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Latvijas Studentu apvienības (LSA) sasauktā un rīkotā Domes sēde
Domes sēdes norises vieta: Banku augstskola, Krišjāņa Valdemāra iela 161
Sēde izsludināta: ar e-pasta starpniecību 2017. gada 5. septembrī
Sēdes sākums: 14:03
Sēdē piedalās: 28 no 53 balsstiesīgajiem – konstatēts kvorums
LSA domnieki:
Dagnija Roga (BA)
Marta Pranka (BA)
Edmunds Okmanis (DU)
Rūta Sabīne Nīmante (EKA)
Helēna Titoviča (EKA)
Elza Admidiņa (LiepU)
Endijs Kārkliņš (LiepU)
Luīze Kalniņa (LKA)
Gvido Bērziņš (LLU)
Viesi:
Arkādijs Zvaigzne (LSA)
Matijs Babris (LSA)
Dāvis Vēveris (LSA)
Evelīna Puzo (LSA)
Rolands Juris Zibins (LSA)

Linda Teikmane (LMA)
Annija Vilcāne (LU)
Mihails Potapovs (LU)
Gunvaldis Leitens (LU)
Renards Ozoliņš (LU)
Elīna Zujāne (RTA)
Laura Kudravska (RTA)
Elita Bušinska (RISEBA)
Enija Rudzīte (RISEBA)

Paula Cukura (LKA)
Edīte Briška (LKA)
Anta Veldre (LLU)
Amanda Jansone (LLU)
Santa Katrīna Meikališa (VeA)

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)
Liene Ločmele (VeA)
Maira Belova (LSA)
Haralds Gerts (LMA)
Alise Klinkāne (LMA)
Agija Lāce
Arta Vītoliņa (EKA)
Signe Skutele (LU)

Sēdes darba kārtība:
1. Domes sēdes atklāšana
2. Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana
3. Valdes darbības pārskats kopš iepriekšējās Domes sēdes
4. Finanšu pārskats
5. Aktuālākā informācija par grozījumiem normatīvajos aktos
6. Informācija par LSA fondu un pārstāvju deleģēšana LSA Fonda Konkursa žūrijai
7. Grozījumi nolikumā “Par Latvijas Studentu apvienības Studentu – ekspertu tīkla darbību
un pārstāvju deleģēšanu ārējiem studiju kvalitātes novērtēšanas procesiem”
8. Grozījumi kārtībā “Mandātu skaita Kongresā un Domē aprēķināšanas kārtība”
9. Grozījumi nolikumā “LSA pārstāvju deleģēšanas kārtība starptautiskai pārstāvniecībai”
10. Grozījumi pozīcijā “Par valodu lietojumu augstākajā izglītībā”
11. Revīzijas komisijas prezentācija
12. Dalībnieku atlases priekšnosacījumi semināram “Kam rūp students? 2017”
13. Studējošo pašpārvalžu aktualitātes

1. Domes sēdes atklāšana
_____________________________________________________________________________
Domes sēdes atklāšanas uzrunas saka LSA Prezidente M.Belova un BA studējošo pašpārvaldes
(SP) priekšsēdētāja Dagnija Roga. Domnieku reģistrētāja Agija Lāce ziņo, ka kvorums ir
konstatēts.
2. Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana
_____________________________________________________________________________
M.Belova: Izsludinu balsojumu:
“Par 30. septembra Domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu”.
PAR
PRET
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0
Lēmums: 30. septembra Domes sēdes darba kārtība ir apstiprināta.

ATTURAS
0

3. Valdes darbības pārskats kopš iepriekšējās Domes sēdes
_____________________________________________________________________________
M.Belova: Septembrī Saeima ir atsākusi darbību, izmaiņas ir Saeimas Izglītības, kultūras un
zinātnes komisijas sastāvā, tostarp jauns priekšsēdētājs - Aldis Adamovičs.
Noticis darbs pie vairākiem medicīnas izglītības jautājumiem, vēlos pateikt paldies RSU
SP par jautājumu aktualizēšanu un virzību un LU Medicīnas fakultātes SP par iesaisti. Notika
tikšanās ar veselības ministri Andu Čakšu, pārrunājām rezidentūru, vienotās uzņemšanas
noteikumus, kuras rezultātā 4. oktobrī notiks atsevišķa sēde par vienotās rezidentūras uzņemšanas
noteikumiem. Papildus aktualizējām vienotā medicīnas eksāmena jautājumu, bet ministrija
neplāno to ieviest tuvāko 2 gadu laikā.
Panāktas izmaiņas sertifikācijas kārtībā zobārstniecības studentiem no ārvalstīm. Notikušas
2 Ministru kabineta (MK) komitejas sēdes un 3 MK sēdes, kur pirmajās 2 reizēs jautājums tika
atlikts.
Saistībā ar RPIVA likvidāciju izveidotajā darba grupā par konceptuāli jaunas skolotāju
izglītības sistēmas pilnveidošanu esam piedalījušies publiskajās diskusijās un konferencēs, ko
Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir veidojusi. Izstrādes procesā ir ziņojums. Tiek skatīta
uzņemšanas prasību palielināšana/konkretizēšana pedagoģijas studiju programmās, prakses
organizēšana un vienotā eksāmena ieviešana.
Pagājušajā gadā vairāki deputāti aktualizēja obligātā militārā dienesta ieviešanu, ko
Aizsardzības ministrija (AM) neatbalsta. AM pilotprojekta veidā plāno ieviest brīvprātīgu speciālo
militāro apmācību augstskolās, kuru laikā studenti, kas iestājušies Zemessardzē, apgūs virsniekam
nepieciešamās kompetences, lai pēc apmācību pabeigšanas varētu pildīt augstākas pakāpes
pienākumus Zemessardzē un Nacionālo bruņoto spēku regulārajos spēkos un rezervē. Paredzēts
motivējošs mehānisms - finansiāla kompensācija. Uzturam kontaktu ar AM, bet daļa informācijas
ir ierobežotas piekļuves.
Noticis darbs pie studējošo un absolventu reģistra ieviešanas, dalība saskaņošanas
sanāksmēs un MK sēdēs.
Notika tikšanas ar Valsts kontroli par likumības un lietderības revīziju “Vai IZM īstenotā
politika veicina augstākās izglītības attīstību Latvijā?”. Ziņojums tiks publicēts novembrī un
2018.gada janvārī jautājumi tiks skatīti Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdēs.
Cik nojaušams bija no tikšanās, revīzijā tika īpaša uzmanība pievērsta valsts finansētajām studiju
vietām, studiju un studējošo kredītam ar valsts galvojumu un Augstākās izglītības padomes (AIP)
darbam, izskatītas situācijas RTU, Liepu, ViA, RTA, LLU un JVLMA. Aicinu šo augstskolu SP
aprunāties ar vadībām pēc ziņojuma publicēšanas.
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Šobrīd veselības problēmu dēļ šeit nav Viceprezidents S.Kārkliņš, pārskats jums ir iesūtīts.
M.Babris: Sagatavots atzinums par MK noteikumu nr.220 “Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts
un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu
galvojumu” grozījumiem, iekļaujot SEB konferencē gūtās atziņas un atkārtoti paužot LSA nostāju
par studiju kreditēšanas jautājumiem. Notiek saziņa ar SEB, jo viņu atzinumu laikam neņēma vērā.
Sagatavota automatizēta veidlapa bibliotēku darba laiku infografikam.
Notiek darbs pie LSA Zinātnes fonds, noslēgusies pieteikšanās. Veikts darbs pie nolikuma,
koordinatora amata apraksta un vizuālo materiālu izstrādes.
Sniegta intervijas radio un LNT par kreditēšanas jautājumiem un Swedbank pētījumu par
studentu rocību.
Paldies SP, īpaši RSU SP par finansiālo atbalstu, kas palīdzēja organizēt Student hike III.
Tikšanās ar Pasažieru vilciena Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāju Egonu Āleru.
Nepieciešams lobijs politiskajās partijās, lai ieviestu atlaides vilcienos.
Medpunktu pieejamības augstskolās projekts ar S.Kārkliņu pārcelts uz ziemas periodu, bet
aicinu visiem painteresēties savās augstskolās par medpunktu pieejamību.
Identificēta problēma par informācijas trūkumu, un vēlāka laika darba plānā ielikts Latvijā
studējošajiem pieejamās stipendijas apkopojums. Varētu rīkot konferenci vai infografiku/rakstu.
Notikusi Valdes tikšanās ar Jaunatnes padomi un notiks ar Latvijas Jauno zinātnieku
apvienību (LJZA).
Inovāciju Grantu projekts un dalība Finanšu ministrijas sēdē. Tika izcelti punkti par studentu
un augstskolu sadarbība ar uzņēmējiem, komandu dalība un pieejamība resursiem projektā.
Dalība Akadēmiskās informācijas centra (AIC) ekspertu mācību panelī par augstskolu
akreditēšanas jautājumiem ar A.Zvaigzni.
Sniegta prezentācija LU SP Mentoru seminārā par efektīvu laika plānošanu.
Tikšanās ar Latvijas vēstnieku Korejā par studiju iespējām Āzijā un apmaiņas studentiem.
Daudz Āzijas studentu brauc uz Latviju, bet ne otrādāk.
Nākamā Sociālā virziena tikšanās notiks 25. oktobrī.
D.Vēveris: Veikta LSA Biedru zonas atjaunošana. Pārveidots izskats, pievienota darba grupu un
Domes sēžu statistika (šobrīd jāveic nelieli labojumi, lai varētu veiksmīgi atjaunot datus),
pievienots badiju saraksts utt.
Sniegta palīdzība studējošo pašpārvaldēm, tostarp DU SP un LJA SP ar pastāvēšanu svarīgos
jautājumos. Ar BA SP jāturpina saruna par SP stratēģiskā semināra izveidi.
Turpinās darbs pie projekta iesnieguma rakstīšanas Rīgas Domes projektu konkursam,
jāiesniedz līdz 03.10. plkst. 15:00. Mērķis - LSA aktīvistu kapacitātes celšana. Projekta aktivitātes
varētu notikt februārī-martā.
LSA Domes stratēģiskais seminārs plānots 27.10. un 28.10. Vairāk informācijas sekos 02.10.
Izsludināta atkārtotā pieteikšanās uz “LSA Gada balva 2017” galvenā organizatora vietu.
Pieteikšanās līdz 13.10. plkst. 17:00. Drīzumā sekos informācija arī par Senatoru un domnieku
semināru un Studentu Līderu forumu 2018.
Aizvadīts Studentu Līderu forums 2017 (SLF), paldies galvenajai organizatorei I.Pētersonei!
Turpināsim aizsākto darbu foruma darba grupās.
Notiek pieteikšanās semināram “Kam rūp students? 2017”, došu vārdu galvenajam
organizatoram H.Gertam.
H.Gerts: Vēlos atgādināt par KRS, līdz tam ir palikušas mazāk kā 3 nedēļas, un par atlases
kritērijiem tām SP, kuras vēl nav deleģējušas pārstāvjus. 20.-22. oktobrī notiks seminārs, šogad
tas būs strukturizēts un nopietns. SP vadītājiem ir nosūtīti ieteicamie jautājumi, pēc kuriem atlasīt
dalībniekus, lai izvēlētos īstos delegātus. Seminārs dos pamatīgu zināšanu pamatakmeni, tas ir
jāizmanto.
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A.Zvaigzne: Noticis darbs ar Pasaules bankas pētījumu. Šobrīd pēta mācībspēku ataudzi, mēs
sadarbojamies ar LJZA. Septembra sākumā eksperti bija vizītē Latvijā. Kopā ar LJZA veikta
aptauja jaunajiem zinātniekiem par akadēmiskajām karjerām, dati nosūtīti ekspertiem. Dalība
tikšanās reizēs ar ekspertiem. Ārpus pārskata perioda, 28.09., valsts sekretāru sanāksmē izsludināti
specifiskā atbalsta mērķa 8.2.3. "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās"
īstenošanas noteikumi. Ar to turpināsim strādāt.
Darbs pie valsts finansēto studiju vietu piešķiršanas. Iesniegti priekšlikumi grozījumiem
Augstskolu likumā, budžeta vietu protokolos – piedāvājam noteikt augstskolu, kas saņem valsts
finansētās budžeta vietas, senātiem izstrādāt kārtību, kā notiek vietu rotācija un sadalīšana pa
studiju gadiem. Drīz IZM tiksies ar augstskolām par budžeta vietu piešķiršanu, tiks slēgtas
vienošanās par budžeta vietu piešķiršanas principiem. Gatavojam ziņojumu par valsts finansēto
studiju vietu piešķiršanu pēc kvalitātes kritērijiem. Par to bija arī darba grupas SLF un Vizionāru
simpozijā.
Darbs pie valsts vienotā jurista kvalifikācijas eksāmena - notika saskaņošanas sanāksmes,
eksāmenam, izskatās, tiks paredzēts 4 KP apmērs. Diemžēl vēl no Tieslietu ministrijas puses nav
skaidrības par to, kādā veidā tas tiks virzīts tālāk. Šis būs pirmais valsts noteiktais centralizētais
eksāmens augstskolās.
Stājušies spēkā jauni MK noteikumi - studiju virzienu akreditācijā tiks vērtēta arī SP darbība,
licencēšanā tagad students būs kā eksperts.
Studentu-ekspertu tīkla koordinēšana nodota aktīvistam D.Freidenfeldam Deleģēti 5
novērotāji uz 4 licencēšanas vizītēm. Deleģēti LSA pārstāvji uz AIC mācībām. Sagatavota
studenta-eksperta rokasgrāmata.
R.J.Zibins: Veikta rēķinu sagatavošana, nosūtīšana un atmaksāšana.
Izveidoto platformu uzturēšana (finanšu sistēma, finanšu kalkulators, atbalstītāju datu bāze
u. tml.), Iekšējās finanšu kārtības pārstrādāšana.
Sadarbības partneru uzrunāšana. Izveidots šablons finansiālo atbalstītāju sadarbības partneru
piedāvājumam, nosūtīti piedāvājumi vairākām bankām. Notikusi tikšanās ar Swedbank pārstāvi.
Turpināta sadarbība ar BTA apdrošināšanu, uzsākta sadarbība ar Taxify.
Komunikācija un sadarbība ar SLF, Baltic Organizational Meeting un KRS organizatoriem
projekta finanšu un atbalstītāju jautājumos.
E.Puzo: Izveidota mājaslapas angļu valodas sadaļa kopā ar S.Kārkliņu un Stefāniju Sīmani. Ir
iespēja iesaistīties turpmākajā tulkošanā.
Kopš 20.07.2017. vērojam Facebook lapas sekotāju skaita pieaugums no 2756 uz šodien
fiksētajiem 2969.
Ziņa

