deleģēju B.Puisīti) - sarežģīti nosacījumi un telpu sanitārā 

kvalitāte. 

o Divas aktīvistu tikšanās, darbs pie augstākminētajiem punktiem u.c. 

o Dalība LU HZF seminārā ar prezentāciju par komandas darbu. Paldies par jauko uzņemšanu. 

o Tēja ar studentu projekts, norises vietas meklējums. Paldies Olgai no RSU SP. 

o Gatavošanās “Iepazīsties - LSA” Sociālā virziena pasākumam ar Brigitu Zuteri no LU fonda un 

Zinātnes fonda noslēguma pasākumam. 

 

D.Vēveris: 

o Palīdzība pie SP aktuālo problēmjautājumu risināšanas. 

• LSPA SP - noritēja tikšanās ar SP aktīvistiem, kuras mērķis bija palīdzēt izprast SP pamatus 

un virzienu darbību. Tika aktualizēts arī problēmjautājums par SP finansēšanu, šobrīd SP 

nolēmusi šo risināt pārrunu ceļā ar LSPA vadību, vēršoties pie LSA pēc argumentiem. 

• LJA SP - SP finansēšanas jautājuma ietvaros, tika nosūtīta vēstule LJA rektora v.i. Atbildes 

vēstule pilnībā nesniedza gaidīto informāciju, jāturpina saziņa ar SP šajā jautājumā. 

o Rīgas Domes projektu konkurss. LSA iesniegtais projekts guvis atbalstu (121.60 EUR). LSA 

domnieku un aktīvistu kompetences celšanas nodarbību cikls gaidāms janvāra beigās un februārī. 

o LSA domnieku un aktīvistu iesaistes darba grupa. Darba grupas galvenā atziņa - pirms centies 

mainīt citus, sāc ar sevi! Paldies R.Ozoliņam (LU) un A.Zariņam (VeA) par darba grupas 

organizēšanu! Darba grupas turpinājums vēl sekos. 

o Lektoriju cikls “Iepazīsties - LSA”. 

o Apstiprināti LSA projektu galvenie organizatori: LSA Gada balva 2017 - Anna Paula Gruzdiņa 

(VeA); Studentu Līderu forums 2018 - Haralds Gerts (LMA); Nākotnes studiju forums 2018 - 

Justīne Širina (LU); Senatoru un domnieku seminārs 2018 (Mērķis 2018) - Paula Cukura (LKA). 

o Norisinājies seminārs “Kam rūp students?”. 

 

A.Zvaigzne [pārskats sagatavots iepriekš, izklāsta M.Belova]: 

o Sagatavoti atzinumi: 

1. Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā 

atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo 

kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 

1.1.1.3.pasākuma "Inovāciju granti studentiem" īstenošanas noteikumi". 

2. Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.3.specifiskā 

atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās" īstenošanas 

noteikumi". 

3. Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.1.specifiskā 

atbalsta mērķa "Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu 

koplietošanu" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi". 

o Pasaules bankas pētījums. Iesniegti priekšlikumi SAM 8.2.3. (VSS-1029) par pārvaldību ietverot 

divus priekšlikumus. Doktorantūras skolu stiprināšana. Vienošanās par akadēmiskā godīguma 

stiprināšanu, ko parakstītu augstskolas. 

o Valsts finansēto studiju vietu piešķiršana. Iesniegti precizēti priekšlikumi grozījumiem 

Augstskolu likumā, budžeta vietu protokolos. Sagatavotas “teorētiskās” daļas ziņojumam par 

budžeta vietu piešķiršanu. Pēdējā darba grupa būs 28.11. 
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o Valsts vienotais jurista kvalifikācijas eksāmens. Notikusi darba grupa par precizēto noteikumu 

projektu. 27.11 būs Ministru kabineta komitejā, faktiski pēdējā saskaņošanas sanāksme. 

o Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšana. Notika darba grupa par AIC izstrādātajām 

vērtēšanas vadlīnijām. Sagatavota vēstule. Aktīva dalība Studiju akreditācijas komisijas sēdē, 

tikšanās ar AIC par vadlīnijām. Panākta LSA ieteiktā redakcija. 

o Inovācijas, akadēmiskais godīgums un zinātne. Panākts, ka LSA piedalās Pasaules Latviešu 

zinātnieku kongresa organizēšanā. Sagatavota vienošanās ar augstskolām par akadēmisko 

godīgumu. 

o Palīdzība ar budžeta vietu un VSAOI jautājumu. 

o Saziņa ar SP par budžeta vietu piešķiršanas procesu un tikšanos ar IZM. 

 

R.J.Zibins: 

o Rēķinu sagatavošana, nosūtīšana un atmaksāšana. 

o Izveidoto platformu uzturēšana (finanšu sistēma, finanšu kalkulators, atbalstītāju datu bāze 

u.tml.), izveidoti papildus dokumenti valdes efektīvākam darbam. 

o Turpināts darbs pie iespējamajiem LSA atbalstītājiem, ņemot vērā izmaiņas saistībā ar 

ziedojumiem 2018. gadā, saziņa ar esošajiem atbalstītājiem. 

o Tikšanās ar Taxify un ManaBalss.lv pārstāvjiem par iespējamo sadarbību. 

o Piesaistīts ziedojums no Swedbank 1 000 EUR apmērā. 

o Komunikācija un sadarbība ar BOM, KRS un Gada balvas organizatoriem projekta finanšu un 

atbalstītāju jautājumos. 

 

I.Pētersone: Iesaku informēt domniekus par to, kurās Valdes sēdēs nāks sevi prezentēt projekta 

vadītāju amata kandidāti, lai interesenti varētu ierasties. 

 

M.Belova: Ņemsim vērā. Attīstot ideju, varētu lūgt kandidātiem, kad tiek izsludināta pietiekšanās 

organizatoru komandai, pievienot dokumentus, ko viņi sūtīja Valdei. 

 

K.Tarasova: Kā viens no virzieniem, pie kā strādāsiet ar Eiropas Latviešu apvienību, tika minēta 

saziņa par veselības aprūpes finansēšanas likumu. Kā tas attiecas uz viņiem? Kāda būs sadarbība? 

 

M.Belova: Eiropas Latviešu apvienība pārstāv tos Latvijas pilsoņus, kuri ir ārvalstīs, tostarp 

studentus un jauniešus. Viņu priekšlikumi bija iekļaut sociālajā apdrošināšanā jauniešus un 

studentus, domājot par tiem pilsoņiem, kas uzturas ārvalstīs, un šis priekšlikums mums pārklājas 

studentu daļā. Virzījām priekšlikumus sadarbībā, savstarpēji atsaucāmies. 

 

O.Jasjuļaņeca: Jautājums D.Vēverim. Atskatā minēji, ka informē SP par aktualitātēm, izmantojot 

Iespēju lapu, bet pēdējā Iespēju lapa iesūtīta 8. oktobrī. Kāpēc 5 nedēļu laikā nav izsūtīta Iespēju 

lapa? 

 

D.Vēveris: Tas ir bijis paša aizmāršības un nolaidības dēļ, kā arī prioritizējot citus darbus. 

 

M.Belova: Nokontrolēšu, lai Iespēju un Ziņu lapas tiek izsūtītas. 

 

O.Jasjuļaņeca: Vai E.Puzo prezentēja savu pārskatu? 

 

E.Puzo: Sapratu, ka nav vērts tērēt domnieku laiku, lai 2 minūtes stāstītu to, ko varat redzēt 

sociālajos tīklos. 
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4. Finanšu pārskats 

_____________________________________________________________________________ 

 

Konta pārskats pielikumā. Finanšu pārskatu prezentē R.J.Zibins. 

 

5. Informācija par Augstskolu likuma grozījumiem un citiem aktuālajiem normatīvo aktu 

grozījumu projektiem 

_____________________________________________________________________________ 

 

M.Belova: Informēšu par progresu kopš iepriekšējās Domes sēdes. 

Pozitīvā lieta ir saistīta ar Kultūras ministrijas iesniegtajiem grozījumiem par praktisko 

(mākslas) doktorantūru. Pagājušajā nedēļā sadarbībā ar Kultūras ministriju nosūtījām vēstuli 

Saeimas IKZK paātrinātā kārtībā izskatīt šos grozījumus, un nākamajā nedēļā tie tiks skatīti, lai 

virzītu uz 2. un 3. lasījumu. 

Iepriekš minējām, ka LSA sagatavojuši priekšlikumus, aicinot noteikt kārtību, kādā 

augstskolās, kuras saņem valsts finansētās studiju vietas, noteikt to, kas ir rotācija, un izstrādāt 

rotācijas kārtību. Arī šis jautājums nākamajā nedēļā paātrinātā kārtībā tiks skatīts IKZK. 

Ilze Viņķele, kura vasaras periodā vēl bija deputāte, iesniedza priekšlikumus par valodu 

lietojumu AI. Šie grozījumi, iespējams, tiks nolikti malā, jo tuvojas vēlēšanas un valodu jautājumi 

ir saasināti. 

Deputāta Inta Dāldera priekšlikumiem Augstskolu likumā arī nav politiskais atbalsts un, 

iespējams, netiks virzīti tālāk. Tādēļ netika izsludināta 2. darba grupa par tiem. 

Grozījumi par studējošo un absolventu reģistru šobrīd tuvākajā darba kārtībā nav ielikti, bet 

IKZK priekšsēdētājs solīja, ka tie tiks virzīti tālāk. 

Par BA priekšlikumiem šobrīd ir diskusijas, kad tos varētu ielikt darba kārtībā. 

Rektoru padomes iesniegtie priekšlikumi par rektora atcelšanas procedūru arī tuvākajā laikā 

nav darba kārtībā. 

IZM iesniegusi priekšlikumus par jauna studiju virziena atvēršanu un ārējās kvalitātes 

novērtēšanu, iesniegti arī priekšlikumi par AI augstākās kvalitātes novērtēšanu, kas netika 

saskaņoti ar nozari un AIC. 

 

I.Lobanovs: Par valodām - mums bija plāns dažos kursos ieviest angļu valodu, tēmējot uz 

ārzemniekiem. Es saprotu, ka valsts šobrīd neietekmē un mēs varam izvēlēties, vai kursus veidot 

angļu valodā? 

 

M.Belova: Esošajā situācijā valsts augstskolām ir apgrūtinājumi veidot studiju programmas 

svešvalodās. Izņēmumi ir valodu, starptautisko kultūru u.tml. programmas. Ir arī procentuālais 

ierobežojums. I.Viņķeles priekšlikumi šobrīd nav apstiprināti. 

 

6. Grozījumi nolikumā “LSA pārstāvju deleģēšanas kārtība starptautiskai 

pārstāvniecībai” 

_____________________________________________________________________________ 

 

Nolikuma projekts pielikumā. 

 

M.Belova: Kopš iepriekšējās Domes sēdes notikusi darba grupa par grozījumiem. 

 

I.Pētersone: Punkts 3.1. - manuprāt, pie šī punkta vajadzētu pievienot to, kad un kā tiks balsots 

par pārstāvju deleģēšanu. Nekad nav zināms, vai balsojums būs Valdes sēdē vai elektroniski. 

 

M.Belova: Varam papildināt, ka balsojums jāveic 3 dienu laikā. 
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K.Sproģe: Kad jāveic balsojums, ir iekļauts nolikumā. Doma ir noteikt, kā tiks veikts balsojums 

- sēdē vai elektroniski. 

 

M.Belova: Jau šobrīd ir liela birokrātija, ja būs jānosaka klātienes izskatīšana, tad tas paralizētu 

LSA darbību. Piemēram, šī gada oktobris, kad Valde ir mobilizēta citiem jautājumiem un Valdes 

sēdes klātienē nenotiek un ir grūti savākt kvorumu, jo ir nepieciešams būt Saeimā, ministrijās un 

citur.  

 

A.Vilcāne: Iepriekš tika minēts 3 dienu periods, ierosinu rakstīt 3 darba dienas. 

 

I.Lobanovs: Visas dienas ir pareizas, bet, cik es saprotu, ar jums nav skaidrs, kad būs sēde, kad 

par to varēs nobalsot. 

 

I.Pētersone: Ierosinu formulēt 3.2. punktu kā "Izsludinot pieteikšanos komandējumiem, 

atbildīgais norāda dokumentus, kas jāiesūta kandidātiem, un datumu, kad norisināsies balsojums 

par kandidātiem". 

 

M.Belova: Vai šeit derētu "ne vēlāk kā"? 

 

I.Pētersone: 3.4. punkts - vai šie kritēriji ir norādīti prioritārā secībā? 

 

M.Belova: Ņemot vērā, ka nav norādīts, ka prioritārā secībā, tad nav. 

 

I.Pētersone: Kas ir izšķirošais faktors, pēc kā tiek izvērtēts, kurš brauks? 

 

M.Belova: Starptautiskajos komandējumos un projektos nevar izvērtēt motivāciju pēc konkrētiem 

kritērijiem, tā ir subjektīva vērtēšana no Valdes puses. Tad notiek diskusija Valdes starpā. 

Nelietderīgi būtu atrunāt kritērijus pie motivācijas un citiem punktiem. 

 

I.Pētersone: 6. sadaļa un 6.9. punkts par pasākumu kopumu, kas jāveic delegātiem pēc pasākuma, 

ir iekļauts jauns. Manuprāt, tā ir lieka, jo atskati pēc starptautiskajiem pasākumiem notiek reti, 

agrāk tika organizētas sēdes par atskatu, bet uz to domnieki nenāca. Ļoti reti ir starptautiskie 

pasākumi, pēc kuriem kas tāds jāveic. 

 

M.Belova: Atgriežoties pie 3.2. punkta - vai ir kāds, kurš gribētu balsojumu par šo? (Nav) 

Priekšlikums no RTU ir 6.9. punktu izslēgt. Vai ir kāds, kurš iebilst? (Nav) Es iebilstu, jo tad ir 

jautājums, kāda jēga no šiem braucieniem, ja netiek sniegta atgriezeniskā saite. Tas, ka šogad tādas 

tikšanās nav notikušas, nenozīmē, ka sistēma nedarbotos. Manuprāt, jūs esat ieinteresēti 

starptautiskajos braucienos lemtajā un iegūtajā. Kad izsludināšu balsojumu par šo punktu, aicinu, 

ka jūs atbalstiet punkta palikšanu kārtībā. 

 

I.Pētersone: Nepiekrītu, ka, izdzēšot šo punktu, tiks zaudēta atgriezeniskā saite, jo tālāk ir punkti 

par relīžu rakstīšanu un prezentāciju sūtīšanu. Esmu bijusi 3 starptautiskajos braucienus, un 

neviens no Domes man neko pēc tam nav jautājis. Pieņemu, ka cilvēkiem neinteresē. 

 

M.Belova: Izsludinu balsojumu: 

“Par 6.9. punkta izslēgšanu no nolikuma”. 

 

PAR PRET ATTURAS 

5 25 0 

Lēmums: 6.9. punkts netiek izslēgts no nolikuma. 
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I.Pētersone: Pielikumā esošajai saturiskajai atskaitei ierosinu apvienot sadaļas "Detalizētu gūto 

atziņu un tēžu sarakstu" ar "Rekomendācijām", jo man, rakstot šīs sadaļas, rekomendācijas izriet 

no tēzēm un otrādi. 

 

M.Belova: Vai kāds iebilst? (Nē) 

 

I.Lobanovs: Varbūt atstāt, ka var rakstīt abus vienā vai atsevišķi, kā grib? 

 

M.Belova: Vai tev neliekas, ka cilvēks pats varētu izdalīt? 

 

I.Lobanovs: Jā. 

 

M.Belova: Izsludinu balsojumu: 

“Par grozījumu nolikumā “LSA pārstāvju deleģēšanas kārtība starptautiskai 

pārstāvniecībai” apstiprināšanu”. 

 

PAR PRET ATTURAS 

30 0 0 

Lēmums: Grozījumi nolikumā “LSA pārstāvju deleģēšanas kārtība starptautiskai 

pārstāvniecībai” ir apstiprināti. 

 

Izsludināta 20 minūšu pauze. 

 

7. Kārtība par LSA projektu dalībnieku atlasi 

_____________________________________________________________________________ 

 

Kārtības projekts pielikumā. 

 

D.Vēveris: Pagājušajā Domes sēdē runājām par KRS, un tad minēju, ka uz šo Domes sēdi 

norisinājās darba grupa par kārtības izstrādi. Galvenie jautājumi, uz ko būtu jāatbild šai kārtībai, 

ir vai uzņemt dalībniekus no SP, kas izstājušās no LSA, vai uzņemt dalībniekus no SP, kas nav 

samaksājušas pagājušā gada biedru naudu un kādā laika periodā projekta organizatoriem 

jāizsludina pieteikšanās projekta dalībai. Vai ir kādi jautājumi? (Nav) 

 

M.Belova: Izsludinu balsojumu: 

“Par kārtības par LSA projektu dalībnieku atlasi apstiprināšanu”. 

 

PAR PRET ATTURAS 

29 0 0 

Lēmums: Kārtība par LSA projektu dalībnieku atlasi ir apstiprināta. 

 

8. Par Domes un Kongresa mandātu sadalījuma izmaiņām saistībā ar RPIVA likvidāciju 

_____________________________________________________________________________ 

 

D.Vēveris: Šobrīd gaisā karājas 2 Domes mandāti. Piedāvājumu sagatavoju, balstoties uz 

nolikumu un izmantojot pagājušā gada IZM datus, jo jaunāku datu par studējošo skaitu nav. 

Neiekļāvu RPIVA studējošos, jo nav precīzu datu, kā tie pārdalījušies uz LU vai JVLMA. 

Piedāvājumā Domes mandātu kopējais skaits samazinātos no 53 uz 52, 1 vieta pienākas VeA SP, 

kas jau tika iepriekš iedalīta, un papildu vietu iegūst LLU SP, kam tagad būtu 3 vietas. Attiecīgi 

Kongresa mandātu skaitā nekas nemainītos. 
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I.Pētersone: Kāpēc kopējais skaits samazinās? 

 

D.Vēveris: Tas ir atkarībā no formulas, kur formula skatās uz kopējo studējošo skaitu. Tā kā es 

minēju, ka RPIVA studējošo skaitu es neskatījos, sanāca tā, ka mandātu skaits samazinās. 

 

M.Belova: Jaunie IZM dati būs decembrī vai janvārī. Šie ir tehniski aprēķini. 

Izsludinu balsojumu: 

“Par Domes un Kongresa mandātu sadalījuma izmaiņu saistībā ar RPIVA likvidāciju 

apstiprināšanu”. 

 

PAR PRET ATTURAS 

30 0 0 

Lēmums: Domes un Kongresa mandātu sadalījuma izmaiņas saistībā ar RPIVA likvidāciju 

ir apstiprinātas. 

 

Ierodas A.Zvaigzne un A.Dimants. 

 

9. Informācija par ārējās kvalitātes novērtēšanas vadlīnijām un studējošo pašpārvaldes 

darbības turpmāko vērtēšanu akreditācijas procesā 

_____________________________________________________________________________ 

 

A.Zvaigzne: Ir izmainījušies noteikumi par studiju virzienu akreditāciju, šo izmaiņu rezultātā 

mainījušies kritēriji, pēc kuriem vērtējam studiju virzienus. Papildus nācis kritērijs tas, ka jāvērtē, 

kāda ir studējošo atbalsta sistēma izglītības un karjeras attīstības jautājumos nodarbinātības 

sekmēšanai, tāpat arī saskaņā ar LSA pozīciju viens no kritērijiem ir tas, ka jāvērtē SP darbība. Ir 

pieņemti jauni Ministru kabineta noteikumi un novembrī izstrādātas vērtēšanas vadlīnijas. 

Vērtēšanas vadlīnijas izstrādātas 2 veidos - vērtēšanas vadlīnijas un pašnovērtējuma ziņojuma 

vadlīnijas. 