Reach (tūkstošos)

Share + Like

Klikšķi

Zinātnes fonds

17

206

192

Sižets LNT par studējošā kredīta apmēru

9,8

206

624

Studentu kredītu kārtības izmaiņas

6,6

34

421

SLF atskata galerija

5,9

101

Iespēja pieteikties studentu kredītu dzēšanai

5,8

38

117

I.Pētersone: Kāda ir aktuālākā informācija par tiesvedību?
M.Belova: Bija 2 tiesas sēdes, pirmā tika pārcelta, otrā bija 25. septembrī. Uz sēdi neieradās otra
puse - Didzis Skulte -, viņa advokāts tās dienas rītā bija uzrakstījis iesniegumu, ka netiek uz sēdi,
bet tiesneši izlēma, ka jautājums tiks skatīts pēc būtības un tika uzklausīts LSA advokāts Ēriks
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Blumbergs. Īsais lēmums būs zināms 9. oktobrī 9:00, kad būs nākamā sēde, paplašinātais lēmums
būs 2 nedēļas vēlāk. No tā lēmuma, ja būsim zaudējuši, 10 dienu laikā mums būs jāpārskaita
noteiktā summa. Mūsu argumenti bija, ka Uldis Luckāns kā privātpersona ir parakstījis aizņēmuma
līgumu un ka nav pierādījumu, ka aizdotā nauda ir nonākusi LSA budžetā, jo nekur neuzrādās
šādas finanšu plūsmas.
A.Vilcāne: Vai būtu iespējams nolikt konkrētu datumu, kad varētu būt apkopotie mobilitātes
aptaujas dati, nevis oktobra vidus?
M.Belova: Šobrīd nevaru pateikt konkrētu datumu. Nodosim jautājumu Sandim, varbūt lai iesūta
rakstisku atbildi Domes listē, izstāstot un izvērtējot situāciju. Esmu runājusi par šo jautājumu ar
Sandi - viņš ir minējis, ka šajā specifiskajā jautājumā, kur dati tiek interpretēti, ir grūti piesaistīt
aktīvistus, tāpēc šis uzdevums ir uz viņa pleciem.
R.Ozoliņš: Vairāk kā pirms mēneša LU SP palūdza D.Vēvera palīdzību izveidot attīstības plānu,
mums bija viena tikšanās un nekas tālāk nav darīts. Vai tu plāno ko darīt šajā jautājumā?
D.Vēveris: Kā jau biju minējis LU SP vadītājai, diemžēl esmu aizkavējies ar ierastajiem un studiju
darbiem, šobrīd par prioritāti esmu licis darbus, kas skar visas SP un kas nav ļoti apjomīgi. Minēju
Annijai, ka viens no variantiem, lai šis pārāk neievilktos, ir satikties ar Mairu un kādu no
vecbiedriem, kopā pārrunājot lietas un tad saliekot plānu. Šādu informāciju nodevu Annijai.
M.Belova: Aicinu vienoties par laikiem, lai saprastu, ko jūs sagaidāt no LSA, gan arī sagatavojat
informāciju, kas jums vajadzīgs, lai varētu piesaistīt arī kādu vecbiedru.
I.Pētersone: Kas notiek ar LSA budžetu, un kāpēc ir pieņemts lēmums griezt starptautiskos
izdevumus?
M.Belova: Jautājumā iekļauts apgalvojums, kura formulējumam nepiekrītu. Informēju, ka budžeta
pozīciju rāmi apstiprina Kongress, Valde vada un pārrauga procesus, lai rēķinātos, ka nepienāk
diena, kad nepietiek līdzekļu, lai varētu veikt maksājumus. Diemžēl, šobrīd visas biedru naudas
nav saņemtas un pagājušajā Domes sēdē izskatījām vienas SP iesniegumu. Skatoties tendences
ieņēmumi pret izdevumiem - ja mēs netaupītu, tad mēs jau būtu bankrotējuši. Izvērtējot
starptautiskos braucienus, kur kādu deleģējam, mēs ņemam vērā šī pasākuma atbilstību
organizācijas plāniem un situācijai Latvijā, jo, piemēram, pagājušajā gadā viens no Eiropas
Studentu apvienības pasākumiem bija par bēgļu integrāciju augstākajā izglītībā (AI), kas nebija
pati saistošākā tēma, tādēļ tika lemts, ka dodas tikai viens pārstāvis. Mēs skatāmies pēc pasākuma
mērķa, programmas, finanšu situācijas un pieteikumiem.
R.J.Zibins: Labāk, ka ir rezerves spilvens, cerot, ka tiesvedībā uzvarēsim, jo vienmēr ir arī grūti
ievākt biedru naudu.
M.Belova: Aicinājums apmaksāt biedru naudas rēķinus. Tiesvedību zaudējot, mums jāmaksā 13
000 EUR, paši variet parēķināt, kāda ir situācija.
I.Pētersone: Domes stratēģiskā semināra laikā norisināsies Nordic Organizational Meeting (NOM)
Viļņā. Kāpēc tika pieņemts lēmums organizēt paralēli? Cik lielā mērā mums ir informācija par
NOM, ņemot vērā to, ka šīs nedēļas sākumā Lietuvas Studentu apvienības prezidents ir nolicis
mandātu un valde līdz ar to?
D.Vēveris: Pirmkārt, oriģināli tika plānots, ka stratēģiskais varētu notikt novembra pirmajā nedēļā,
bet organizatoriem tad nesanāk būt uz vietas un visu paveikt, otrkārt, tā arī bija mūsu vaina, ka
nepārbaudījām kārtīgi.
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M.Belova: Uz NOM brauc tikai daži cilvēki un nedēļu pirms tam ir KRS, pēc tam sākas novembris
un visi valsts svētki. Mēs uzskatījām, ka stratēģiskajam semināram jānotiek bez atlikšanas.
Esam informēti par situāciju Lietuvā.
A.Zvaigzne: No Sanda atbilde ir sekojoša, ka mēs gaidām atbildi no NOM galvenās organizatores
uz pagājušajā nedēļā nosūtīto vēstuli, lai vispār varētu izsludināt pieteikšanos uz NOM.
Ierodas R.Ozoliņš.
4. Finanšu pārskats
_____________________________________________________________________________
Konta pārskats pielikumā. R.J.Zibins prezentē Biedru zonā pieejamo finanšu pārskatu.
I.Pētersone: Cik ilgā laikā Biedru zonā varētu būt atjaunoti domnieku un SP kontakti?
D.Vēveris: Par daļu no domniekiem nebija saņemti vēl deleģējumi.
I.Pētersone: Tur Rolands rādās kā domnieks.
D.Vēveris: No EKA SP līdz šim nav bijis saņemts pilna laika deleģējums, tāpēc nevarēju nomainīt.
O.Jasjuļaņeca: Nav ievietoti vasaras Domes sēžu dokumenti biedru zonā, lūgums to izdarīt.
M.Belova: Piefiksējam, tas tiks izdarīts.
5. Aktuālākā informācija par grozījumiem normatīvajos aktos
_____________________________________________________________________________
M.Belova: Šobrīd iesniegti vairāki Augstskolu likuma grozījumi. Pagājušajā pavasarī vairāki
grozījumi tika apstiprināti, tagad uz 2.lasījumu iesniegti vēl jauni. Kultūras ministrijas iesniegusi
uz 2.lasījumu grozījumus, kas saistīti ar mākslas doktora grāda ieviešanu, precizējot normas, kas
apstiprinātas 1.lasījumā:
http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/0/5972E7BB573FC049C2258156002915A1?O
penDocument
LSA iesniegusi priekšlikumus, aicinot noteikt, ka kārtību, kādā notiek budžetā grupā
studējošo rotācija, nosaka augstskolu senāti un koledžu padomes:
http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/0/686A68008EFFA6DAC22581750041138A?
OpenDocument
Deputātes Ilzes Viņķeles priekšlikumi par valodas lietojumu AI atļautu augstskolām noteikt
satura, formas un īstenošanas valodu, atļaujot piesaistīt vairāk mācībspēkus no ārzemēm.
Grozījumi veidoti pēc Igaunijas parauga:
http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/0/A509ED61BBC11B6EC22581640029284D?
OpenDocument
Pirms 2 gadiem deputāta Inda Dāldera priekšlikumi, kas bija ļoti līdzīgi tagad iesniegtajiem,
nopelnīja “Gada ķezas” balvu LSA Gada balvā, tādi iesniegti arī šobrīd:
http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/0/EFD8ED10F5C892C3C225818D00289123?
OpenDocument
Būtiskākie I.Dāldera ierosinājumi:
 Paaugstināt doktora grādu ieguvušo īpatsvaru procentu no akadēmiskā personāla:
augstskolās 40% → 50% akadēmijās 50% → 60% universitātēs 65% → 75%.
 Universitātes īsteno programmas vismaz 5 no 8 tematiskajām grupām. Grozījumu rezultātā
dažas universitātes varētu zaudēt universitātes statusu, būtu grūtāk iegūt citām.
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5% viesprofesori → 10% mācībspēku ar pieredzi Eiropas Savienības valstīs.
Koledžas tiek nodotas valsts universitāšu padotībā.
No likuma tiek svītrotas filiāles.
Valsts augstskolu satversmes neapstiprina Saeima.
Satversmes sapulce nav pārstāvības un vadības institūcija, paliek lēmējinstitūcija
akadēmiskajos un zinātniskajos jautājumos. Ietekmētu ne tikai satversmes sapulču
lemjamo jautājumu klāstu, bet arī ierobežotu studējošo tiesības sapulcēs.
 Senāts lemj par studijām un zinātnisko darbību.
 Padomnieku konventa veidošana un funkcijas.
 Prorektori un rektora biroja vadītājs tiek nodarbināti uz rektora pilnvaru laiku.
 Doktori, kas piedalās doktora studiju programmu īstenošanā, 5 → 10.
 Ne mazāk kā 10% studiju programmas KP īsteno svešvalodās, kuras ir ES oficiālās valodas.
 Vienā zinātņu nozarē promocijas tiesības MK deleģē tikai vienai augstskolai.
 Pēcdoktorantūra – universitātēs.
IZM iesniegtie priekšlikumi par studējošo un absolventa reģistru, precizējums:
http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/0/3C0C354109271965C225817500414355?Op
enDocument
Banku augstskolas iesniegtie priekšlikumi par budžeta vietu piešķiršanas principiem:
http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/0/757C80F5D9B2175BC225817500416B6C?O
penDocument
Rektoru padomes priekšlikumi par rektoru atcelšanas procedūras pilnveidošanu, saistībā ar
VeA precedentu:
http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/0/3FCF2E82946D9B12C2258191003C47D3?O
penDocument
IZM iesniegtie priekšlikumi par studiju virzienu atvēršanu, ārējās kvalitātes novērtēšanu:
http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/0/3BEAB2B68F3C0F96C225817C003F8218?
OpenDocument
 Licenci un akreditācijas lapu paraksta komisijas priekšsēdētājs, nevis ministrs.
 Studiju virziena novērtēšanu, ko veic studiju virziena akreditācijas ietvaros, pēc
augstskolas izvēles organizē AIC vai EQAR reģistrā iekļauta kvalitātes nodrošināšanas
aģentūra (stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī).
 Jauna studiju virziena atvēršana - lēmumu pieņem dibinātājs, izvērtējot augstskolai
pieejamos resursus, attiecībā uz valsts dibinātām augstskolām – arī atbilstību valsts
attīstības prioritātēm.
Drīzumā notiks 2. darba grupa par Augstskolu likuma grozījumiem, aicinu visus piedalīties
atzinumu veidošanā.
Pēc 3 gadu LSA darba ir veikti pozitīvi grozījumi MK noteikumos Nr.220, tie ir:
 studējošā kredīta “griestu” celšana no 170.74 EUR uz 80% no valstī noteiktās minimālās
mēneša algas apjoma;
 studiju kredīta maksimālā apmēra paaugstināšana;
 precizēta pieteikšanās kārtība kredīta dzēšanai no valsts budžeta līdzekļiem.
Līdz ar Studējošo un absolventu reģistra ieviešanu, studējošajam nebūs nepieciešams
vērsties augstskolā pēc papīra formāta dokumentiem, piemēram, izziņām. Dati par grādu un
kvalifikāciju ieguvušo personu nodarbinātību tiks uzkrāti 10 gadus pēc AI iestādes absolvēšanas.
Informācija par absolventu skaitu, ienākumiem, nodarbinātību būs pieejama sabiedrībai apkopotā
nepersonificētā veidā par studiju programmām, studiju virzieniem un augstskolām.
Valdība pēc garām diskusijām atbalstīja vairākas reizes atliktos grozījumus Ministru
kabineta noteikumos, kas paredz pilnveidot sertifikācijas kārtību zobārstniecības studentiem no
ārvalstīm. Jaunais regulējums paredz, ka studentiem no ārvalstīm pirmreizējās sertifikācijas
procesā vairs nebūs nepieciešams apliecināt valsts valodas zināšanas. Liels paldies RSU SP par
aktīvo iesaisti un jautājuma virzību!
Vēl gatavosim atzinumus par:
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1. Noteikumu projektu "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 projektu "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.3.specifiskā
atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās" īstenošanas
noteikumi".
3. Noteikumu projektu "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.Jasjuļaņeca: Vai prezentācija būs pieejama?
M.Belova: Varam turpmāk likt Biedru zonā pie Domes sēžu dokumentiem.
6. Informācija par LSA fondu un pārstāvju deleģēšana LSA Fonda Konkursa žūrijai
_____________________________________________________________________________
M.Babris: Pastāstīšu par pārstāvju ievēlēšanu Konkursa pieteikumu izvērtēšanas komisijā,
es esmu viens no komisijas locekļiem. LSA Zinātnes fonds ir jauna aktivitāte, kas tapusi šogad no
deputātu kvotu projekta. Pieejamais finansējums ir 11 400 EUR un minimālais studentu skaits,
kam jāpiešķir finansējums, ir 6. Sākās viss ar Zinātnes fonda projekta koordinatora dabūšanu - tā
ir Anda Barkāne, kas ir paveikusi lielisku darbu. Tad bija izziņota pieteikšanās, kas beidzās vakar.
Maksimālais apjoms, kam varēja pieteikties, bija 2000 EUR, līdzfinansējums 10%, konferencei
jānotiek līdz 2017. gada 15. decembrim. Uzdevums bija sniegt studentiem pieejamu iespēju doties
uz kādu starptautisku konferenci, lai veicinātu savas un Latvijas zināšanas zinātnē, atnākot atpakaļ
un pastāstot mums. Ja jūsu SP netiek uz šo konferenci, būs iespēja dzirdēt prezentācijas. Ir 66
pieteikumi, derīgs 41, visvairāk no RSU, tad LU un RTU trešajā vietā, iesnieguši studenti arī no