(Tiek demonstrētas minēto vadlīniju sadaļas, kas attiecas uz SP vērtēšanu.) 

Tiks vērtēta SP darbības atbilstība Augstskolu likumam. Šis radās tāpēc, ka notika ārkārtas 

akreditācija vai pilotakreditācijas, kur eksperti konstatēja, ka, piemēram, SP ievēl studenti, bet 

studentu balsojumu apstiprina studiju departamentā. Tāpat arī bija situācijas, kur SP darbojas tikai 

uz papīra. Ieviesām šo kritēriju, lai to izskaustu. 

Aicinām iesaistīties jūsu augstskolas pašnovērtējuma ziņojuma rakstīšanā. Akreditācija nav 

soda līdzeklis, tā ir, lai palīdzētu jums. 

 

I.Laganovska: Vai RTU līmenī vērtētu visu Studentu parlamentu vai katras fakultātes SP? 

 

A.Zvaigzne: Mēs balstāmies uz Augstskolu likumu, kas nosaka, ka augstskolai ir 1 leģitīma SP. 

Visdrīzāk SP tiks vērtēta kā kopums un tas, kāda ir iekšējā struktūra, ir autonomijas jautājums. 

 

I.Pētersone: Tas neaizliedz konsultēties ar fakultātes SP? 

 

A.Zvaigzne: Es domāju, ka nē. Uz to visvairāk skatīsies LSA deleģētie studenti-eksperti, kas zina 

par studējošo pārstāvniecību. 

 

10. Grozījumi nostājā “Par valsts vienotā jurista kvalifikācijas eksāmena ieviešanu 

Latvijā” 

_____________________________________________________________________________ 

 

Nostājas projekts pielikumā. 
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A.Zvaigzne: Kad veidojām nostāju, tad to veidojām tikai par daļu no koncepcijas - vienoto juristu 

eksāmenu. Koncepcija ietver valsts vienotā eksāmena ieviešanu un juriskonsulta profesijas 

likvidēšanu. LSA jautājums pacēlās 2015./2016. gada Valdes laikā un tika iekavēts, par to vēlu 

pamodāmies, un diezgan ātri vajadzēja izveidot viedokli. Bija grūti panākt vienošanos, vai 

eksāmenu vajag, un laiks bija ierobežots, tāpēc nostāja bija tikai par pašu eksāmenu. Izvērtējot 

nešķita, ka juriskonsulta profesijas likvidācija būtu aktuāls jautājums, jo tad bija diskusijas par 

eksāmenu. Ir pagājis laiks, un šim jautājumam ir aktualitāte. 

Pirmdien notika darba grupa, kur tika aicinātas SP, kas īsteno tiesības zinātņu programmas. 

Sapratām, ka ir jāveido nostāja par juriskonsulta profesijas likvidāciju, un darba grupa lēma, ka 

profesijas likvidācija ir atbalstāma. 

 

A.Dimants: Esmu jurists, strādāju birojā "VILGERTS" un esmu Eiropas Tiesību zinātņu studentu 

asociācijas (ELSA) biedrs. Notika tikšanās, un es biju tas cilvēks, ko deleģēja uz šo darba grupu. 

Jau gadu ar A.Zvaigzni esam gājuši un runājuši par šo jautājumu. 

Latvijā šobrīd pastāv 3 nošķiramas profesijas - jurista palīgs, juriskonsults un jurists. Jurista 

palīga kvalifikāciju var iegūt, iegūstot 1. līmeņa profesionālo izglītību. Juriskonsultu iegūst 

četrgadīgās profesionālā bakalaura programmās. Jurista kvalifikāciju var iegūt, iegūstot 

profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnē. Studentam, uzsākot studijas ar mērķi iegūt jurista 

kvalifikāciju, ir vairākas opcijas. Vai pastāv objektīva priekšrocība studentam, kas ir ieguvis 

juriskonsulta kvalifikāciju? Īsti nav, jo, ja neskaita jurista kvalifikāciju, tad visiem pārējiem nav 

nekādu priekšrocību no savas kvalifikācijas. Nekur likumā nav noteikts, ka jābūt ar juriskonsulta 

kvalifikāciju, lai varētu strādāt juriskonsulta amatā. Profesijas standarti un amatu nosaukumi ir 

nodalīti. Pastāv neskaidrības, no kā atšķiras juriskonsulta izglītība no akadēmiskā bakalaura un 

jurista kvalifikācijas. Ja paskatās izglītības standartu, tad atšķirība ir minimāla, principā studiju 

gadu skaitā. Viena no objektīvajām priekšrocībām ir prakse, bet Latvijā ir liela darbinieku rotācija 

entry level, kur pieredzi var iegūt tiesību zinātņu bakalaura studenti. Mēs bieži redzam, ka juristus 

nodarbina juriskonsulta amatā, strādājot jurista darbu - tas redzams visās ministrijās. 

Lai sasniegtu eksāmena mērķi, ir jālikvidē juriskonsulta profesija, bet jābūt pārejas periodam. 

 

I.Lobanovs: RTA arī ir juriskonsulti. Nepiekrītu, ka profesiju vajadzētu likvidēt, jo Latgalē 

palīgus nevajag un ir grūti dabūt praksi. Negribam, lai studenti brauktu uz Rīgu, mēs pazaudēsim 

veselu kursu. 

 

A.Zvaigzne: Tas neizslēdz akadēmisko bakalauru juristos, kas piešķir tās pašas tiesības, ko 

juriskonsults, vienīgi tam nav piekabināts profesijas standarts. 

 

I.Lobanovs: Ir iespēja tiem, kas tagad mācās juriskonsultos, pielīdzināties jurista izglītībai? 

 

A.Zvaigzne: Jurista izglītībai viņus nepielīdzinās, jo jurista izglītība ir maģistra līmenis. 

Juriskonsults ir bakalaurs. Tā programma visdrīzāk kļūs par akadēmiskā bakalaura programmu ar, 

visdrīzāk, identisku saturu. 

 

A.Dimants: Šobrīd pastāv daudzas profesijas, kam vairs nav profesijas standartu. Tas, ka ir 

likvidēts profesijas standarts, nenozīmē, ka kāds nevar tikt nodarbināts kā juriskonsults. Nav 

nekādas atšķirības starp juriskonsulta programmas un jurista akadēmiskā bakalaura programmas 

beidzēju. 

 

I.Lobanovs: Izņemot praksi. Varbūt juristu bakalaurā var praksi iespiest? 

 

A.Dimants: Tas ir iespējams, un nekas neaizliedz studentiem praktizēties. 
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I.Lobanovs: Ja juriskonsults iet uz jurista maģistra grādu, vai viņam ir kādi ekstra kredītpunkti? 

 

A.Zvaigzne: Nav. 

 

L.Vaivode: Ko eksāmens nozīmē RJA, kur studijas notiek tikai angļu valodā? 

 

A.Zvaigzne: Eksāmens notiks latviešu valodā, balstoties uz Izglītības likumu. RJA saprata, ka viņi 

vēl aizvien var īstenot akadēmisko maģistra programmu, bet nevar piešķirt jurista kvalifikāciju, 

kas nozīmē to, ka absolventi nevarēs tikt nodarbināti Latvijā kā advokāti, tiesneši, prokurori. 

Teorētiski viņiem ir iespēja kārtot kaut kur latviešu valodā un iegūt kvalifikāciju. Ja cilvēks nemāk 

latviešu valodu, vai viņš var kvalitatīvi strādāt Latvijā par juristu? 

 

A.Dimants: Tas ir jautājums, vai RJA studentiem ir nepieciešama jurista kvalifikācija. Tur 

objektīvas nepieciešamības nav. Viņiem pastāv interese savu programmu pielāgot tiem studentiem, 

kuri vēlas iegūt kvalifikāciju. 

 

I.Lobanovs: Nesaprotu, kāpēc juriskonsultiem ir tādi paši kredītpunkti, kā juristu akadēmiskajiem 

bakalauriem, stājoties maģistros? 

 

A.Dimants: To praksi, kas iegūta bakalaura studiju laikā, nevar ieskaitīt maģistra praksē. 

 

I.Lobanovs: Kāda ir statistika, cik ir 3-gadnieku un 4-gadnieku? 

 

A.Zvaigzne: Kopumā puse uz pusi. Tas sadalās pa dažādām augstskolām, atkarībā no augstskolu 

profila. Juriskonsulti tiek izmantoti kā mārketinga paņēmiens, jo tā kvalifikācija neko papildus 

nedod. 

 

I.Lobanovs: Man gribētos, ka cilvēks, kurš mani pārstāv, ir ar lielāku praksi. Varbūt aiztaisām 3-

gadīgo programmu? 

 

A.Zvaigzne: Tas ir atbalstāmi, bet vai no tā ir jēga, ka liekam iet papildus prakse? Maģistros visi 

tāpat iet praksi. Tās nav bažas. Darba grupā pieslēdzās RTA SP priekšsēdētājs un, būdams 

jurisprudences students, šādas bažas nepauda. 

 

M.Belova: Paldies Zvaigznem un Dimantam par spožo uzstāšanos. Izsludinu balsojumu: 

“Par grozījumu nostājā “Par valsts vienotā jurista kvalifikācijas eksāmena ieviešanu Latvijā” 

apstiprināšanu”. 

 

PAR PRET ATTURAS 

27 0 2 

Lēmums: Grozījumi nostājā “Par valsts vienotā jurista kvalifikācijas eksāmena ieviešanu 

Latvijā” ir apstiprināti. 

 

11. Nostāja “Par Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumiem grozījumiem Augstskolu 

likumā par augstākās izglītības ārējās kvalitātes novērtēšanu” 

_____________________________________________________________________________ 

 

Nostājas projekts pielikumā. 

 

A.Zvaigzne: IZM ir iesniegusi priekšlikums, kur viņi piedāvā akreditācijas un licencēšanas 

sistēmu. Ir 7 priekšlikumi: 
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• Pāreju no studiju virzienu uz studiju programmu akreditāciju. 

• Studiju virzienu struktūras maiņu. 

• Ciklisku augstskolu akreditāciju. 

• Ka jebkura Eiropas AI kvalitātes nodrošināšanas reģistra (EQAR) aģentūra var veikt 

licencēšanu. 

• Studiju akreditācijas komisijas nodalīšanu no AIC un tiešāk pakārtojot IZM. 

• Studiju virzienu akreditāciju izkliedi. 

• Augstskolu akreditāciju izkliedi. 

 

A.Zvaigzne iepazīstina ar nostājas projektu. 

 

O.Jasjuļaņeca: Pie rezultātiem minēts, ka tiks novērsti draudi Augstākās izglītības kvalitātes 

aģentūrai (AIKA) iekļūt EQAR. Vari paskaidrot? 

 

A.Zvaigzne: Tad, kad brauc ciemos EQAR, viņi vērtē visu kvalitātes novērtēšanas sistēmu, nevis 

tikai AIKA. Ja eksperti ierauga, ka 9 dienas pēc jauno Ministra kabineta noteikumu pieņemšanas 

IZM iesniegusi priekšlikumus, lai manītu visu sistēmu, viņiem rastos jautājumi par konsekvenci. 

Otrs drauds ir Studiju akreditācijas komisijas nodalīšana no AIKA un pakārtošana IZM. Eiropas 

Standarti un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai AI telpā nosaka, ka akreditācijai jābūt neatkarīgai 

un objektīvai. Pakārtošanā IZM tā automātiski kļūst atkarīga. 

 

O.Jasjuļaņeca: Un tas ietekmē visas augstskolas, neatkarīgi no ministrijas padotības? 

 

A.Zvaigzne: Ja EQAR projekts netiek īstenots, nauda - 1,5 miljoni - ir jāatmaksā. Tad AIC pēkšņi 

ir jāatmaksā šī nauda un AIC bankrotē. AIC arī pielīdzina diplomus ārzemju studentiem, kas grib 

studēt Latvijā - ja tas nenotiek, tad iedragājam sistēmu kopumā. 

 

M.Belova: Nozare principā vienbalsīgi pauž viedokli, ka IZM iniciatīva nav atbalstāma. Izsludinu 

balsojumu: 

“Par nostājas “Par Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumiem grozījumiem 

Augstskolu likumā par augstākās izglītības ārējās kvalitātes novērtēšanu” apstiprināšanu”. 

 

PAR PRET ATTURAS 

28 0 0 

Lēmums: Nostāja “Par Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumiem grozījumiem 

Augstskolu likumā par augstākās izglītības ārējās kvalitātes novērtēšanu” ir apstiprināta. 

 

12. Par studenta-eksperta deleģēšanu uz Ekonomikas un kultūras augstskolas studiju 

programmas “Datorspēļu dizains un grafika” licencēšanu 

_____________________________________________________________________________ 

 

A.Zvaigzne: Iepriekš vēl neviens students-eksperts nav bijis uz licencēšanas vizīti, jo tā ir pavisam 

jauna lieta, kas parādījās šī gada novembrī. Nevienam studentam-ekspertam šobrīd nav 

iepriekšējās pieredzes licencēšanā un ir zināšanu trūkums. Kopš iepriekšējās Domes sēdē ir spēkā 

jaunais nolikums, kas šobrīd prioritizē cilvēkus no attiecīgā studiju virziena. Ir priekšlikums 

atkāpties no nolikuma šoreiz un Domei deleģēt LSA studentu-ekspertu tīkla koordinatoru Dāvi 

Freidenfeldu uz vizīti, jo iegūtas zināšanas tiks pavairotas, jo tiks izmantotas citu ekspertu 

koordinēšanā, kā arī ekspertu sagatavošanā. 

 

I.Pētersone: D.Freidenfelds nekad nav bijis eksperts akreditācijas vizītē, mani māc bažas par viņa 

pieredzi. 
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A.Zvaigzne: Akreditācija un licencēšana ir dažādi procesi - akreditācija vērtē kvalitāti un 

licencēšana atbilstību kritērijiem. D.Freidenfelds ir piedalījies licencēšanas vizītē RSU "Policijas 

darbs", kur iepriekš ir izpētījis visus kritērijus, arī pētījis policijas standartu un labi sevi parādījis. 

 

A.Vilcāne: Kāpēc šeit nav D.Freidenfelds? Es zinu, ka viņš ir Eiropas kvalitātes nodrošināšanas 

forumā (EQAF). Kāpēc pats nekandidē? 

 

A.Zvaigzne: D.Freidenfelds ir EQAF, kur mācās un iegūst informāciju. Es plānoju līdz ar aprīli 

nepalikt studentijā, D.Freidenfelds visdrīzāk turpinās darboties ilgāku laiku. 

 

M.Belova: Izsludinu balsojumu: 

“Par Dāvja Freidenfelda deleģēšanu uz Ekonomikas un kultūras augstskolas studiju 

programmas “Datorspēļu dizains un grafika” licencēšanu studenta-eksperta statusā”. 

 

PAR PRET ATTURAS 

28 0 0 

Lēmums: Dāvis Freidenfelds ir deleģēts uz Ekonomikas un kultūras augstskolas studiju 

programmas “Datorspēļu dizains un grafika” licencēšanu studenta-eksperta statusā. 
 

13. Studējošo pašpārvalžu aktualitātes 

_____________________________________________________________________________ 

 

DU: 

Cenšamies apkopot studentu viedokļus, lai labāk viņus pārstāvētu. 

Rīkojam pasākumus. 

 

ISMA: 

Notika konference par darbu ārzemēs un Latvijā. 

Notiks Ziemassvētku vakars. 

Notiks konference skolotājiem par mācībām Latvijā. 

 

LiepU: 

Ievēlēta jauni valdes locekļi un vietnieki. 

Notika 8. ESN Nacionālā platforma, palīdzējām to veidot. 

Notiks International Students Day Concert. 

Tiks veidots Ziemassvētku pasākumus studentu bērniem un Ziemassvētku balle. 

Sāksies ziedojumu vākšana sociālajai mājai. 

 

LJA: 

Notika prakses stāstu vakars. 

Gatavojamies Ziemassvētku ballei. 

Tikāmies ar IZM un nonācām pie kompromisa, kā rezultātā ieguvām lielākus līdzekļus SP. 

 

LKA: 

Noslēgušās biedru vēlēšanas, tiek rīkotas atkārtotās valdes vēlēšanas. 

Remontējam jauno SP telpu. 

Noticis pasākums Erasmus studentu integrēšanai. 

 

LLU: 

Tiek pilnveidota mācībspēku novērtēšanas aptauja. 

Tiek strādāts pie kursa vecāko nolikuma, ko plānojam ieviest. 



14 

 

Apzināta ģimenes ārsta pieejamība universitātē. 

Tiek strādāts pie atkritumu šķirošanas dienesta viesnīcās. 

Piedalījāmies BOVA tīkla tikšanās reizē. 

Plānojam no nākamā gada ieviest ārzemju studentu pārstāvniecības locekli SP. 

Dosimies uz Aleksandra Stulginska universitāti pieredzes apmaiņas braucienā. 

 

LU: 

Bijām pieredzes apmaiņas braucienā uz Parīzi, bijām forumā UNICA. 

Ciemos uz Starptautisko studentu dienu bija atbraukuši baltkrievi un lietuvieši. 

Norisinās EQAF. 

Tiek apkopoti ēdnīcu aptauju rezultāti. 

Notikušas fakultāšu SP vēlēšanas un LU SP vēlēšanas. 

Notiks Gada balva. 

 

RTA: 

Ziedojam suņu un kaķu patversmei. 

Apciemojām mazturīgās ģimenes Helovīnos. 

Sadarbība ar "Zaļo meridiānu". 

Tiek rīkoti daudzi kultūras pasākumi. 

 

RISEBA: 

Rediģējam SP nolikumu, pārcelsim vēlēšanu laiku no ziemas uz pavasari. 

Gatavojamies Gada balvai. 

Rediģējam kursa vecāko un biedru nolikumus. 

Aktīvi nodarbojamies ar pēctecības nodošanu nākamajai valdei, sastādām jaunu valdes modeli. 

Norisinājās biedru seminārs "Risebinārs". 

Mainīsim senatorus un satversmes sapulces locekļus. 

 

RCK: 

Esam iestājušies Latvijas Koledžu asociācijas Studentu padomē. 

 

RSU: 

Ievēlēts jauns rektors, ievēlēta SP un 29. novembrī būs SP valdes vēlēšanas. 

Ievēlējām dienesta viesnīcu vecākos. 

No februāra bibliotēka būs pieejama 24/7. 

Mainām zinātnisko pulciņu nolikumu. 

Restartējam veselības programmas pētniecisko nolikumu. 

Atvērtas jaunas telpas Palasta ielā. 

Decembrī tiks atvērta jauna dienesta viesnīca. 

 

RTU: 

Senātā apstiprināta jaunā RTU SP satversme. 

Notiek telpu apsekošana Ķīpsalas fakultātēs, noskaidrojot telpu noslogojumu. 

Turpinām sadraudzību ar citām SP. 

Norisinājās fakultāšu domnieku pēcpusdiena. 

Norisinājās SP vecbiedru pasākums, veidosim alumni tīklu. 

Norisinās kopsapulces seminārs. 

Notiks "Science rocks" diskusija par placebo efektu. 

Notiks satversmes sapulce. 
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VeA: 

Esam ievākušies jaunās telpās. 

Notika vēlēšanas, kur ievēlēti 3 jauni valdes locekļi. 

Izveidots jauns SP logo. 

Strādājam pie velo novietnes un atpūtas telpas izveides. 

Notiks Ziemassvētku balle. 

 

LSA pateicas aktīvistiem A.Zariņam un Renardam Ozoliņam (LU), kā arī pateicas LLU SP par 

uzņemšanu. 

 

 

Sēde tiek slēgta 15:48 

 

 

Sēdi vadīja                 M.Belova 

 

Sēdi protokolēja                 B.Puisīte 
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Apstiprināts LSA Domes sēdē

XX.XX.20XX. 27.06.2016.