citām augstskolām. Lielākā problēma bija tā, ka studenti norādīja neatbilstošus konferences
norises datumus un nenorādīja līdzfinansējumu. Mazākā pieprasītā summa bija 9 EUR, vidējā
aptuveni 1000 EUR. Fonds sedz gan ceļojuma, gan uzturēšanās, gan dalības izdevumus. Liels
kritērijs bija tas, vai students brauc kā klausītājs vai kā prezentētājs. Ja mēs varētu piešķirt visiem
naudu, tie būtu 43 975 EUR. Šī ir ļoti skaļa liecība, ka studentiem ir liela vēlme braukt uz šādām
konferencēm, jo mums ar šo nepietika, lai to segtu. Ir daudzas publiskas personas, kas saka, ka
Latvijai jāiziet uz zinātni, un mēs varam pateikt, ka šeit ir studenti, kas to grib darīt. Ceru, ka
projekts turpinās attīstīties. Ir izveidota Facebook lapa, lai nodalītu informācijas plūsmu finanšu
labā.
Žūrija, ka izvērtēs pieteikumus, sastāv no 1 LSA Valdes, 1 LJZA, 1 IZM un 1 Saeimas
pārstāvja, kā arī 2 Domes pārstāvjiem.
I.Pētersone: Fonda nolikums nosaka, ka tajā var pieteikties ikviens studējošais, kas studē
akreditētā AI iestādē Latvijā. Viens pieteikums bija no Linkopingas universitātes.
M.Babris: Tas ir nederīgais pieteikums, statistikā bija salikti visi.
O.Jasjuļaņeca: Kāds ir galvenais uzdevums, ko darīs žūrija?
M.Babris: Nolikumā ir iekļauti vērtēšanas kritēriji, žūrijas uzdevums būs pēc tiem izvērtēt
pieteikumus un pieņemt lēmumu.
M.Belova: Domes sēdi izsludinot, tika ziņots, ka būs nepieciešami 2 Domes pārstāvji. Tie, kuri
nevarēja ierasties klātienē, varēja iesūtīt pieteikumu elektroniski. Diemžēl šodien sapratām, ka 1
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pieteikums nav nonācis līdz Domei problēmas ar listi dēļ. Aicināšu izvirzīt kandidatūras un tad
dosim vārdu kandidātiem pastāstīt par viņu motivāciju un pieredzi.
Uz ekrāna tiek demonstrēts Lauras Valaines pieteikums, kas iesūtīts laicīgi.
M.Belova: Kārtības rullis nosaka, ka balsojums par cilvēkiem veicams aizklāti. Aicinu veikt
balsojumu atklāti (nav iebildumu). Izsludinu balsojumu:
“Par balsojumu par Domes pārstāvjiem LSA Zinātnes fonda Starptautisko zinātnisko
konferenču un semināru konkursa vērtēšanas komisijā veikšanu atklāti”.
PAR
PRET
ATTURAS
28
0
0
Lēmums: Balsojumi par Domes pārstāvjiem LSA Zinātnes fonda Starptautisko zinātnisko
konferenču un semināru konkursa vērtēšanas komisijā tiks veikti atklāti.
O.Jasjuļaņeca: Izvirzu E.T.Tēbergas kandidatūru. (E.T.Tēberga uztur)
E.T.Tēberga: Esmu RSU SP LSA domniece, studēju medicīnu un uzskatu, ka esmu piemērota, jo
līdz šim esmu darbojusies RSU SP Zinātnes stipendijas komisijā, kā arī vispār RSU zinātne ir ļoti
svarīga lieta, un man jau ir pieredze izsvēršanā, kā piešķirt stipendijas un tamlīdzīgi. Jautājumi?
(Nav)
M.Belova: Izsludinu balsojumu:
“Par Lauras Valaines deleģēšanu LSA Zinātnes fonda Starptautisko zinātnisko konferenču
un semināru konkursa vērtēšanas komisijā”.
PAR
PRET
ATTURAS
26
0
2
Lēmums: Laura Valaine ir deleģēta LSA Zinātnes fonda Starptautisko zinātnisko
konferenču un semināru konkursa vērtēšanas komisijā.
M.Belova: Izsludinu balsojumu:
“Par Evitas Terēzes Tēbergas deleģēšanu LSA Zinātnes fonda Starptautisko zinātnisko
konferenču un semināru konkursa vērtēšanas komisijā”.
PAR
PRET
ATTURAS
23
0
5
Lēmums: Evita Terēze Tēberga ir deleģēta LSA Zinātnes fonda Starptautisko zinātnisko
konferenču un semināru konkursa vērtēšanas komisijā.
7. Grozījumi nolikumā “Par Latvijas Studentu apvienības Studentu – ekspertu tīkla
darbību un pārstāvju deleģēšanu ārējiem studiju kvalitātes novērtēšanas procesiem”
_____________________________________________________________________________
Nolikuma projekts pielikumā.
A.Zvaigzne: Ņemot vērā to, ka ir izmaiņas Studiju programmu licencēšanas noteikumos, mums
ir jādeleģē eksperts arī uz licencēšanu. Veiktas stilistikas izmaiņas. Varu atzīties, ka iepriekš
nestrādājām pēc nolikuma, jo iepriekš nebija iespējas deleģēt kādam citam studentu-ekspertu tīkla
koordinēšanu, tas ir mainīts.
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I.Pētersone: Kad būs apstiprināts nolikums, būs nepieciešams nomainīt numerāciju punktos. 42.
un 44. punktā nav nepieciešams likt komatus pēc ''dalības vērtēšanas vizītē''.
O.Jasjuļaņeca: Kāpēc nolikumā nav minēta 2. līmeņa profesionālā izglītība?
A.Zvaigzne: 2. līmeņa profesionālā izglītība pēc būtības ietver gan profesionālo bakalauru, gan
profesionālo maģistru. Lai neierobežotu 2. līmeņa profesionālās izglītības studentu vērtēšanas
iespējas, izmantotas ''bakalaura'' un ''maģistra'' studiju programmu līmeņi, jo tas nekur nepazūd.
Vai tevi apmierinātu, ja formulējums būtu "atbilstošo Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras
līmeni"?
O.Jasjuļaņeca: Jā.
M.Belova: Izsludinu balsojumu:
“Par grozījumu apstiprināšanu nolikumā “Par Latvijas Studentu apvienības Studentu –
ekspertu tīkla darbību un pārstāvju deleģēšanu ārējiem studiju kvalitātes novērtēšanas
procesiem””.
PAR
PRET
ATTURAS
28
0
0
Lēmums: Grozījumi nolikumā “Par Latvijas Studentu apvienības Studentu – ekspertu tīkla
darbību un pārstāvju deleģēšanu ārējiem studiju kvalitātes novērtēšanas procesiem” ir
apstiprināti.
18 minūšu pauze.
8. Grozījumi kārtībā “Mandātu skaita Kongresā un Domē aprēķināšanas kārtība”
_____________________________________________________________________________
Dokumenta projekts pielikumā.
D.Vēveris: Sākumā par pamatoju, kāpēc šāds ierosinājums nāca no Valdes puses. Pirmkārt, ir
acīmredzamas problēmas ar kvorumu, bet mēs ļoti labi apzināmies, ka skaita izmaiņa nav
galvenais veids, kā cīnīties ar problēmu, ar to jāstrādā paralēli, pie tā varam ķerties pēc tam. Otrkārt,
samazinot domnieku skaitu, būtu vieglāk pievērsties darbam ar atsevišķiem domniekiem, ja tas ir
nepieciešams. Jāpiemin, ka kārtība pieņemta, kad bija lielāks studentu skaits Latvijā - pāri 100 000.
Šobrīd tas nokritis līdz nedaudz pāri 82 000, balstoties uz pagājušā gada datiem. Kritums ir liels.
Tika izsludināta darba grupa, kurā iesūtīju 4 piedāvājumus no Valdes un aicināju jums iesūtīt
piedāvājumus. RTU SP vienīgā iesūtīja piedāvājumu, 9 variantus ar 2 formulām. Darba grupā
vienojāmies par to, ka domnieku skaitam jāsamazinās un tālāk virzījām 2 formulas. Abos
piedāvājumos domnieku skaits tiek samazināts uz 41, minimālais skaits 1. Līdzīgi aprēķināts
Kongresa delegātu skaits. Diemžēl neesmu veicis konkrētu aprēķinu, bet minimālais skaits
biedram būtu 3 un kopā būtu 221 kongresmenis.
I.Pētersone: Nepiekrītu apgalvojumam, ka darba grupā tika izlemts samazināt domnieku skaitu,
jo tā nebija īpaši labi apmeklēta, un vienojāmies, ka nepieciešamas pārmaiņas, bet nezinu, kāpēc
tika nolemts iesūtīt tikai samazinājumu, jo arī no RTU SP bija piedāvājums palielināt skaitu vai
mainīt formulu pie esošā skaita.
D.Vēveris: Pārējā Valde, kas toreiz bija, var labot, bet no manas atmiņas mēs vienojāmies.
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A.Vilcāne: Darba grupā, kad norādīju, ka tas nav risinājums, jūs minējāt, ka tas nav jautājums,
par kuru diskutējam. Darba grupā piedalījās tikai LU, RTU un RSU.
D.Vēveris: Kā jau minēju, šis nav paliekošs un vienīgais risinājums, ar to jāstrādā paralēli kopā,
par citiem risinājumiem runājām pēc tam.
O.Jasjuļaņeca: Jautājums par LSA formulu, par n kārtas koeficientu. Kā tas tiks noteikts? Tur
rakstīts, sākot ar 2, cik es saprotu, tas var būt arī 3, 4, 5. Kur ir robeža?
D.Vēveris: N=maksimālais domnieku skaits vienai SP, jeb nav n=1, jo 1 mandāts katrai SP jau ir.
Tāpēc sāk no 2 un iet līdz 4, dabūjot, ka maksimālais skaits vienai SP būs 4.
I.Pētersone: Kurš izdomāja, ka būs 4?
D.Vēveris: Tas ir mūsu piedāvājums.
M.Belova: Mēs gribētu uzklausīt viedokļus. No balsojumiem sākumā varētu būt balsojums par to,
vai vispār nepieciešamas izmaiņas. Ja ir nepieciešamas izmaiņas, tad varam aiziet pie konkrētajiem
piedāvājumiem un citiem piedāvājumiem. LSA un jums, jūsu SP, būtu jārūpējas par citām SP, jūs
esat līdzatbildīgi par to, kā tiek virzīta LSA darbība. SP ir ļoti nozīmīga LSA daļa, ja salīdzina ar
ģimeni, tad brāļiem un māsām vienam par otru jārūpējas, to jums jācenšas īstenot, SP palīdzot SP,
domniekam domniekiem, stiprinot kustību kopumā.
O.Jasjuļaņeca: Ja tagad Dome nolems, ka vajadzīgas pārmaiņas, bet neviens nebūs gatavs tās
veikt, tad kāpēc mēs balsojam par tām? Vēlos aicināt padomāt, vai pārmaiņas ir vajadzīgas un cik
katra SP ir gatava iesaistīties.
I.Pētersone: RTU SP esam par pārmaiņām, jo ir redzams, ka tāda sistēma, kāda ir tagad, nestrādā,
jo šī formula bija arī tad, kad studējošo skaits bija krietni lielāks. Ir jāizsver, vai domnieku skaita
samazināšana ir labākais risinājums. Iespējams, ka vienkārši nepieciešams pamainīt formulu.
A.Zariņš: Varbūt mēs varam izskatīt kaut kāda veida sankcijas SP deleģētajiem, kas kādā laika
periodā konstanti neapmeklē sēdes vai dara to nepietiekami? Varbūt varam samazināt viņiem
vietas vai palielināt, ja nepieciešams?
M.Belova: Domāju, ka varat pašorganizēties un Armanda priekšlikumu kopīgi izvērtēt un
sagatavot kādus priekšlikumus. Vēlos piebilsts, ka LSA ir gan juridiskais statuss, kas noteikts
Augstskolu likumā, gan arī darbojamies kā biedrība, ko regulē Biedrību un nodibinājumu likums,
kas paredz iespēju ieviest sankcijas, bet juridiskais statuss to ierobežo. Domājot par citiem
mehānismiem, es aicinātu, ka šī diskusija un priekšlikumi nāk no jūsu puses un ka jūs veidojat
konkrētākus piedāvājumus.
S.Skutele: Es arī uzskatu, ka LSA ir noteiktas problēmas, kas būtu jārisina, bet nedomāju, ka to
varētu darīt, samazinot domnieku skaitu. Es drīzāk piekristu VeA, ka ir citi mehānismi, kā risināt
situāciju, kurā atrodamies, vēl jo vairāk, ja darba grupā netiek izdiskutēts, vai nepieciešams
samazināt. Pārmaiņas ir nepieciešamas, bet ne šādā veidā.
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M.Belova: Pirmais balsojums būs par to, vai ir nepieciešamas pārmaiņas. Izsludinu balsojumu:
“Par grozījumu veikšanu kārtībā “Mandātu skaita Kongresā un Domē aprēķināšanas
kārtība””.
PAR
PRET
ATTURAS
13
4
11
Lēmums: Grozījumi kārtībā “Mandātu skaita Kongresā un Domē aprēķināšanas kārtība”
netiek veikti.
M.Belova: Ņemot vērā, ka jūs šo procesu esat šobrīd apstādinājuši, ka vairākums no jums uz darba
grupu neieradās un ka Valdes gada plāna punkts par darba grupas sasaukšanu un priekšlikumu
izveides ir veikts, šobrīd jūs esat noraidījuši pat pamatideju, ka nepieciešams veikt pārmaiņas.
Paldies RTU SP par iesūtīto variantu. Ņemot vērā, ka ļoti daudzi domnieki balsojumā atturējās, kā
arī tika izteikts priekšlikums no VeA un citām augstskolām par pārmaiņu nepieciešamību, aicinu
domniekiem uzņemties jautājumu uz saviem pleciem. No Valdes tālāk mēs varētu šo jautājumu
nevirzīt, jo gada plāna punkts ir izpildīts, bet aicinātu, ka kādas SP aktualizē šo jautājumu vai,
ideālā gadījumā, kāds no domnieku vides uzņemas iniciatīvu un nokoordinē plašāku diskusiju ar
konkrētu plānu, kas apmierinātu vairumu domnieku, jo šodien 11 domnieki atturējās, kas nozīmē,
ka nebija ne 'par', ne 'pret' viedoklis
9. Grozījumi nolikumā “LSA pārstāvju deleģēšanas kārtība starptautiskai
pārstāvniecībai”
_____________________________________________________________________________
I.Pētersone: Ierosinu šodien neizskatīt šo nolikumu tāpēc, ka Sandis nav uz vietas un man nav
pārliecības, ka kāds no jums ir pietiekami kompetents atbildēt uz visiem jautājumiem, kas varētu
būt ļoti detalizēti un tieši saistīti ar darba grupā diskutētajām lietām, jo arī šo darba grupu
apmeklēja 2 SP 2 pārstāvji - K.Sproģe un A.Vilcāne. Es neuzskatu, ka darba grupā un šeit ir
pietiekami daudz viedokļu, lai varētu diskutēt.
M.Belova: Izsludinu balsojumu:
“Par punkta “Grozījumi nolikumā “LSA pārstāvju deleģēšanas kārtība starptautiskai
pārstāvniecībai”” izslēgšanu no darba kārtības”.
PAR
PRET
ATTURAS
24
2
2
Lēmums: Punkts “Grozījumi nolikumā “LSA pārstāvju deleģēšanas kārtība starptautiskai
pārstāvniecībai”” ir izslēgts no darba kārtības.
M.Belova: Aicinu turpmākajās Domes sēdēs darba kārtības grozījumus ierosināt pie darba
kārtības apstiprināšanas. Vai vēlaties, lai Sandis vēlreiz organizē darba grupu vai rakstiski atbild
uz iesūtītajiem jautājumiem? Ņemot vērā to, ka vairums nobalsoja par punkta izslēgšanu, tad
vairumam ir kādas pretenzijas.
K.Sproģe: Manuprāt, būtiskākais ir, lai pats Sandis ir uz vietas un spēj atbildēt uz jautājumiem,
kas rodas saistībā ar nolikumu, jo liela daļa jautājumu mainīs to, kā tālāk notiks darbs ar
starptautiskajiem pasākumiem.
M.Belova: Tad jūs gribat, lai jautājums pāriet uz nākamo Domes sēdi?
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K.Sproģe: Dokuments tika izskatīts darba grupā, un izmainās tika ieliktas. Pieļauju, ka e-pastos
tālāk nekas netika minēts. Viņam jābūt uz vietas, lai atbildētu uz jautājumiem un Dome dzirdētu
viņa viedokli.
M.Belova: Vai visi piekrīt, ka darba grupas nav un visas diskusijas notiek nākamajā Domes sēdē?
(Nav iebildumu) Aicinu, ka turpmāk par dokumentiem, kas bijuši iepriekš pieejami, iesūtāt
jautājumus, lai situācijā, ja nepieciešams veikt izmaiņas konkrētajos nolikumos, ka tas mehāniski
nav jādara Domes sēdē, bet ka to var izdarīt sagatavošanas darbā.
A.Vītoliņa: Līdz nākamajai Dome sēdei pie šī jautājuma nedrīkst strādāt darba grupās?
M.Belova: Vai jūs sapratāt, ka izņēmāt jautājumu no darba kārtības? Ja jums nav jautājumu, tad
varbūt vairums uzskata, ka nolikums ir kārtībā un to var apstiprināt.
A.Vītoliņa: Es domāju, ka vairāk bija tas, ka Sandis nav šeit un nevaram uzdot viņam jautājumus,
bet būtu skarbi pateikt, ka līdz nākamajai Domes sēdei nevar rīkot darba grupu.
M.Belova: Aicinu, ka uzdodat jautājumus, kas jums ir, jo nav tā, ka tikai viens cilvēks ir strādājis
pie tā jautājuma, un gadījumā, ja kāds saslimst vai ir atvaļinājumā, prezidents ir atbildīgs par darbu
pārdali un darbības notikšanu. Ja nevaram atbildēt, tad izskatām nākamajā Domes sēdē.
I.Pētersone: Tikko nobalsojām, ka svītrojam punktu. Ierosinu pāriet pie nākamā punkta. Ja kādam
radīsies jautājumi, viņi var vērsties pie Sanda, un, ja Sandis sapratīs, ka jautājumu ir daudz, viņš
līdz nākamajai Domes sēdei sasauks darba grupu.
M.Belova: Labi, paliekam pie tāda plāna.
10. Grozījumi pozīcijā “Par valodu lietojumu augstākajā izglītībā”
_____________________________________________________________________________
Dokumenta projekts pielikumā.
M.Belova: Grozījumi paredzēti, lai LSA varētu paust viedokli par iesniegtajiem priekšlikumiem
Augstskolu likumā.
M.Belova iepazīstina ar grozījumiem pozīcijā.
O.Jasjuļaņeca: Kādi ir šķēršļi, ko jūs saskatāt, realizējot šo dokumentu? Kas varētu traucēt šī
punkta veiksmīgai tālākai virzībai?
M.Belova: Tie ir politisko partiju dažādība uzskatos par valodu lietojumu AI, ņemot vērā, ka šeit
nepieciešams veikt izmaiņas Augstskolu likumā un Valsts valodas likumā. Nacionālā apvienība ir
izteikusies, ka ir pret jebkādām izmaiņām, kas var apdraudēt valsts valodu, diskusijas no citām
partijā ir par to, vai vajag tikai Eiropas Savienības valodās. Apdraudējumus saredzu tajā, ka Saeimā
koalīcija nevarēs vienoties par priekšlikumiem, pirmkārt jau komisijas ietvaros, ja tie tiek noraidīti.
Vēl sapratām, ka pozīcija pārāk šauri runāja par tiem jautājumiem, kad jautājums ir diezgan
karsts medijos un Valdei jārunā ar medijiem. Izsludinu balsojumu:
“Par grozījumu pozīcijā “Par valodu lietojumu augstākajā izglītībā” apstiprināšanu”.
PAR
PRET
ATTURAS
24
4
0
Lēmums: Grozījumi pozīcijā “Par valodu lietojumu augstākajā izglītībā” ir apstiprināti.
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11. Revīzijas komisijas prezentācija
_____________________________________________________________________________
G.Bērziņš: No sākuma vēlētos izteikt savu viedokli par mandātu skaita jautājumu, jo tajā brīdī,
kad nobalsoja pret vai atturējās, savā ziņā mēs sevi norokam, jo jūs paši zināt, cik mums ir grūti
ar kvorumu, ka visu laiku ir plus vai mīnus 1 cilvēks. Līdz ar to katru reizi gadās iespēja, ka esam
uz atkārtotas Domes sēdes sliekšņa. Es saprotu, ka cilvēkiem patīk satikties vairāk, bet varbūt
Domes sēdes nav tā vieta, kur to darīt.
Starpziņojumu prezentēsim nākamajā Domes sēdē novembrī. Ziņojums skatīs: LSA finanses
un mērķus projektos; Valdes amatu aprakstus un pārskatus; komunikāciju ar Domi un kopumā;
Domes aptauju, ko uzņēmusies izstrādāt Nora Kezika; Komunikācijas stratēģijas ievērošanu;
Domes sēžu, darba grupu un Kongresa termiņu ievērošanu; sēžu apmeklējumu, pētīsim
kopsakarības; LSA finanses, grāmatvedību un lietvedību; atbilstību normatīvajiem aktiem
grāmatvedībā; LSA publisko tēlu; Stratēģijas padomi. Pēdējais punkts ir iesaldēts, jo iestājies
klusums šajā jautājumā, sazināsimies ar prezidenti, lai uzzinātu, kas notiek.
I.Pētersone: Vai ir kādas izmaiņas Revīzijas komisijas sastāvā kopš Kongresa?
G.Bērziņš: Izstājusies Anda Barkāne, jo viņa tika apstiprināta par LSA Zinātnes fonda
koordinatori.
Esam ieinteresēti, lai jūs kā Dome aktīvi piedalītos.
12. Dalībnieku atlases priekšnosacījumi semināram “Kam rūp students? 2017”
_____________________________________________________________________________
D.Vēveris: Līdzīgi kā pirms SLF’17, Valdes ikdienā aktualizējās vairāki problēmjautājumi, kas
skar dalībnieku atlasi uz KRS’17. Pārsvarā šie jautājumi skar LSA biedrus, kas nav nomaksājuši
pagājušā gada biedru naudu vai ir iesnieguši dokumentu par izstāšanos. Tā kā projektu dalībnieku
atlases kārtību plānots sagatavot uz nākamo Domes sēdi, tad šajā Domes sēde būtu jāvienojas tieši
par KRS’17 dalībniekiem. Mums radušies 3 problēmjautājumi, par kuru gribam dzirdēt diskusiju:
1. Vai pieņemt dalībniekus no SP, kas nav nomaksājušas pagājušā gada biedru naudu?
2. Vai pieņemt dalībniekus no SP, kas iesniegušas dokumentu par izstāšanos šī gada laikā?
3. Vai pieņemt dalībniekus no SP, kas iesniegušas dokumentu par izstāšanos senāk par diviem
gadiem?
I.Pētersone: Semināra finanses tiek ņemtas no samaksātajām biedru naudām. Manuprāt, ir ļoti
nepareizi, ka ļaujam SP, kuras nemaksā biedru naudu, izmantot tās pašas tiesības, ko izmanto
samaksājušās. Es, personīgi, iesaku neņemt dalībniekus, kas nav samaksājuši biedra naudu, tajā
pašā laikā pagājušajā un šajā gadā mēs ļoti laipni uzņēmām dalībniekus no REA, jo tādā veidā
ceram, ka viņi sapratīs, ka viņiem vajadzētu vairāk iesaistīties. Ja ir SP, kas nemaksā biedra naudu
un vēlas deleģēt studentus, tad lai samaksā par dalībnieku dalības izmaksu. Kaut vai par dzīvošanu
un ēdināšanu.
D.Roga: Izteikšos kā šī gada organizatore. Savās sapulcēs esam runājuši par šo tēmu, mūsu
viedoklis ir kategoriski pret nemaksājošo SP studentu ņemšanu.
M.Babris: Izteikšu filozofisku ideju - vai organizācijas nostājai būtu jālemj kāda indivīda nākotne?
LSA nepārstāv konkrētas SP, tā pārstāv studentus. Ja SP ir pieņēmusi sliktu lēmumu, vai tāpēc
mums ir jāsoda students, kurš kādreiz varētu būt ļoti spēcīgs balsts organizācijai?
D.Roga: Mēs esam pret, ka nemaksājoša SP deleģē savus studentus, bet viņiem ir iespēja
pieteikties atvērtajā pieteikšanās, konkurējot ar citiem pretendentiem.
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A.Vītoliņa: Runājot par mandātu samazinājumu, tad varbūt varam samazināt mandātu skaitu un
neļaut piedalīties projektos, ja SP nav apmeklējusi 70% Domes sēžu vai nav ieradusies uz
Kongresu? Tas ir tikai ieteikums.
I.Pētersone: Formulējums ir nesaprotams - vai pieņemt dalībniekus vai delegātus, kā teica Dagnija?
M.Belova: Tāpēc vēlamies jūsu viedokli, par to nebijām aizdomājušies.
D.Roga: Mēs izskatīsim visas pieteikuma anketas, neskatoties uz augstskolu. Mums ir deleģējumu
skaits un tad, neatkarīgi no AI iestādes, studenti tiek ņemti pēc atbildēm uz jautājumiem.
O.Jasjuļaņeca: Mans subjektīvais viedoklis ir, ka katram pasākumam ir noteikts dalībnieku skaits
un 2 pieteikšanās kārtas, kur teorētiski var pieteikties jebkurš students. Līdz ar to uz atvērto var
pieteikties jebkurš students.
M.Belova: Vai protokolā varam piefiksēt, ka atvērtajā pieteikšanās tiek izvērtēti pieteikumu
individuāli, neskatoties uz to, no kuras biedru AI iestādes ir students? (Dome piekrīt) Kā ar
pieteikšanos, kur SP deleģē savus pārstāvjus?
I.Pētersone: Uzskatu, ka vajag atļaut deleģēt tikai tiem, kas maksā biedru naudu.
M.Belova: Izsludinu balsojumu:
“Par delegātu pieņemšanu seminārā “Kam rūp students?” no pašpārvaldēm, kas nav
samaksājušas biedru naudu”.
PAR
PRET
ATTURAS
0
22
5
M.Belova balsojumā nepiedalās.
Lēmums: Delegāti seminārā “Kam rūp students?” no pašpārvaldēm, kas nav samaksājušas
biedru naudu, netiks pieņemti.
M.Belova: Tad jautājums ir par tām SP, kuras ir iesniegušas dokumentu par izstāšanos šī gada
laikā, respektīvi, tas ir jautājums par BAT SP. Vai kāds grib izteikties? (Neviens nevēlas) Izsludinu
balsojumu:
“Par delegātu pieņemšanu seminārā “Kam rūp students?” no pašpārvaldēm, kas iesniegušas
dokumentu par izstāšanos šī gada laikā”.
PAR
PRET
ATTURAS
0
19
8
M.Belova balsojumā nepiedalās.
Lēmums: Delegāti seminārā “Kam rūp students?” no pašpārvaldēm, kas iesniegušas
dokumentu par izstāšanos šī gada laikā, netiks pieņemti.
M.Belova: Ņemot vērā, ka SP, kuras iesniegušas dokumentu par izstāšanos, nav samaksājušas
2016. gada biedru naudu, pirmais punkts tās izslēdz.
13. Studējošo pašpārvalžu aktualitātes
_____________________________________________________________________________
BA:
Uzņēmām Domes sēdi.
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29. augustā Senāts ievēlēja Andri Nātriņu par prorektoru pētniecības un attīstības jautājumos.
2.10. būs pirmā sēde ar jaunajiem studentiem.
DU:
Notikušas SP vēlēšanas, E.Okmanis ievēlēts par vadītāju.
Satversmes sapulcē nobalsots par reorganizāciju, DU kļūs par Austrumlatvijas Universitāti.
Ir plāns taisīt aptauju par studentu attieksmi pret SP.
EKA:
Strādājam pie nolikuma, struktūras un amatu aprakstu maiņas.
Notiks SPeka trips - jauno biedru seminārs.
LiepU:
Notiek dienesta viesnīcas vecākā vēlēšanas.
Notiek Pasniedzēju nedēļa, veidojam Fukšu dienu.
27. oktobrī notiks SP stratēģiskais seminārs.
LKA:
Notiek jauno biedru apzināšana.
Ievēlēti jauni senatori un pārstāvji stipendiju komisijā.
SP piešķirta jauna SP telpa.
Tiek pārskatīts SP nolikums, valdes modelis un vēlēšanu sistēmas kārtība. Tiek veidots kursu
vecāko nolikums.
Izsūtīta gaidu anketa par SP.
LLU:
Noticis jauno biedru seminārs "LLU & chill".
11.10. notiks atvērtā domes sēde.
Domājam par fakultāšu SP savstarpēju saliedēšanos.
LMA:
Ievēlēti jauni senatori un pārstāvji stipendiju komisijā.
Notika rektoru mijas ballīte, apsveicām jauno rektoru un prorektorus.
Pie mums viesojās Pasaules bankas eksperti, runāja ar vadību, mācībspēkiem un doktorantiem,
piedalījās SP locekļi.
Gatavojamies nākamā gada Karnevālam.
LU:
Vizīte Baltkrievijas Valsts universitātes forumā.
Tuvojas UNICA konference, uz ko dosies 9 studenti.
Tuvojas pieredzes apmaiņas brauciens uz Sorbonnas universitāti.
Palaista mentoringa programma, aktīva ir kursa vecāko programma.
Notika talka, Aristotelis un LU 98. dzimšanas dienas balle.
6.10. notiks LU forums.
Cenšamies panākt uzlabojumus dienesta viesnīcās.
Iemūrēta kapsula ar vēstījumu LU jaunajā kompleksā.
RTA:
Piedalījāmies labdarības akcijā "Skolas soma".
Notika pirmkursnieku seminārs "Vasals".
Notika Fukši, aizvadīta Pasniedzēju diena.
Gatavojamies Valdes vēlēšanām, kas notiks 4.10.
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RISEBA:
Ievēlēta jauna priekšsēdētāja - E.Rudzīte.
Izveidojām International Club SP kā apakšvirzienu, kas nodarbojas ar ārzemju studentu integrāciju.
Turpinām rediģēt SP nolikumu.
Apkopoti kursu vecākie, cenšamies viņus aktivizēt SP.
RSU:
Notiks jauno biedru skola.
Notiek darbs pie valdes modeļa maiņas un amatu aprakstiem.
Notiek darbs pie akadēmiskā semināra.
Tuvojas rektora un padomes vēlēšanas.
Virzām tālāk zobārstniecības jautājumu.
Mēģinām ieviest SP badijus.
Jaunu telpu paplašinājums.
VeA:
Notiks "Iestūmiens" - jauno biedru seminārs. Integrēsim pašreizējo valdi.
Izmantojam Ventspils domes piešķirto finansējumu, lai radītu visādus pasākumus VeA studentiem.
Kursa vecākie nevarēs būt cilvēki, kas jau iesaistās SP.
Fakultāšu domē un stipendiju komisijā jauni biedri.
Renovēts 1 dienesta viesnīcas stāvs, pabeigta jaunā SP telpa.
RTU:
Strādājam pie satversmes un kārtības ruļļa labojumiem.
Kopā ar RSU organizējam Zinātnes mēnesi.
Turpinām pārstāvēt sevi Nordtek, jūnijā pie mums norisināsies Nordtek konference.
Notiks Fukšu balle.
LSA pateicas aktīvistiem Natālijai Šilovai, Stefānijai Sīmanei, Andai Barkānei un K.Sproģei par
darbu un BA SP par uzņemšanu.
Sēde tiek slēgta 17:15