XX.XX.20XX. 27.06.2016. Rīga Nr. 2017/KX 2016/K6

Nolikums “Par Latvijas Studentu apvienības pārstāvju deleģēšanu as kārtība
starptautiskai pārstāvniecībai”

Rīgā

Nolikumā lietotie saīsinājumi un termini

1. LSA - Latvijas Studentu apvienība.

2. Kandidāts - studējošaiso pašpārvalžu pārstāvis, kas izteicis vēlmi pārstāvēt LSA starptautiskā

mērogā, iesniedzot savus dokumentus ši nolikuma noteiktajā kārtībā.

3. Delegāts - Kandidāts, kas ar LSA Valdes balsojumu apstiprināts kā LSA pārstāvis starptautiskā

pasākumā.

4. Atbildīgais - LSA Valdes loceklis, kurš pārrauga starptautiskās dimensijas jautājumus.

5. Komandējums - starptautisks pasākums, kurā nepieciešama LSA pārstāvniecība.

6. Koordinators - ar LSA Valdes balsojumu apstiprināts Delegāts, kurš koordinē konkrēto

Komandējumu.

7.6. SP - sStudējošo pašpārvalde.

8. FSP - fakultātes studējošo pašpārvalde.

97. AII - augstākās izglītības iestāde.

1. Vispārīgie jautājumi

Šis nolikums nosaka procedūru, kādā tiek izvēlēti LSA delegāti Komandējumiem, kā arī skaidro visu

iesaistīto pušu tiesības Delegātu tiesības un pienākumus pirms, pēc un Komandējuma starptautiskā

pasākuma laikā.

2. KomandējumuStarptautiskās pārstāvniecības brīvo vietu izsludināšanas kārtība
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2.1. LSA Valde ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc informācijas saņemšanas par Komandējumu

savos informācijas kanālos izsludina pieteikšanos un brīvajām Delegātu vietām. Par iespēju

piedalīties Komandējumā tiek informēta LSA Valde, kura savos informācijas avotos izsludina šo

iespēju ne vēlāk kā 5 darba dienas pēc informācijas saņemšanas.

2.2. Informācijā, ko izplata LSA Valde informācijas kanālos, tiek norādīts:

2.2.1. Komandējuma norises laiks;

2.2.2. Komandējuma norises vieta;

2.2.3. Komandējuma tēma;

2.2.4. Komandējuma vietu skaits, ko finansiāli spēj nodrošināt LSA;

2.2.5. Ppieteikšanās kārtība un pieteikšanās beigu datumam;

2.2.6. Cita informācija pēc nepieciešamības.

2.3. Nepieciešamības gadījumā Atbildīgais konsultē interesentus par jautājumiem, kas radušies

saistībā ar Komandējumu.

3. Kandidātu pieteikšanās un Delegātu atlases kārtība

3.1. Pēc izsludinātās pieteikšanās tiek dotas ne mazāk kā 5 darba dienas kandidatūras izvirzīšanai;

3.21. Izsludinot pieteikšanos Komandējumiem, Atbildīgais norāda dokumentus, kas jāiesūta

Kandidātiem. Dokumentu sarakstā jāiekļauj:

3.21.1 Kandidāta īss dzīves gājuma apraksts (CV);

3.21.2. Kandidāta motivācijas vēstule;

3.21.3. citi dokumenti pēc nepieciešamības.

3.3. Kandidāts motivācijas vēstulē iekļauj šādu informāciju:

3.3.1. Vīzija, kā ar Komandējuma laikā iegūto pieredzi uzlabot LSA un SP darbu, ja iepriekš ir

zināma Komandējuma tēma;

3.3.2. LSA un SP ieguvums no Kandidāta dalības iepriekšējos Komandējumos, ja Kandidāts

jau iepriekš ir bijis Delegāts;

3.3.3. LSA Valdes papildus norādīto informāciju.

3.42. Nākamajā LSA Valdes sēdē pēc dokumentu iesniegšanas beigu datuma, kas norādīts, izsludinot

pieteikšanos, pieteikuma informācijā, LSA Valde izvērtē Kandidātu iesūtītos dokumentus 3.3.

Kandidātu dokumenti tiek vērtēti pēc šādiem kritērijiem:

3.4.1. Kandidāta iepriekšējā pieredze studentu pārstāvniecībā, īpaši LSA un SP;

3.4.2. Kandidāta motivācija;
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3.4.3. Kandidāta paredzētā turpmākā iesaiste studentu pārstāvniecībā, īpaši LSA un SP, un

iegūto zināšanu izmantošana praksē;

3.4.4. Kandidāta zināšanas par konkrētā Komandējuma tematu;

3.4.5. Kandidāta komunikācijas prasmes;.

3.4.6. Kandidāta vīzija, kā ar Komandējuma laikā iegūto pieredzi uzlabot LSA un SP darbu;

3.4.7. LSA un SP ieguvums no Kandidāta dalības iepriekšējos Komandējumos, ja iepriekš jau

ir bijis Delegāts;

3.4.8. Kandidātu pārstāvēto AII dažādība.

3.54. Nepieciešamības gadījumā LSA Valde var lūgt rekomendāciju Kandidāta pārstāvētās AII SP

Vadītājam par Kandidāta atbilstību konkrētajam Komandējumam un iepriekšējo Komandējumu

Atbildīgajiem vai Koordinatoriem atsauksmes par sadarbību ar attiecīgo Kandidātu, ja Kandidāts jau

iepriekš ir bijis Delegāts.

3.65. Pēc visu dokumentu un kritēriju izvērtēšanas, LSA Valde 10 darba dienu laikā veic balsojumu,

Komandējumam izvirzot atbilstoši atvēlētajam finansējumam nepieciešamo Delegātu skaitu, vienu no

finansētajām vietām paredzot Atbildīgajam.

3.76. Par Kandidātu atlases rezultātiem un izvēlētajiem Komandējuma Delegātiem Atbildīgais

paziņo Kandidātiem ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā pēc LSA Valdes balsojuma. rezultātu

apkopošanas.

4. Delegātu pienākumi un tiesības pirms Komandējuma starptautiskā pasākuma

4.1. Pēc LSA Valdes balsojuma rezultātu paziņošanas, 5 darba dienu laikā Delegāti pēc Atbildīgā

norādījumiem aizpilda Komandējuma rīkojumu (1. pielikums), kuru iesniedz Atbildīgajam.

4.2. Vismaz 53 darba dienas pirms Komandējuma Atbildīgais organizē tikšanos ar Delegātiem, kurā

Delegātiem tiek sniegta informācija par:

4.2.1. Komandējuma tēmu;

4.2.2. Komandējumā apskatāmajiem dokumentiem;

4.2.3. Komandējuma programmu;

4.2.4. Komandējuma uzvedības normām;

4.2.5. Komandējuma dalībniekiem;

4.2.6. Komandējuma atskata dokumentos iekļaumo saturu;

4.2.7. citiem jautājumiem pēc nepieciešamības.

4.3. Delegātiem, kas nevar ierasties uz Atbildīgā organizēto tikšanos reizi, nolikuma 4.2 punktā minētie

jautājumi jāizskata individuāli ar Atbildīgo.
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4.4. Delegātiem jāpilda citi Atbildīgā norādījumi pēc nepieciešamības.

4.5. Delegātiem ir tiesības pieprasīt papildus informāciju par Komandējumu Atbildīgajam, kas

nepieciešama pilnvērtīgai LSA pārstāvniecībai Komandējumā. pasākumā.

4.6. LSA Valdei ne vēlāk kā 5 darba dienas pirms Komandējuma ir tiesības uzdot Komandējuma

laikā veicamos uzdevumus, par tiem paziņojot Atbildīgajam un Koordinatoram, kas informāciju

nodod Delegātam.

5. Delegātu tiesības un pienākumi Komandējuma starptautisko pasākumu laikā

5.1. Delegātiem nepieciešams aktīvi piedalīties visās Komandējuma aktivitātēs.

5.2. Delegātu uzdevums ir sniegt informāciju un savu ieguldījumu Komandējuma laikā savas

kompetences ietvaros, nepaužot viedokli, kas ir pretrunā ar LSA Statūtiem, Vadlīnijām un citiem

reglamentējošiem dokumentiem.

5.3. Komandējuma laikā rodoties problēmām, Delegātiem nepieciešams par radušos situāciju

informēt Atbildīgo vai Koordinatoru, kā arī risināt problēmu savas kompetences ietvaros.

5.4. Delegātam Komandējuma laikā jāievēro sabiedrībā vispārpieņemtās uzvedības un ētikas normas.

5.5. Komandējuma izdevumu atlīdzināšanas gadījumā, Delegātiem nepieciešams saglabāt izmaksu

apliecinošos dokumentus.

5.6. Delegātam Komandējuma laikā ir pienākums veikt šī nolikuma 4.6. punktā uzdotos uzdevumus.

6. Delegātu tiesības un pienākumi pēc Komandējuma starptautiskajiem pasākumiem

6.1. Pēc Komandējuma noslēguma, 75 darba dienu laikā Delegātiem jāiesniedz Atbildīgajam šādi

dokumenti:

6.1.1. Komandējuma izmaksu apliecinošie dokument

6.1.2. Komandējuma izdevumu norēķins finansiālā atskaite (2. pielikums);

6.1.3. Komandējuma saturiskā atskaite (3. pielikums).

6.2. Atbildīgajam ir pienākums nepieciešamības gadījumā konsultēt Delegātu šī nolikuma 6.1. punktā

minēto dokumentu sagatavošanā.

6.3. LSA Valdes locekļiem vai Atbildīgajam ir tiesības lūgt Delegātam sniegt plašāku izklāstu šī

nolikuma 6.1.3. punktā minētajā dokumentā.