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

Nr. 2016/K5
Apstiprināts LSA Domes sēdē 04.03.2017

Nolikums „Par Latvijas Studentu apvienības Studentu – ekspertu tīkla
darbību un pārstāvju deleģēšanu ārējiem studiju kvalitātes novērtēšanas
procesiem”
Nolikumā lietotie saīsinājumi un termini
1. LSA - Latvijas Studentu apvienība
2. AIC - Akadēmiskās informācijas centrs
3. Novērtēšanas komisijas - augstskolu un koledžu novērtēšanas, augstākās izglītības virzienu
novērtēšanas ekspertu komisijas, tajā skaitā studiju programmu licencēšanai apstiprinātie
eksperti.
4. LSA Studentu-ekspertu tīkls - studentu-ekspertu apmācību, sagatavošanas, deleģēšanas un
informācijas sistēma, kas uztur aktuālus datus par ārējās studiju kvalitātes novērtēšanas
studentiem - ekspertiem un interesentiem.
5. LSA Studentu - ekspertu tīkla interesenti – visi studenti, kuri ir izrādījuši vai izteikuši vēlmi
pilnveidot savas zināšanas par kvalitātes nodrošināšanu augstākajā izglītībā un vēlas
piedalīties akreditācijā kā novērotāji vai eksperti.
6. LSA Studentu-ekspertu tīkla dalībnieki – visi tie studenti, kuri ir izgājuši studentu-ekspertu
sagatavošanas procesu, un kuri ir sagatavoti dalībai akreditācijas un licencēšanas vizītēs kā
eksperti.
7. Akreditācijas simulācija - īpaši organizēts pasākums, kura ietvaros tiek simulēta akreditācijas
vizīte augstskolā.
8. Studentu – eksperta apmācības 1. līmenis - video lekciju cikls, kura mērķis ir sniegt pamat
zināšanas par kvalitātes novērtēšanu augstākajā izglītībā.
I Vispārīgie jautājumi
9. Šis nolikums nosaka LSA Studentu – ekspertu tīkla darbību un pārstāvju deleģēšanas
procedūru un kandidātu izvērtēšanas kritērijus dalībai novērtēšanas komisijās.
10. Augstskolu un koledžu, kā arī studiju virzienu akreditācijai novērtēšanas komisijas locekļu
deleģēšanas kārtība tiek veidota saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.407
“Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi”. Noteikumi nosaka, ka LSA
deleģē vienu LSA pārstāvi kā ekspertu un varir tiesīga deleģēt LSA pārstāvjus kā novērotājus.

11. Studiju programmu licencēšanas kārtība tiek veidota saskaņā Ministru kabineta noteikumiem Nr.
408 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”. Noteikumi nosaka, ka, no 2017. gada 1.
novembra, LSA deleģē vienu LSA pārstāvi kā ekspertu un var deleģēt LSA pārstāvjus kā
novērotājus.
11.12. Noteikumi nosaka, ka LSA ir tiesīga deleģēt LSA pārstāvjus kā novērotājus studiju
programmas izvērtēšanā.
II Studentu – eksperta tīkla darbība
12.13. Gan LSA Studentu - ekspertu tīkla dalībnieki, gan arī interesenti tiek uzskaitīti datubāzē,
kas ir pieejama studējošo pārstāvjiem LSA biedru zonā. Jebkuram studentam ir iespēja kļūt
par LSA Studentu-ekspertu tīkla interesentu un dalībnieku
III Informācijas par novērtēšanas vizītēm publicēšana
13.14. Par studentu-ekspertu tīklu atbildīgais LSA Valdes loceklis ir atbildīgs par informācijasu
publicēšanu LSA mājaslapas sadaļā “Pieteikšanās vizītēm” “Novērtēšanas vizītes” ne vēlāk,
kā piecu darba dienu laikā kopš informācijas saņemšanas no Akadēmiskās informācijas centra.
IV Students-eksperts
14.15. Studentu – ekspertu tīkla eksperts ir tāds LSA pārstāvis, kas LSA noteiktā kārtībā ir
apguvis apmācību ciklu un ir students akreditētā Latvijas augstākās izglītības iestādē.
15.16. Studentu – ekspertu tīkla apmācības notiek divos līmeņos:
15.1.16.1. Lekciju cikls vispārīgo zināšanu par akreditāciju un novērtēšanu apgūšanai.
(Pielikums Nr. 2).
16.2.
Novērtēšanas vizītes simulācija vai dalība novērtēšanas vizītē kā novērotājam, vai
dalība speciāli organizētajās ekspertu mācībās.
15.2.17.
Ja LSA pārstāvis ir izpildījis 16.2 punkta prasības laika periodā pirms 16.1 punktā
lekciju cikla publicēšanas, tad viņš tiek uzskatīts par studentu-ekspertu tīkla ekspertu.

V Pieteikšanās procedūra Studentu – ekspertu tīklam
16.18. Interesenti piesakās dalībai LSA Studentu – ekspertu tīklā, aizpildot elektronisko
pieteikuma formu LSA mājaslapā, kurā tiek norādīts:
16.1.18.1. vārds, uzvārds;
16.2.18.2. e-pasta adrese;
16.3.18.3. tālruņa numurs;
16.4.18.4. augstskola, studiju programma, studiju virziens, studiju līmenis, kurss;
17.19. Elektroniski iesniegtos pieteikumus uz savu e-pastu saņem LSA Valde.

VI Pieteikšanās procedūra novērtēšanas komisijai
18.20. Dalībnieki piesakās dalībai novērtēšanas komisijai, aizpildot elektronisko pieteikuma
formu LSA mājaslapā kurā tiek norādīts:
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18.1.20.1. vārds, uzvārds;
18.2.20.2. e-pasta adrese;
18.3.20.3. tālruņa numurs;
18.4.20.4. augstskola, studiju programma, studiju līmenis, kurss;
18.5.20.5. novērtēšanas komisija (vizīte), kurā vēlams piedalīties;
18.6.20.6. kandidāta motivācija;
18.7.20.7. kandidāta CV, kurā norāda iepriekšējo pieredzi augstākās izglītības kvalitātes
nodrošināšanā/ novērtēšanā.
19.21. Elektroniskie pieteikumi tiek iesniegti LSA Valdei.
VII Kandidātu izvērtēšana deleģēšanai eksperta statusā
20.22. Kandidātu izvērtēšanu veic LSA Valde, vadoties pēc LSA Valdes locekļa, kas atbildīgs par
studentu-ekspertu tīklu, rekomendācijas.
21.23. Lai kandidātu varētu izvērtēt, tam jāatbilst šādiem pamatnosacījumiem:
21.1.23.1. ir students akreditētā Latvijas augstākās izglītības iestādē;
21.2.23.2. ir pietiekamas angļu un latviešu valodas zināšanas, vismaz B2 līmenī, brīvai saziņai
un dokumentu sastādīšanai;
21.3.23.3. nepastāv interešu konflikts saskaņā ar Akadēmiskās informācijas centra studiju
akreditācijas komisijas apstiprināto Studiju virzienu novērtēšanas metodiku.
22.24. Pēc tam, kad konstatēta atbilstība pamatnosacījumiem, kandidāti tiek vērtēti pēc
sekojošiem kritērijiem, kas sakārtoti prioritārā secībā:
22.1.24.1. ir Studentu – eksperta tīkla dalībnieks;
22.2.24.2. ir izgājis Studentu – eksperta apmācībuas 1. līmeni;
22.3.24.3. studē vai ir absolvējis studiju programmu, kuras studiju virziens un studiju līmenis
atbilst vērtējamās programmas vai programmu studiju virzienam.
23.25. Kandidāta atbilstība pēc studiju virziena tiek novērtēta, salīdzinot vērtējamo programmu
studiju virzienu un tās programmas studiju virzienu, kurā kandidāts studē vai kuru ir
absolvējis. Kandidāta esošās vai absolvētās programmas studiju virzienam ir jāsakrīt ar
vērtējamoās programmuas studiju virzienu.,
24.26. Starpdisciplināru programmu pārstāvjiem ir tiesības vērtēt abu savu programmu aptverošo
jomu (studiju virzienu) programmas.
25.27. Ja ir pieteicies tikai viens studējošais, kura studiju virziens atbilst vērtējamās programmas
jomai un līmenim, tad viņš tiek rekomendēts deleģēšanai. Izņemot gadījumus, ja viens
kandidāts ir piedalījies studiju virzienu akreditācijās vairāk kā trīs reizes astronomiskā gada
laikā, vai arī ir ticis deleģēts uz vizīti eksperta statusā pēdējo divu mēnešu laikā, tad prioritāri
tiek deleģēts kāds cits kandidāts.
26.28. Ja uz licencēšanas vizīti ir pieteikušies vairāki pārstāvji ar atbilstību vērtējamajam studiju
virzienam, tad nākamajā kārtā tiek vērtēta atbilstība studiju līmenim. Ja uz akreditācijas vizīti
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ir pieteikušies vairāki pārstāvji ar atbilstību 22. un 23. punktā minētajiem kritērijiem, tie tiek
vērtēti pēc 30. punktā ietvertajiem papildus kritērijiem.
27.29. Studiju līmeņa atbilstība tiek izvērtēta šādi:
27.1.29.1. 1. līmeņa studiju programmas studentam ir tiesības vērtēt 1. līmeņa studiju
programmu.
27.2.29.2. Bakalaura studiju programmas studentam ir tiesības vērtēt 1. līmeņa studiju
programmas un bakalaura studiju programmas.
27.3.29.3. Maģistra studiju programmas studentam ir tiesības vērtēt 1. līmeņa studiju
programmas, bakalaura studiju programmas un maģistra studiju programmas.
27.4.29.4. Doktora studiju programmas studentam ir tiesības vērtēt 1. līmeņa studiju
programmas, bakalaura studiju programmas, maģistra studiju programmas un doktora
studiju programmas.
28.30. Ja pēc studiju līmeņa izvērtēšanas ir tikai viens pārstāvis, kura studiju līmenis atbilst
vērtējamai studiju jomai un līmenim, tad tas tiek rekomendēts deleģēšanai.
29.31. Ja pēc licencēšanas vizītes pieteikumu studiju līmeņa izvērtēšanas ir vairāki pārstāvji, kuru
studiju joma un līmenis atbilst vērtējamai studiju jomai un līmenim, tad pārstāvji tiek izvērtēti
pēc papildus kritērijiem.
29.1.31.1. Papildus kritēriji ir:
29.1.1.31.1.1. iepriekšēja pieredze
novērtēšanā;

augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanā un

29.1.2.31.1.2. darbība studējošo interešu pārstāvniecībā;
29.1.3.31.1.3. dalība augstākās izglītības iestādes lēmējinstitūcijās;
29.1.4.31.1.4. darba pieredze vērtējamajā jomā;
29.1.5.31.1.5. kandidāta motivācija piedalīties vērtēšanas vizītē;
29.1.6.31.1.6. kandidāta sniegums iepriekšējās novērtēšanas vizītēs, uz kurām ticis
deleģēts.
30.32. Deleģēšanai tiek rekomendēts tas kandidāts, kurš visvairāk atbilst papildus kritērijiem.
31.33. Izskatot kandidātus, LSA Valdei ir tiesības lūgt Studiju programmu akreditācijas komisijai
sniegt atzinumu par šo pārstāvju līdzšinējo ziņojumu un darbības kvalitāti. Ja par kādu
kandidātu saņemts negatīvs atzinums, tad neatkarīgi no atbilstības kritērijiem,LSA Valde var
noraidīt šī kandidāta pieteikumus tiek noraidīts..
VIII Kandidātu izvērtēšana deleģēšanai novērotāja statusā
32.34. Kandidātu izvērtēšanu veic LSA Valde, vadoties pēc LSA Valdes locekļa, kas atbildīgs par
studentu-ekspertu tīklu, rekomendācijas.
33.35. Lai kandidātu varētu izvērtēt, tam jāatbilst šī nolikuma 21. punktā minētajiem
pamatnosacījumiem.
34.36. Pēc tam, Kkad konstatēta atbilstība pamatonsacījumiem, LSA Valde balso par
kandidātiem.

IX Ārvalstu ekspertu deleģēšana
35.37. LSA varir tiesīga deleģēt ārvalstu studentus-ekspertus un ekspertus no Eiropas augstākās
izglītības telpas kvalitātes nodrošināšanas ekspertu tīkliem, piemērām, Eiropas Studentu
apvienības kvalitātes nodrošināšanas tīkla, atbilstoši šo tīklu noteiktām kārtībām.
X Deleģēšanas procedūra
36.38. Pēc kandidātu izvērtēšanas par studentu-ekspertu tīklu atbildīgais LSA Valdes loceklis ir
atbildīgs parsagatavo lēmumprojektau sagatavošanu, kaso saskaņā ar LSA Statūtiem tiek
iesniegtsdz izskatīšanai LSA Valdes sēdēValdei.
37.39. LSA Valde par lēmumprojektu balso un pieņem lēmumu triju darba dienu laikā.
38.40. Strīdus, neskaidrības un citus jautājumus par LSA pārstāvju deleģēšanas procedūru vai
rezultātiem, kas nav regulēti šajā nolikumā, izskata LSA Valde.
XI Noslēguma procedūras
39.41. Pēc Valdes lēmuma pieņemšanas par studentu-ekspertu tīklu atbildīgais LSA Valdes
loceklis ir atbildīgs par:
39.1.41.1. nosūta informācijasu nosūtīšanu par deleģētajiem pārstāvjiem Akadēmiskās
informācijas centram (Pielikums Nr. 1);
39.2.41.2. informē par atteikumu pārstāvjus, kas netika deleģētipārstāvju, kas netika deleģēti,
informēšanu par atteikumu un tā iemesliem;
piecu darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, informē pārstāvi, kas tika
deleģēts un sazinās ar pārstāvi par apmācību un sīkākas informācijas nepieciešamību.
pārstāvja, kas tika deleģēts, informēšanu piecu darba dienu laikā pēc lēmuma
pieņemšanas, kā arī sazināšanos par konsultāciju nepieciešamību.

41.3.

42. Pēc dalības vērtēšanas vizītē eksperta lomā, LSA pārstāvis informē LSA Valdi par vērtēšanas procesā
gūtajiem ienākumiem.
43. Pēc 42. punktā informācijas saņemšanas, par studentu-ekspertu tīklu atbildīgais Valdes loceklis ir
atbildīgs par rēķina sagatavošanu 25% apmērā no LSA pārstāvja gūtajiem ienākumiem pēc visu
nodokļu nomaksas.
39.3.44.
Pēc 43. punktā minētā rēķina saņemšanas, LSA deleģētais pārstāvis ne vēlāk kā 14 dienu
laikā apmaksā rēķinu.