6.42. 10 darba dienu laikāDivas nedēļas pēc Komandējuma noslēguma, Delegāta uzdevums ir

piedalīties Atbildīgā rīkotā atskata sēdē, kurā jāpauž Komandējuma laikā iegūtās atziņas, kas

svarīgas LSA unvai SP darbā.
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6.53. Nepieciešamības gadījumā, LSA Valde var pieprasīt Delegātam ierasties uz LSA Valdes sēdi,

kurā jāsniedz atskats par Komandējuma laikā paveiktajiem darbiem, iegūtajām atziņām un citu

informāciju.

6.64. Delegātam ir tiesības pieprasīt Komandējumā radušos izmaksu apmaksu, ja tās nepārsniedz

Komandējuma rīkojumā norādītos līdzekļus. Gadījumā, ja radušās izmaksas pārsniedz

Komandējuma rīkojumā norādītās summas, atmaksa tiek veikta Komandējuma rīkojumā norādītajā

apjomā, ja par citādu kārtību nav lēmusi LSA Valde.

6.75. Delegātam jāpiedalās Komandējuma publicitātes pasākumos pēc Atbildīgā pieprasījuma.

6.8. Delegātam ir pienākums informēt LSA Valdi par šī nolikuma 5.6. punkt veikto uzdevumu

rezultātiem.

6.9. Delegātam un Atbildīgajam vai Koordinatoram 15 darba dienu laikā pēc Komandējuma beigām

kopā ar LSA Valdi iespēju robežās ir jāvienojas par pasākumu kopumu, ar kuru palīdzību

Komandējuma laikā iegūtās zināšanas un atziņas tiks vērstas LSA un SP darbības uzlabošanai.

6.10. Delegātam un Atbildīgajam vai Koordinatoram 15 darba dienu laikā pēc Komandējuma beigām

Komandējuma laikā izrunātie temati ir jāpārrunā ar LSA Valdes locekli vai locekļiem, kuru

kompetencē ietilpst attiecīgie temati.

6.11. LSA Valdei ir tiesības pieprasīt informāciju konkrētā Komandējuma Delegātam un Atbildīgajam

vai Koordinatoram par nolikuma punktā 6.7. minētā pasākumu kopuma izpildi un LSA un SP

ieguvumiem no tā.

6.12. Delegātam un Atbildīgajam vai Koordinatoram ir pienākums pēc LSA Valdes locekļa, SP Valdes

locekļa vai FSP vadītāja lūguma SP vārdā, balstoties uz šī nolikuma 8.4. punkta minētajā datubāzē

pieejamo informāciju, lūgt Delegātam un Atbildīgajam vai Koordinatoram pastāstīt par Komandējuma

tēmu, par kuru Delegāts Komandējuma laikā ir ticis informēts.

6.13. Delegātam ir pienākums pēc vienošanās ar Atbildīgo nodot Komandējuma laikā iegūtos

simboliskos priekšmetus glabāšanai LSA birojā.

6.14. Delegātam kopā ar Atbildīgo 7 darba dienu laikā pēc Komandējuma beigām ir jāizveido

Komandējuma atskata relīze;

6.15. Atbildīgajam vai Koordinatoram ir pienākums 3 darba dienu laikā pēc Komandējuma beigām

Komandējuma organizatoriem lūgt atsūtīt Komandējuma laikā izmantotās prezentācijas u.c. pieejamos

elektroniskos materiālus, kas nav pieejami Atbildīgajam.

6.16. Atbildīgais 5 darba dienu laikā pēc šī nolikuma 6.13. punktā minēto materiālu saņemšanas tos

ievieto publiski pieejamā datubāzē.

7. Citu finanšu avotu finansētoorganizāciju finansēto Delegātu atlases kārtība
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7.1. Piesakoties uz LSA delegātu vietām Komandējumos, Kandidāti var norādīt citus izdevumu

apmaksas veidus, nepiesakoties uz LSA finansētajām vietām.

7.2. Delegātu atlases kārtība notiek atbilstoši nolikuma 3. punktam.

7.3. Delegāti, kuru dalība Komandējumā netiek finansēta no LSA puses, pilda tās pašas saistības, ko

LSA līdzfinansētie Delegāti, izņemot:

7.3.1. nolikuma 4.1 punktu;

7.3.12. nolikuma 6.1.1 punktu;

7.3.23. nolikuma 6.1.2. punktu;

7.3.34. nolikuma 6.4. punktu.

7.4. LSA Valde, balstoties uz saņemtajiem Kandidātu pieteikumiem, var lemt par pilnīgu vai daļēju

Komandējuma dalības maksas segšanu Delegātiem, kuru dalība Komandējumā netiek finansēta no

LSA puses.

8. Citi jautājumi

8.1. Komandējumos, kuros nepiedalās Atbildīgais, LSA Valde ar balsojumu ieceļ Delegātu, kurš

pasākuma laikā veic KoordinatoraAtbildīgā funkcijas.

8.2. Uz LSA pārstāvniecību komandējumos Dalībai Komandējumos var pieteikties studējošie no tām

AII, kuru AII SP tikai to AII SP biedri, kurām nav nenokārtotuas finansiāloas saistībuas ar LSA līdz

iepriekšējam LSA Kongresam.

8.3. Gadījumā, ja LSA Valde lemj par Komandējuma izdevumu atmaksas veikšanu Delegātiem, tās

apjoms nosakāms ne lielāks kā saistošajos Ministru kKabineta noteikumos.

8.4. Atbildīgais 10 darba dienu laikā pēc Komandējuma beigām papildina Atbildīgā pārraudzībā

esošu publiski pieejamu datubāzi, uzskaitot Komandējuma laikā pārrunātās tēmas un Delegātu

sarakstu, kas piedalījās Komandējumā.

Prezidents M.Belova
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1. pielikums
Latvijas Studentu apvienības

00.00.0000.30.09.2017. Domes sēdes
Apstiprinātajam nolikumam

Nr. 2017/KX
KOMANDĒJUMA RĪKOJUMS

XX.XX.20XX Rīgā Nr. ____/_____

Par komandējumu

Pamatojoties uz LSA Valdes XX.XX.20XX. lēmumu, Prezidents deleģē Vārds, Uzvārds

(p.k. xxxxxx-xxxxx) (turpmāk - Delegāts) uz pasākuma nosaukums latviešu valodā un (angļu

valodā), pasākuma norises vieta latviešu valodā un (angļu valodā) no XX.XX.20XX. līdz

XX.XX.20XX. XXXX. gada XX. līdz XX. mēnesis.

Par starptautisko dimensiju atbildīgais Valdes loceklis (turpmāk - Atbildīgais) nodrošina

nepieciešamo Delegāta instruktāžu un koordinēšanu. Delegāts ir iepazīstināts ar uzvedības

normām, pasākuma organizatoru, kā arī citām organizācijām, kas ir pārstāvētas pasākumā.

Komandējuma apdrošināšana ir Delegāta izvēle. Delegāts apliecina, ka rīkojumā esošā
informācija ir pareiza, un, parakstot šo Komandējuma rīkojumu, apņemas ievērot Atbildīgā

norādījumus un LSA nolikumu “Par Latvijas Studentu apvienības pārstāvju deleģēšanu

starptautiskai pārstāvniecībai”.

Pasākuma nosaukums latviešu valodā un
(oriģinālā valodā)

Pasākuma vieta latviešu valodā un
(angļu valodā) (pilsēta, valsts) un norises
datums:
Organizācijas un stratēģiski svarīgas
personas, kas piedalīsies pasākumā:

Delegātiem tiks atlīdzināti izdevumi šādā

apjomā:

ja pozīcija netiek nodrošināta,
pozīcijā norādīt 0

∙ transports xx.xx EUR (transporta

līdzekļa veids/ -i)

∙ nakstmītnes xx.xx EUR

∙ dalības maksa xx.xx EUR

∙ dienas nauda xx.xx EUR par
X dienām
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Delegāts _____________ (vārds, uzvārds)

Prezidents _____________ (vārds, uzvārds)

Dokumenta sagatavotāja uzvārds

Dokumenta sagatavotāja telefona numurs

2. pielikums
Latvijas Studentu apvienības

XX.XX.20XX.30.09.2017. Domes sēdes
Apstiprinātajam nolikumam

Nr. 2017/KX
KOMANDĒJUMA IZDEVUMU NORĒĶINS

XX.XX.20XX Rīgā Nr. ____/_____

Saskaņā ar XX.XX.20XX. Komandējuma rīkojumu Nr. ____/_____

Komandētā vārds, uzvārds: Personas kods:

Organizācija, ieņemamais amats:

Komandējuma nosaukums latviešu

valodā un (angļu valodā)

Komandējuma ilgums, dienās: Komandējuma galamērķis
latviešu valodā un (angļu

valodā) (pilsēta, valsts)

APRĒĶINS

Atmaksājamā pozīcija Vienību skaits Vienības cena, EUR Summa, EUR

Dienas nauda, ___ EUR/dienā

Naktsmītnes, ____ EUR/dienā
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Ceļa izdevumi, ____ EUR

(norādīt transporta veidu)

Vīza

Dalības maksa

Valūtas kurss vienību iegādas dienā, 1 EUR =

Kopējie izdevumi, EUR:

Iepriekš apmaksāto izdevumu pozīcija (-as):

Atmaksātie izdevumi, EUR:

Nepieciešamā atmaksa, EUR:

Bankas konta numurs, uz kuru nepieciešams veikt

atmaksu:

Pielikumā Komandējuma izdevumu apliecinājums un saturiskā atskaite.

Delegāts _____________ (vārds, uzvārds)

Prezidents _____________ (vārds, uzvārds)

Dokumenta sagatavotāja uzvārds

Dokumenta sagatavotāja telefona numurs

3. pielikums
Latvijas Studentu apvienības

XX.XX.20XX.30.09.2017. Domes sēdes
Apstiprinātajam nolikumam

Nr. 2017/KX
KOMANDĒJUMA SATURISKĀ ATSKAITE

XX.XX.20XX Rīgā Nr. ____/_____

Saskaņā ar XX.XX.20XX. Komandējuma rīkojumu Nr. ____/_____
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Komandējuma nosaukums: latviešu un angļu valodā

Personas un organizācijas, kas piedalījušās Komandējumāpasākumā:

LSA Valdes uzdoto uzdevumu saraksts:Pasākuma laikā izskatītie jautājumi, dienas kārtība:

LSA Valdes uzdoto uzdevumu saraksta izpilde:Gūtās atziņas un tēzes, kas būtiskas LSA vai

SP:

Komandējuma darba kārtība:

Detalizēts gūto atziņu un tēžu saraksts, kas būtisks LSA un SP:

Rekomendācijas un potenciālais pasākumu kopums iegūto atziņu ieviešanai LSA un SP

darbībā gūto atziņu ieviešanai:

Delegāts _____________ (vārds, uzvārds)



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

Prezidents _____________ (vārds, uzvārds)

Dokumenta sagatavotāja uzvārds

Dokumenta sagatavotāja telefona numurs
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Nolikums “Latvijas Studentu apvienības projektu dalībnieku atlases 

kārtība” 

 

Nolikumā lietotie saīsinājumi un termini 
 LSA - Latvijas Studentu apvienība. 

 Delegāts - Studējošo pašpārvaldes izvirzīts dalībnieks. 

 Atbildīgais - LSA Valdes loceklis, kurš pārrauga Latvijas Studentu apvienības projektus. 

 SP - Studējošo pašpārvalde. 

 AII - augstākās izglītības iestāde.  

 Organizatori - Latvijas Studentu apvienības projekta galvenais organizators ar komandu. 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

Šis dokuments nosaka kārtību, kādā tiek izvirzīti/deleģēti dalībnieki LSA projektiem, kā arī 

izskaidro LSA Valdes, Organizatoru un SP pienākumus un tiesības saistībā ar dalībnieku atlasi. 

 

2. Dalībnieku pieteikšanās izsludināšanas kārtība 

2.1. Ja projektā paredzēts, ka pieteikšanās norit vienā kārtā jeb tikai atvērtās pieteikšanās veidā, 

tad par to Organizatori izsūta informāciju SP ne vēlāk kā mēnesi pirms projekta norises, 

saskaņojot to ar Atbildīgo. 

2.2. Ja projektā paredzēts, ka pieteikšanās norit divās kārtās, tad par to Organizatori izsūta 

informāciju SP ne vēlāk kā pusotru mēnesi pirms projekta norises, saskaņojot to ar 

Atbildīgo. 

2.2.1. Pusotru mēnesi pirms projekta norises Organizatori izsūta infomāciju SP par to, 

ka ir jāiesūta Delegātu saraksts. Tas ir proporcionāls mandātu skaitam LSA Domē. 

2.2.2. Pēc 2.2.1. punktā minētās pieteikšanās beigām, bet ne vēlāk kā divas nedēļas 

pirms projekta norises, Organizatori izsludina atvērto pieteikšanos uz atlikušajām 

dalībnieku vietām. 

 

3. Dalībnieku atlases pamatkritēriji 

3.1. Atvērtajā pieteikšanās kārtā ir tiesības pieteikties visu akreditēto Latvijas AII studējošajiem. 

3.2. Izvērtējot atvērtās pieteikšanās kārtas pieteikumus, tiek likts uzsvars uz AII dažādību, bet 

gala lēmumu veic Organizatori. 

3.3. Delegātu sarakstu nevar iesūtīt tās SP, kurām izpildās vismaz viens no tālāk minētajiem 

punktiem: 

3.3.1. SP nav nomaksājusi LSA biedru naudas rēķinu par iepriekšējo gadu; 

3.3.2. SP ir iesniegusi dokumentu par izstāšanos no LSA; 

3.3.3. SP nav LSA biedrs. 

3.4. Ja projekta dalībnieks atsaka savu dalību projektā, tad par brīvās vietas aizpildīšanu lemj 

Organizatori. 

 

4. Citi jautājumi 

Šajā kārtībā neparedzētajos gadījumos, kas attiecas uz LSA projektu dalībnieku atlasi, gala vārds 

pieder LSA Valdei un Organizatoriem, ja par attiecīgo jautājumu nav jālemj augstākai LSA 

institūcijai.  

 



Augstskola Studējošo skaits*
Delegātu skaits 

Kongresā

Delegātu skaits 

Domē 
(nenoapaļots)

Delegātu skaits 

Domē 
(noapaļots)

Delegātu skaits Domē 
(noapaļots un izlabots 

atbilstoši kārtībai)

Mandātu skaits LSA 

Domē

Banku augstskola 1458 8 1.750975691 2 2 52

Biznesa augstskola “Turība” 3883 11 2.427076167 2 2

Baltijas Starptautiskā akadēmija 2522 9 2.101886704 2 2

Daugavpils Universitāte 2314 9 2.042437271 2 2

Ekonomikas un kultūras augstskola 1080 7 1.584293088 2 2

Informācijas sistēmu menedžmenta 

augstskola
1354 8 1.70831189 2

2

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 

akadēmija
501 6 1.226422711 1

1

Lutera akadēmija 47 3 0.557263025 1 1

Liepājas universitāte 1342 8 1.703250196 2 2

Latvijas Jūras akadēmija 846 7 1.460442277 1 1

Latvijas Kristīgā akadēmija 111 3 0.742110543 1 1

Latvijas Kultūras akadēmija 556 6 1.269752879 1 1

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 4223 11 2.495942844 2
3

Latvijas Mākslas akadēmija 837 7 1.45524493 1 1

Latvijas Nacionālā aizsardzības 

akadēmija
190 4 0.887725733 1

1

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 1455 8 1.749773923 2
2

Latvijas Universitāte 12750 16 3.607427988 4 4

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija 1876 9 1.904460138 2 2

Rīgas Aeronavigācijas institūts 345 5 1.083013758 1 1

Rīgas Celtniecības koledža 478 5 1.207360345 1 1

Rīgas Ekonomikas augstskola 489 5 1.216551677 1 1

Rīgas Juridiskā augstskola 393 5 1.131076013 1 1

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 

akadēmija
0 0 0 0

0

Rīgas Starptautiskā Ekonomikas biznesa 

administrācijas augstskola
2684 10 2.145960775 2

2

Rīgas Stradiņa universitāte 8238 14 3.118661254 3 3

Rīgas Tehniskā universitāte 14997 17 3.807989475 4 4

Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas 

augstskola
0 0 0 0

0

Transporta sakaru institūts 2814 10 2.180062644 2 2

Ventspils augstskola 868 7 1.472993568 1 2

Vidzemes augstskola 823 6 1.447085596 1 1

Valsts Policijas koledža 335 5 1.072447097 1 1

Latvijas Studentu apvienība - - - 1 1

KOPĀ 69809 229 50.5580002 50 52

* Studējošo skaits 2016. / 2017. akadēmiskajā gadā pēc Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes sniegtajiem datiem

LSA Kongresa un Domes delegātu skaits 2017. gadā
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NOSTĀJA
Apstiprināts LSA Domes sēdē

17.06.2016.

17.06.2016. Rīgā Nr. XXXX

Par valsts vienotā jurista kvalifikācijas eksāmena ieviešanu Latvijā

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.

SITUĀCIJA
10. novembrī Ministru kabineta sēdē tika caurskatīts informatīvais ziņojums “Par valsts
vienotā jurista kvalifikācijas eksāmena ieviešanu”.

Informatīvajā ziņojumā juridiskajā izglītībā Latvijā konstatētas virkne problēmu, kuru
rezultātā tiesību zinātņu studiju programmu absolventiem ir salīdzinoši vājas zināšanas un
prasmes jurisprudencē, kas tieši apdraud tiesiskuma intereses. No Ministru kabineta pieņemtā
protokollēmuma secināms, ka problēmas risināšanai plānots ieviest vienoto jurista
kvalifikācijas eksāmenu.

Eksāmens ir paredzēts jurisprudences maģistra studiju beigās kā obligātā studiju sastāvdaļa,
un tiks piemērots tiem, kas no 2019. gada rudens semestra uzsāk studijas. Eksāmens
norisināsies reizi semestrī, sesijas laikā.

Šobrīd Tieslietu ministrijas starpinstitūciju sanāksmē ir plānots, ka eksāmens sastāvēs no 3
teorētiskiem jautājumiem un kāzusa piecās jomās - krimināltiesības un kriminālprocesa
tiesības; civiltiesības, civilprocesa tiesības un komerctiesības; konstitucionālās tiesības,
administratīvās tiesības un administratīvā procesa tiesības; starptautiskās un Eiropas
Savienības tiesības; Tiesību teorija, tiesību filozofija un Latvijas tiesību vēsture. Ir paredzēts,
ka, lai studējošais pierādītu savu jurista kompetenci, tad tam ir sekmīgi jānokārto visas jomas.
Katras jomas kārtošanai ir paredzēta viena diena.

Tāpat arī ir paredzēts, ka, ja studējošais ir kavējis eksāmenu attaisnojošu iemeslu dēļ, tad
viņam ir iespēja neilgu laiku pēc eksāmena beigām censties vienā dienā pārkārtot visas
nokavētās jomas.

Šobrīd Latvijā arī pastāv augstākās izglītības iestādes, kas piedāvā jurisprudences studijas
maģistra līmenī, bet kurās nenotiek studijas visās jomās, kas tiks pārbaudītas eksāmenā.
Piemērām, Rīgas Juridiskajā augstskolā studējošajiem studiju programmā nav
krimināltiesības, un Baltijas Starptautiskajā akadēmijā studējošie specializējas privāttiesības
un krimināltiesībās.