Prezidente
M.Belova

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

Pielikums Nr. 1

DELEĢĒJUMS

Rīgā

[Datums]

Nr. XXXXXX

Augstākās izglītības kvalitātes aģentūrai
Biroja adrese: Dzirnavu iela 16, Rīga, LV - 1010
Pasta adrese: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
aika@aic.lv

Par Latvijas Studentu apvienības pārstāvju deleģēšanu studiju virziena novērtēšanas vizītei
Latvijas Studentu apvienība (LSA) ir saņēmusi Jūsu [Gads]. gada [Diena]. [mēnesis] vēstuli Nr.
[Vēstules numurs] ar aicinājumu deleģēt pārstāvjus uz studiju virziena novērtēšanas vizīti, saskaņā ar 2015.
gada 14. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 407 “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas
noteikumi” 48. punktā minētajām tiesībām.
LSA deleģē šādus pārstāvjus studentu – eksperta statusā:
1. [Vārds, uzvārds, personas kods] ([e-pasts], tālrunis: [telefona numurs]) uz [Augstākās
izglītības iestāde] [programmas līmenis] studiju virziena – [Studiju virziens] izvērtēšanu.
LSA deleģē šādus pārstāvjus studenta- novērotāja statusā:
2. [Vārds, uzvārds, personas kods] ([e-pasts], tālrunis: [telefona numurs]) uz [Augstākās
izglītības iestāde] [programmas līmenis] studiju virziena – [Studiju virziens] izvērtēšanu.
Vēstulei pielikumā tiek pievienots pārstāvja CV

Par Latvijas Studentu apvienības pārstāvju deleģēšanu studiju programmu licencēšanas procedūrām
Latvijas Studentu apvienība (LSA) ir saņēmusi Jūsu [Gads]. gada [Diena]. [mēnesis] vēstuli Nr.
[Vēstules numurs] ar aicinājumu deleģēt pārstāvjus uz studiju programmu licencēšanas procedūrām,
saskaņā ar 2015. gada 14. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 408 “Studiju programmu licencēšanas
noteikumi” 6.3. apakšpunktā minētajām tiesībām.
LSA deleģē šādus pārstāvjus:
1. [Vārds, uzvārds, personas kods] ([e-pasts], tālrunis: [telefona numurs]) uz [Augstākās izglītības
iestāde] [programmas līmenis] studiju programmas “[Programmas nosaukums]” (studiju virziens – [Studiju
virziens]) izvērtēšanu.
Vēstulei pielikumā tiek pievienots pārstāvja CV.

Prezidente

[datums]

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

Pielikums Nr. 2
Studentu-ekspertu apmācīšana
1. Studentu-ekspertu 1. līmeņa apmācības sastāv no šādiem tēmu blokiem:
1.1. Augstākās izglītības sistēma;
1.2. Kvalitāte un tās vērtēšana;
1.3. Eiropas Standarti un vadlīnijas;
1.4. Iekšējā vērtēšana, pašnovērtējums;
1.5. Akreditācijas vizīte;
1.6. Galīgā vērtējuma ziņojums.
2. Augstākās izglītības sistēma
2.1. Lekcijas ievadā tiek izskaidrota lekciju cikla struktūra un mērķi. Tā iepazīstina ar Eiropas
kvalitātes nodrošināšanas principiem augstākajā izglītībā, kā arī Boloņas procesu un trīs
ciklu sistēmu. Latvija tiek parādīta kā individuāls gadījums un uz tās izglītības sistēmas
struktūru tiek likts īpašs uzsvars, izskaidrojot atšķirību starp licencēšanu un akreditāciju,
kā arī starp dažādiem studiju līmeņiem.
2.2. Lekcijas mērķi:
2.2.1. Iepazīstināt ar ekspertu mācību programmas mērķiem, uzdevumiem un realizāciju;
2.2.2. Iepazīstināt ar kvalitātes vērtēšanas tendencēm Eiropā;
2.2.3. Iepazīstināt ar Latvijas augstākās izglītības sistēmu un struktūru.
3. Kvalitāte un tās vērtēšana
3.1. Lekcija paskaidro dažādus veidus, kā tiek definēta kvalitāte augstākajā izglītībā. Lekcijas
ietvaros tiek stāstīts par kvalitātes novērtēšanas būtību un mērķiem. Tāpat arī tiek
pastāstīts par to, kā šobrīd notiek kvalitātes novērtēšana Latvijā un tās sasaiste ar Eiropas
augstākās izglītības telpu.
3.2. Lekcijas mērķi:
3.2.1. Iepazīstināt ar kvalitātes novērtēšanas konceptu;
3.2.2. Sniegt zināšanas par kvalitātes nodrošināšanu augstākajā izglītībā;
3.2.3. Sniegt zināšanas par Latvijas kvalitātes nodrošināšanas sistēmu.
4. Eiropas standarti un vadlīnijas
4.1. Lekcija aptver Eiropas standartus un vadlīnijas, to ieviešanu un vērtēšanu. Lekcijas
ietvaros tiks izskaidroti un analizēti Eiropas standarti un vadlīnijas, to pamatojums un
veidi, kā tie ir ieviešami. Lekcijas mērķis ir sniegt studentiem informāciju par Eiropas
ietvarstruktūru, uz kuras balstās Latvijas augstākās izglītības kvalitātes novērtēšana
4.2. Lekcijas mērķi:
4.2.1. Sniegt zināšanas par Eiropas standartiem un vadlīnijām;
4.2.2. Sniegt padziļinātu izpratni ir Eiropas standartu un vadlīniju mērķiem un labās
prakses piemēriem;
4.2.3. Veicināt izpratni par to, kā Eiropas standarti un vadlīnijas tiek piemērotas Latvijas
augstākās izglītības kvalitātes vērtēšanā.
5. Iekšējā vērtēšana. Pašvērtējums

5.1. Lekcija aptver izglītībā realizēto iekšējo kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, tās uzdevumus
un atbildību, procedūru, lēmumus un realizāciju. Lekcijā tiek izskaidroti šādi jautājumi:
pašvērtējuma ziņojuma struktūra, pašvērtējuma ziņojuma analīzes uzdevumi, jautājumi,
kas jāanalizē galīgā vērtējuma projektā, ko sagatavo pēc iestādes pašvērtējuma ziņojuma.
5.2. Lekcijas mērķi:
5.2.1. Sniegt izpratni par novērtēšanas vizītes pašnovērtējuma ziņojuma mērķi un tā
sastādīšanu;
5.2.2. Iepazīstināt ar izglītībā izmantojamo iekšējo kvalitātes nodrošināšanas sistēmām.
5.2.3. Iepazīstināt ar pašvērtējuma ziņojuma rezultātu izmantojuma ārējās vērtēšanas
procesā
6. Akreditācijas vizīte
6.1. Lekcijā tiek analizēta apmeklējuma struktūra, vērtētāju galvenie uzdevumi.
6.2. Lekcijas mērķi:
6.2.1. Sniegt zināšanas par vērtētāju apmeklējuma organizēšanas procedūru Latvijā;
6.2.2. Iepazīstināt ar vērtētāju ētikas kodeksu un pārrunāt to;
6.2.3. Palīdzēt apgūt iestādes vērtēšanai apmeklējuma laikā nepieciešamās izmaiņas.
7. Galīgā vērtējuma ziņojums
7.1. Lekcija iepazīstina ar galīgā vērtējuma ziņojuma struktūru, lēmumu, ieteikumu izglītības
iestādei un vērtēšanas institūcijai rakstīšanas principiem.
7.2. Lekcijas mērķis ir sniegt zināšanas par galīgā vērtējuma ziņojuma rakstīšanas principiem
un struktūru.
8. Studentu-ekspertu 2. līmeņa apmācības sastāv no dalības akreditācijas vai licencēšanas vizītē
kā novērotājs, vai dalības akreditācijas simulācijā.

LSA Kongresa un Domes delegātu skaits 2017. gadā
Augstskola

Studējošo skaits*

Delegātu skaits
Kongresā

Delegātu skaits
Domē

Delegātu skaits
Domē

(nenoapaļots)

(noapaļots)

Delegātu skaits Domē

Banku augstskola
Biznesa augstskola “Turība”
Baltijas Starptautiskā akadēmija
Daugavpils Universitāte
Ekonomikas un kultūras augstskola
Informācijas sistēmu menedžmenta
augstskola
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmija
Lutera akadēmija

1458
3883
2522
2314
1080

8
11
9
9
7

1.703481906
2.361243709
2.044874744
1.987037829
1.541320432

2
2
2
2
2

1354

8

1.661975326

2

501

6

1.193156997

1

47

3

0.542147721

1

Liepājas universitāte

1342

8

1.657050926

2

Latvijas Jūras akadēmija
Latvijas Kristīgā akadēmija
Latvijas Kultūras akadēmija

846
111
556

7
3
6

1.420828974
0.721981401
1.235311869

1
1
1

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

4223

11

2.428242434

2

Latvijas Mākslas akadēmija
Latvijas Nacionālā aizsardzības
akadēmija

837

7

1.4157726

1

190

4

0.863646898

1

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

1455

8

1.702312735

2

12750
Latvijas Universitāte
16
3.509579451
1876
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
9
1.852803212
345
Rīgas Aeronavigācijas institūts
5
1.053637895
478
Rīgas Celtniecības koledža
5
1.174611682
489
Rīgas Ekonomikas augstskola
5
1.183553707
393
Rīgas Juridiskā augstskola
5
1.1003965
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības
3514
11
2.283944797
akadēmija
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju
2684
10
2.087753342
augstskola RISEBA
8238
Rīgas Stradiņa universitāte
14
3.034070116
14997
Rīgas Tehniskā universitāte
17
3.704700871
Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas
0
0
0
augstskola
2814
Transporta sakaru institūts
10
2.120930226
868
Ventspils augstskola
7
1.433039821
823
Vidzemes augstskola
6
1.407834581
335
Valsts Policijas koledža
5
1.043357845
Latvijas Studentu apvienība
KOPĀ
73323
240
51.47060055
* Studējošo skaits 2016. / 2017. akadēmiskajā gadā pēc Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes sniegtajiem datiem

Mandātu skaits LSA
Domē

(noapaļots un izlabots
atbilstoši kārtībai)

4
2
1
1
1
1
2
2
3
4
0
2
1
1
1
1
52

2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
2
4
2
1
1
1
1
2
2
3
4
0
2
2
1
1
1
53

53

Rīgas Tehniskā universitāte
Latvijas Universitāte

Studējošo
skaits*
14997
12750

Rīgas Tehniskā universitāte

14997

Rīgas Stradiņa universitāte
Latvijas Universitāte
Rīgas Tehniskā universitāte
Latvijas Universitāte
Rīgas Stradiņa universitāte
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Biznesa augstskola “Turība”
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija
Rīgas Stradiņa universitāte
Transporta sakaru institūts
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA
Baltijas Starptautiskā akadēmija
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Daugavpils Universitāte
Biznesa augstskola “Turība”
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Transporta sakaru institūts
Biznesa augstskola “Turība”
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA
Banku augstskola
Baltijas Starptautiskā akadēmija
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija
Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola
Liepājas universitāte
Daugavpils Universitāte
Transporta sakaru institūts
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Ekonomikas un kultūras augstskola
Baltijas Starptautiskā akadēmija
Daugavpils Universitāte
Ventspils augstskola
Latvijas Jūras akadēmija
Banku augstskola
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
Latvijas Mākslas akadēmija
Vidzemes augstskola
Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola

8238
12750
14997
12750
8238
4223
3883
3514
8238
2814
2684
2522
4223
2314
3883
3514
1876
4223
2814
3883
2684
1458
2522
1455
3514
1354
1342
2314
2814
2684
1876
1080
2522
2314
868
846
1458
1455
837
823
1354

Augstskola

Prioritāte

Skaits Domē

10604.4804
9015.61146

2
2

6122.499612
5825.145663
5205.165703
4329.260994
3680.607966
3363.149417
2986.111937
2745.695631
2484.773229
2378.105759
1989.798482
1897.874601
1783.323302
1724.032531
1636.245092
1585.228112
1434.584493
1326.532322
1219.075093
1148.810689
1120.925548
1095.738412
1030.961687
1029.602189
1028.840367
1014.404423
957.4225817
948.9373004
944.6865441
812.3318287
774.8040613
765.8737929
763.6753237
728.0386894
667.9942615
613.7686861
598.2123369
595.2260075
594.0012626
591.8483759
581.9488809
552.7681853

3
2
3
4
4
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Liepājas universitāte
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Ekonomikas un kultūras augstskola
Banku augstskola
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
Latvijas Kultūras akadēmija
Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola
Liepājas universitāte
Ventspils augstskola
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
Rīgas Ekonomikas augstskola
Latvijas Jūras akadēmija
Latvijas Mākslas akadēmija
Rīgas Celtniecības koledža
Vidzemes augstskola
Ekonomikas un kultūras augstskola
Rīgas Juridiskā augstskola
Ventspils augstskola
Latvijas Jūras akadēmija
Rīgas Aeronavigācijas institūts
Latvijas Mākslas akadēmija
Vidzemes augstskola
Valsts Policijas koledža
Latvijas Kultūras akadēmija
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
Rīgas Ekonomikas augstskola
Rīgas Celtniecības koledža
Latvijas Kultūras akadēmija
Rīgas Juridiskā augstskola
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
Rīgas Ekonomikas augstskola
Rīgas Aeronavigācijas institūts
Rīgas Celtniecības koledža
Valsts Policijas koledža
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Rīgas Juridiskā augstskola
Rīgas Aeronavigācijas institūts
Valsts Policijas koledža
Latvijas Kristīgā akadēmija
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Kristīgā akadēmija
Lutera akadēmija
Latvijas Kristīgā akadēmija
Lutera akadēmija
Lutera akadēmija

1342
1876
1080
1458
1455
556
1354
1342
868
501
489
846
837
478
823
1080
393
868
846
345
837
823
335
556
501
489
478
556
393
501
489
345
478
335
190
393
345
335
111
190
190
111
47
111
47
47

547.8692058
541.5545525
440.9081537
420.8883462
420.0223208
393.1513703
390.8661322
387.4020306
354.3595161
354.2604974
345.775216
345.3780537
341.7038191
337.9970414
335.9883431
311.7691454
277.892965
250.5700168
244.2191639
243.9518395
241.6210877
237.5796358
236.8807717
226.9860495
204.5323935
199.633414
195.1426828
160.5033748
160.4415782
144.6262424
141.1621408
140.8456602
137.9867143
136.7631773
134.3502884
113.4493279
99.59292144
96.70617009
78.48885271
77.56717519
54.84827557
45.31556024
33.23401872
32.04293994
19.18766965
13.56773133

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Augstskola
Banku augstskola
Biznesa augstskola “Turība”
Baltijas Starptautiskā akadēmija
Daugavpils Universitāte
Ekonomikas un kultūras augstskola
Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
Lutera akadēmija
Liepājas universitāte
Latvijas Jūras akadēmija
Latvijas Kristīgā akadēmija
Latvijas Kultūras akadēmija
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Latvijas Mākslas akadēmija
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
Latvijas Universitāte
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Rīgas Aeronavigācijas institūts
Rīgas Celtniecības koledža
Rīgas Ekonomikas augstskola
Rīgas Juridiskā augstskola
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA
Rīgas Stradiņa universitāte
Rīgas Tehniskā universitāte
Transporta sakaru institūts
Ventspils augstskola
Vidzemes augstskola
Valsts Policijas koledža
Latvijas Studentu apvienība

Studējošo
skaits*

Delegātu
Kvadrātsakne
skaits

1458
3883
2522
2314
1080
1354
501
47
1342
846
111
556
4223
837
190
1455
12750
1876
345
478
489
393
3514
2684
8238
14997
2814
868
823
335

38.18376618
62.31372241
50.21951812
48.10405388
32.86335345
36.79673899
22.38302929
6.8556546
36.63331817
29.08607914
10.53565375
23.57965225
64.98461356
28.93095228
13.78404875
38.14446225
112.9158979
43.31281566
18.57417562
21.86321111
22.11334439
19.8242276
59.27900134
51.80733539
90.76342876
122.4622391
53.04714884
29.46183973
28.68797658
18.30300522
-

Kopā jābūt:

40

1.235906
2.016928
1.625471
1.556999
1.063699
1.191012
0.724479
0.221899
1.185722
0.941439
0.341011
0.76321
2.103378
0.936417
0.446153
1.234634
3.654785
1.40192
0.601196
0.707654
0.71575
0.641657
1.918703
1.676865
2.937769
3.963775
1.716994
0.953601
0.928553
0.592419

Delegātu
skaits
(manuāli
izlabots)

Noapaļots
delegātu
skaits
1
2
2
2
1
1
1
0
1
1
0
1
2
1
0
1
4
1
1
1
1
1
2
2
3
4
2
1
1
1

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
2
1
3
4
1
1
1
1
1
41

Labojumi

Augstskola

Banku augstskola
Biznesa augstskola “Turība”
Baltijas Starptautiskā akadēmija
Daugavpils Universitāte
Ekonomikas un kultūras augstskola
Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
Lutera akadēmija
Liepājas universitāte
Latvijas Jūras akadēmija
Latvijas Kristīgā akadēmija
Latvijas Kultūras akadēmija
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Latvijas Mākslas akadēmija
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
Latvijas Universitāte
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Rīgas Aeronavigācijas institūts
Rīgas Celtniecības koledža
Rīgas Ekonomikas augstskola
Rīgas Juridiskā augstskola
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA
Rīgas Stradiņa universitāte
Rīgas Tehniskā universitāte
Transporta sakaru institūts
Ventspils augstskola
Vidzemes augstskola
Valsts Policijas koledža
Latvijas Studentu apvienība

Pašreizējais delegātu
skaits

Domnieku
apmeklējumu
skaits kopš
09.04.2016.
Domes sēdes

RTU SP
piedāvātais
delegātu skaits

LSA piedāvātais
delegātu skaits

2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
2
4
2
1
1
1
1
2
2
3
4
2
2
1
1
1

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
3
4
1
1
1
1
1

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
2
1
3
4
1
1
1
1
1

53

41

41

4
20
0
5
21
2
2
0
13
6
4
7
16
11
5
0
49
11
5
7
0
0
12
18
39
49
3
8
8
4
13

Domnieku
Domnieku apmeklējumu
nodrošinājuma
skaits, ja tiktu apmeklētas
koeficients kopš
100% Domes sēdes, kopš
09.04.2016. Domes
09.04.2016. Domes sēdes
sēdes
26
26
26
26
26
26
13
13
26
13
13
13
26
13
13
26
52
26
13
13
13
13
26
26
39
52
26
26
13
13
13

0.153846154
0.769230769
0
0.192307692
0.807692308
0.076923077
0.153846154
0
0.5
0.461538462
0.307692308
0.538461538
0.615384615
0.846153846
0.384615385
0
0.942307692
0.423076923
0.384615385
0.538461538
0
0
0.461538462
0.692307692
1
0.942307692
0.115384615
0.307692308
0.615384615
0.307692308
1

Procentuālais
apmeklējums

Reālais
apmeklējums

Provizoriskais
apmeklējums, ja
būtu izmantots LSA
piedāvātais
variants

Provizoriskais
apmeklējums, ja būtu
izmantots RTU SP
piedāvātais variants

0.307692308
1.538461538
0
0.384615385
1.615384615
0.153846154
0.153846154
0
1
0.461538462
0.307692308
0.538461538
1.230769231
0.846153846
0.384615385
0
3.769230769
0.846153846
0.384615385
0.538461538
0
0
0.923076923
1.384615385
3
3.769230769
0.230769231
0.615384615
0.615384615
0.307692308
1

0.153846154
1.538461538
0
0.192307692
0.807692308
0.076923077
0.153846154
0
0.5
0.461538462
0.307692308
0.538461538
1.230769231
0.846153846
0.384615385
0
3.769230769
0.423076923
0.384615385
0.538461538
0
0
0.461538462
0.692307692
3
3.769230769
0.115384615
0.307692308
0.615384615
0.307692308
1

0.153846154
1.538461538
0
0.192307692
0.807692308
0.076923077
0.153846154
0
0.5
0.461538462
0.307692308
0.538461538
1.230769231
0.846153846
0.384615385
0
2.826923077
0.423076923
0.384615385
0.538461538
0
0
0.923076923
0.692307692
3
3.769230769
0.115384615
0.307692308
0.615384615
0.307692308
1

49.64%
Nav kvorums

55.07%

53.89%

Ir kvorums

Ir kvorums
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Rīgā

Nr.201715/NP2

Par valodu lietojumu augstākajā izglītībā
ORGANIZĀCIJA
Latvijas Studentu apvienība (LSA) pārstāv Latvijas studējošo intereses nacionālā un starptautiskā
līmenī. Saskaņā ar Augstskolu likumu, apvienības biedri ir visu Latvijas akreditēto augstākās
izglītības iestāžu studējošo pašpārvaldes. LSA pauž demokrātiskā procedūrā formulētu,
reprezentatīvu Latvijas studējošo viedokli.
SITUĀCIJA
Pamatojoties uz Izglītības likuma 9.pantu un Augstskolu likuma 56. pantu, valsts dibinātajās
augstākās izglītības iestādēs studiju programmas iespējams īstenot tikai valsts valodā, un
svešvalodu pielietojumam ir stingri ierobežojumi. Studiju programmu īstenošana Eiropas
Savienības (ES) valodās iespējama, ja programmā studējošie ir ārvalstu studenti vai programma
tiek īstenota starpvalstu sadarbības ietvaros. Citās studiju programmās svešvalodā apgūstamais
studiju saturs nedrīkst pārsniegt vienu piekto daļu no kredītpunktu apjoma, un tas nedrīkst ietvert
gala un valsts pārbaudījumus, kvalifikācijas, bakalaura, maģistra darbu un zinātnisko darbu
izstrādi. Studiju programmas, kas ietilpst valodu un kultūras studijas, valodu programmas grupās,
drīkst īstenot svešvalodās, un par to atbilstību lemj licencēšanas komisija.
PAMATOJUMS
Esošais likumiskais ietvars nosaka stingrus ierobežojumus svešvalodu pielietojumam valsts
augstākas izglītības iestādēs, īstenojot augstākās izglītības studiju programmas, kas var kavēt
studiju programmu attīstību un izglītības konkurētspēju gan Eiropas augstākās izglītības telpā,
gan pasaulē.
Svešvalodas ir nozīmīga AI sistēmas internacionalizācijas daļa un LSA uzskata, ka paplašinot
svešvalodu pielietojumu AI programmu īstenošanā, ir iespējams veicināt gan studējošo, gan
mācībspēku mobilitāti, celt Latvijas AI konkurētspēju, kvalitāti, kā arī veicināt ārvalstu un
latviešu studentu integrāciju. Šādas pārmaiņas atļautu veidot kopīgas studiju programmas
latviešu un ārvalstu studentiem. Brīvākas iespējas veidot starptautiskas studiju programmas var
pozitīvi ietekmēt augstākās izglītības eksportu un starptautisko konkurētspēju, kas ir viens no
aktuālajiem jautājumiem Latvijas augstākās izglītības telpā.
Attīstītas valodu prasmes var veicināt studentu mobilitāti, kā arī tas ir nozīmīgs faktors
absolventu veiksmīgai pārejai uz darba tirgu pēc studiju programmu absolvēšanas.

NEPIECIEŠAMĀS IZMAIŅAS
Ir nepieciešams veikt izmaiņas Izglītības likumā un Augstskolu likumā atsevišķos
normatīvajos aktos ietvertajās prasībās, lai nodrošinātu augstākās izglītības iestāžu iespējas
brīvāk organizēt savu darbu un īstenot studiju programmas vai to daļas ES svešvalodās:
1. Akadēmiskā (bakalaura, maģistra) un zinātniskā (doktora) grāda ieguvei nepieciešamie
darbi izstrādājami kādā no ES svešvalodām, noslēguma darba izstrādātājam to saskaņojot
ar darba vadītāju un komisiju, tādējādi pārliecinoties par spēju kvalitatīvi darbu vērtēt un
vadīt.
2. Augstākās izglītības iestādei ārvalstu studentiem jānodrošina iespēja apgūt latviešu
valodu. Ja ārvalstu studējošā studiju periods pārsniedz sešus mēnešus vai 20
kredītpunktus, vai 30 ECTS, valsts valodas apguve ir studējošajam ir obligāta.
3. Valsts dibinātas augstākās izglītības iestādes var īstenot daļu no studiju programmas vai
visu studiju programmu ES oficiālajās svešvalodās, ja, veicot studiju virziena
akreditāciju, ārējās kvalitātes novērtēšanas procedūrās tā var pierādīt, ka spēj to īstenot
kvalitatīvi. Ja studiju programma tiek īstenota par valsts budžeta līdzekļiem, vismaz 50%
studiju programmas kredītpunktu apjoma ir īstenojami latviešu valodā.
4. Augstākās izglītības iestādēm ir jābūt tiesīgām patstāvīgi noteikt studiju programmu
saturu, formas un īstenošanas valodu, kā arī lemt par svešvalodu lietošanu sava darba
organizēšanā, neapdraudot un izkopjot valsts (latviešu) valodas statusu un neradot riskus
augstākās izglītības iestāžu darbībai.

REZULTĀTS
Augstākās izglītības iestāžu brīvāka rīcībspēja noteikt valodu, kādā īstenojama studiju
programma, veicinās Latvijas AI konkurētspēju Eiropas augstākās izglītības telpā. Tiesības lemt
par ES svešvalodu izmantošanu studiju procesā un darba organizēšanā augstākās izglītības
iestādēm sniegs iespēju brīvāk piesaistīt starptautiska mēroga speciālistus un brīvāk veidot savu
personālsastāvu.
Nozīmīgs aspekts ir akadēmisko un zinātnisko darbu iesniegšanas un aizstāvēšanas iespējas
svešvalodās, tādējādi veicinot zinātnes attīstību un starptautisku publikāciju iespējas,
Ar šo pārmaiņu nepieciešamību LSA uzsver izglītības iestāžu nepieciešamību izvērtēt savas
iespējas un potenciālu attīstīt starptautiski konkurējošas studiju programmas, kas veicinās
absolventu prasmes un tālākās iespējas darba tirgū.
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