Atsevišķās augstākās izglītības iestādēs tiek piedāvātas četrgadīgas pilna laika profesionālā
bakalaura studijas, pēc kuru pabeigšanas studējošie iegūst juriskonsulta kvalifikāciju. Tajā
pašā laikā citās augstākās izglītības iestādēs tiek piedāvātas trīsgadīgas pilna laika akadēmiskā
bakalaura tiesību zinātņu studijas. Vienīgā atšķirība starp šo studentu viena līmeņa iegūto
izglītību ir nepieciešamība pēc profesionālā bakalaura studiju procesa ietvaros iegūtas
prakses. Vienlaikus akadēmiskā bakalaura studiju programmām nav liegta prakses ietveršana
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šajās programmās, kā arī akadēmiskā bakalaura studiju programmu studenti lielākoties
apvieno studijas ar darbu studiju 3.kursā vai dara to sekojošajā gadā. Abu studiju programmu
absolventiem, lai iegūtu tiesības pretendēt uz jurista kvalifikāciju, ir nepieciešams apgūt divu
gadu profesionālā maģistra studiju programmu, kas sevī cita starpā ietver arī prakses iziešanu.
Atšķirība starp juriskonsulta un jurista kvalifikāciju ir tiesību zinātnes akadēmiskā izglītība
viena gada apjomā. Iegūto prasmju un zināšanu apjoms atbilstoši spēkā esošajiem
juriskonsulta un jurista profesionālās kvalifikācijas standartiem būtiski neatšķiras. Tādējādi
akadēmiskā bakalaura studiju programma, gan arī profesionālā bakalaura programma pēc
satura ievērojami neatšķiras, bet profesionālā bakalaura studiju programmas absolventi var
iegūt jurista kvalifikāciju ne mazāk kā vienu gadu vēlāk. Savukārt darba devēji ne vienmēr
saprot atšķirību starp juriskonsulta kvalifikāciju un jurista kvalifikāciju, nereti attiecinot
juristam juriskonsulta kvalifikācijai atbilstošu amata aprakstu. Juriskonsulta kvalifikācija
šobrīd rada mākslīgu līdzību ar jurista profesiju, kuras dēļ gan esošie, gan topošie studenti,
gan arī darba devēji tiek maldināti. Tā rezultātā studenti nereti ir spiesti strādāt kā
juriskonsulti, kaut arī ir ieguvuši jurista kvalifikāciju.

NOSTĀJA

LSA pauž nostāju, ka vienotais jurista kvalifikācijas eksāmens ir apsveicama iniciatīva no
Tieslietu ministrijas puses, bet, lai tas sekmīgi tiktu ieviests, ir nepieciešamas sekojošas
izmaiņas:

Balstoties uz dažādu augstāko izglītības iestāžu maģistra programmu specializāciju, ir
nepieciešams paredzēt to, ka eksāmens sastāv no 4 obligātajām daļām - civiltiesības,
civilprocesa tiesības; konstitucionālās tiesības; starptautiskās un Eiropas savienības tiesības;
tiesību teorija, tiesību filozofija -, un trim variantiem, no kuriem studējošais var izvēlēties
vienu - krimināltiesības un kriminālprocesa tiesības; komerctiesības; administratīvās tiesības
un administratīva procesa tiesības. Lai studējošais būtu sekmīgi nokārtojis, viņam būtu
jāiegūst 55% no visiem punktiem katrā nozarē.

Tāpat arī ir nepieciešams atrunāt, ka, divas nedēļas pēc eksāmena noslēguma, studējošajiem,
kas attaisnotu iemeslu dēļ ir to kavējuši, tiek rīkots papildus eksāmens, kas ilgst atbilstoši
studējošā nokavēto dienu skaitam. Savukārt studējošajiem, kas nav sekmīgi nokārtojuši
eksāmenu, ir jābūt iespējai to pārkārtot nākamajā semestrī, negaidot gadu.

Lai sasniegtu jurista kvalifikācijas eksāmena mērķi, to ieviešot, ir nepieciešams likvidēt
juriskonsulta kvalifikāciju. Esošo tiesību zinātnes profesionālā bakalaura studentu tiesības ir
aizsargājamas, paredzot pārejas mehānismu starp profesionālā bakalaura programmām un
akadēmiskā bakalaura programmām.

REZULTĀTS
Valsts vienotā jurista kvalifikācijas eksāmens tiks ieviests un pārbaudīs jurisprudences
pamatus, kā arī ļaus maģistra programmās studējošajiem specializēties sev interesējošās
nozarēs, tādā veidā būtiski uzlabojot studiju kvalitāti un veicinot augstskolu specializāciju
jurisprudences maģistra studiju ciklā.

Ļaujot studējošajiem, kas ir kavējuši attaisnojošu iemeslu dēļ, pārkārtot eksāmenu, tiks
sniegta iespēja eksāmenam būt taisnīgam pret visiem un radīts mazāks risks studējošo
nākotnei, kuri objektīvu faktoru dēļ nav ieradušies uz eksāmenu.

Prezidente M. Belova
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NOSTĀJA
Apstiprināts LSA Domes sēdē

25.11.2017.

25.11.2017. Rīgā Nr. XXXX

Par Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumiem grozījumiem Augstskolu likumā
par augstākās izglītības ārējās kvalitātes novērtēšanu

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.

SITUĀCIJA
2017. gada 9. novembrī Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – IZM) iesūtīja vēstuli
Latvijas Republikas Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai “Par priekšlikumiem
likumprojektam “Grozījumi Augstskolu likumā” (Nr. 998/Lp12)”. Šīs vēstules ietvaros IZM
piedāvā veikt krasas izmaiņas Latvijas augstākās izglītības akreditācijas sistēmā.
Kopumā priekšlikumi var tikt iedalīti sekojošās grupās:

 Pāreja no studiju virzienu uz studiju programmu akreditāciju.
 Studiju virzienu struktūras maiņa, tos pielīdzinot tematiskajām jomām.
 Cikliska augstākās izglītības iestāžu akreditācija.
 Ka jebkura Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistra (turpmāk –

EQAR) akreditēta aģentūra var veikt licencēšanu.
 Studiju akreditācijas komisijas nodalīšana no Akadēmiskās informācijas centra

(AIC) un tiešāka pakārtošana IZM.
 Studiju virzienu akreditāciju izkliede.
 Augstākās izglītības iestāžu akreditāciju izkliede.

Šie priekšlikumi ir tikuši iesniegti, pirms tam par tiem neinformējot un tos neizdiskutējot ar
sociālajiem partneriem, kā arī tie ir iesniegti gadu pirms tā, kad lielai daļai esošo studiju
virzienu Latvijā beidzas akreditācijas. Šobrīd vēl aizvien no valsts budžeta finansēto studiju
vietu bāzē nav paredzētas ārējās kvalitātes nodrošināšanas izmaksas.

Šobrīd tiek arī īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto
prasību izpildei”, kā ietvaros Latvijas akreditācijas aģentūra – Augstākās izglītības kvalitātes
aģentūrai (turpmāk – AIKA) ir mērķis tikt akreditētai EQAR, kas tiek īstenoti saskaņā ar
2014. gada 3. novembrī Ministru kabineta pieņemto koncepciju “Latvijas augstākās
izglītības ārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas pilnveide”.

NOSTĀJA

LSA pauž nostāju, ka šobrīd pāreja no studiju virzienu uz studiju programmu akreditāciju
nav atbalstāma, jo, pirmkārt, šie priekšlikumi ir pretrunā ar 2014. gadā Ministru kabinetā
pieņemto koncepciju. LSA ieskatā šāda saraustīta un savstarpēji pretrunīga augstākās
izglītības politikas veidošana ir būtisks apdraudējums Latvijas augstākās izglītības kvalitātei.
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LSA uzskata, ka ir nepieciešams vispirms ļaut noslēgties esošajam akreditāciju ciklam, pēc
kā būs iespējams par to reflektēt un lemt par izmaiņu nepieciešamību tajā.
Šī iemesla dēļ LSA neatbalsta studiju virzienu struktūras maiņu, tos pielīdzināt tematiskajām
jomām. LSA uzsver, ka šobrīd studiju virzieni ir daudzās augstskolās nostiprinājušies kā
vadības vienības, augstskolām veidojot studiju virzienu padomes. Pēkšņa sistēmas maiņa
radītu lieku administratīvo slogu, kā arī nav skaidra nepieciešamība veikt pārmaiņas tieši
šobrīd.
LSA atbalsta ciklisku augstākās izglītības iestāžu akreditāciju un atbalsta to izkliedi pa
gadiem, balstoties uz augstākās izglītības iestādes tipu, tādā veidā nodrošinot, ka ir iespēja
cikliski izvērtēt visas augstākās izglītības iestādes kvalitātes nodrošināšanas sistēmu.
LSA neatbalsta ideju, ka jebkura EQAR akreditēta aģentūra var veikt licencēšanu, jo
licencēšana pēc savas būtības ir atbilstības vērtējums, ko īsteno balstoties uz Latvijas
normatīvajiem aktiem. Ņemot vērā faktu, ka Latvijas normatīvos aktus vislabāk var pārzināt
tieši Latvijas nacionālā akreditācijas aģentūra, LSA nav skaidrs, kādā veidā EQAR
akreditētās aģentūras var nodrošināt labāku licencēšanas kvalitāti.
LSA kategoriski iebilst pret jebkādiem mēģinājumiem padarīt ārējo kvalitātes
nodrošināšanas procesu par politiski atkarīgu, deleģējot lēmumu pieņemšanu IZM tiešās
padotības iestādei. LSA norāda, ka tas ir pretrunā Standartiem un vadlīnijām kvalitātes
nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā, tādā veidā radot risku sekmīgai AIKA
akreditācijai EQAR.
LSA atbalsta studiju virzienu akreditāciju izkliedi, jo tādā veidā tas nodrošinās nesteidzīgu
un kvalitatīvu akreditācijas procesu.

REZULTĀTS
Tiks novērsti draudi AIKA iegūt EQAR akreditāciju, kā arī tiks nodrošināts objektīvs un
apolitisks augstākās izglītības ārējās kvalitātes vērtēšanas process. Tāpat arī netiks
sadārdzināts pats kvalitātes vērtēšanas process, tādā veidā ļaujot augstākās izglītības
iestādēm ieguldīt kvalitātē, nevis tās novērtēšanā.
Ieviešot augstākās izglītības iestāžu ciklisku akreditāciju, būs nodrošināts cikliskums visos
ārējās kvalitātes nodrošināšanas līmeņos, kā arī būs iespēja regulāri holistiski pārbaudīt visas
iestādes darbību.

Prezidente M. Belova
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