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Latvijas Studentu apvienības (LSA) Valdes sasauktā un rīkotā Domes sēde
Domes sēdes norises vieta: Rīgas Tehniskā universitāte, Āzenes iela 12, LV - 1048
Sēde izsludināta: ar e-pasta starpniecību 2013. gada 27. septembrī
Sēdes sākums 11:30
Sēdē piedalās: balsstiesīgie 28 no 55 balsstiesīgajiem domniekiem
LSA domnieki:
1. Šarlote Janoviča
2. Sintija Strazdiņa
3. Gunita Vanaga
4. Jānis Briška
5. Inga Tomkoviča
6. Liene Štāle
7. Liene Kņaze
8. Kristaps Feldmanis
9. Kristīne Kampusa
10. Pēteris Ponnis
11. Mikus Dubickis
12. Rihards Blese
13. Rūta Mājeniece
14. Maira Belova
15. Kristīne Petrovska
16. Juris Ķibilds
17. Laima Skrūdere
18. Irita Jermacāne
19. Artūrs Kaļva

20. Artūrs Ancāns
21. Līva Vikmane
22. Kaspars Salenieks
23. Matīss Baumanis
24. Andris Grāpēns
25. Ilva Grigorjeva
26. Jānis Lūsis
27. Varis Putniņš
28. Līva Meldere

Viesi:
1. Ieva Hiļa
2. Agate Gārde
3. Artūrs Jankovskis
4. Armanda Vilcāne
5. Pāvels Jurs
6. Artis Ozoliņš
7. Vita Štrobindere
8. Katrīna Priede
9. Annija Emersone
10. Inguna Zariņa
11. Biruta Elīza Kirmuška
12. Anete Krišjanova

Sēdes darba kārtība
Reģistrācija.
Domes sēdes atklāšana/Ilvas Grigorjevas uzruna
Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana,
LSA Valdes locekļu atskaites + atskaitīšanās par rīcības plāna izpildi,
Pāvela Jura un Vitas Štrobinderes atsaukšana uz iesnieguma pamata,
Balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšana un Sabiedrisko attiecību un Jaunatnes
lietu un Starptautiskā virziena vadītāju vēlēšanas,
6. Juridiskā virziena aktualitātes,
7. Augstākās izglītības finansējuma jautājums,
8. Balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšana un Sabiedrisko attiecību un Jaunatnes
lietu un Starptautiskā virziena vadītāju vēlēšanas,
1.
2.
3.
4.
5.

9. LSA viedoklis par augstskolu ranžēšanu,
10. LSA viedoklis par iepriekšējās izglītības atzīšanu (un vai tā varētu notikt
automātiski),
11. LSA prasības Eiropas Parlamenta deputātu kandidātiem (BM tiks
veidots kopīgs manifests par šo),
12. Revīzijas komisijas atskaite par padarīto darbu,
13. Akadēmiskā virziena aktualitātes,
14. JPSL aktualitātes,
15. Viceprezidentes aktualitātes,
16. SP aktualitātes akadēmiskajos jautājumos,
17. Domes sēdes noslēgums
Sēdes norise:
1. Domes sēdes atklāšana
M. Dubickis atklāj Domes sēdi. Aicina RTU SP vadītāju I. Grigorjevu teikt uzrunu.
I. Grigorjeva novēl interesantu un produktīvu Domes sēdi!

2. Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana
M. Dubickis ierosina pārcelt punktus „Juridiskā virziena aktualitātes” un „Augstākās izglītības
finansējuma jautājums” pirms punkta „Balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšana un Sabiedrisko
attiecību un Jaunatnes lietu un Starptautiskā virziena vadītāju vēlēšanas”. Domniekiem nav
iebildumu.
Balsojums par darba kārtības apstiprināšanu
PAR – 27
PRET – 1
Darba kārtība apstiprināta.
3. LSA Valdes locekļu atskaites + atskaitīšanās par rīcības plāna izpildi
R. Blesem jautājums Pāvelam par oktobrī paveiktajiem darbiem.
P. Jurs: atskaitē ir atspoguļoti reāli paveiktie darbi – 2 atzinumi, intervija, informācijas
ievietošana mājas lapā, pasākums par aktualitātēm augstākajā izglītībā LiepU SP.
A. Grāpēns: ieteikums Kirilam saskaņot atskaišu formu ar citiem Valdes locekļiem.
K. Solovjovs: atvainojos, bet informācija par formu nonāca pie manis dienu pēc atskaišu
iesniegšanas. Arī ar rīcība plānu iepazinos tikai pirms pāris dienām.
R. Blese: kāpēc nav saņemta Ingunas atskaite?
U. Ancēna: tehniska problēma, jo atskaite tika izsūtīta.
A.Grāpēns: Kirilam atskaitē norādīts „komentāri par Domes sēdi”, ko tu ar to domāji?
K.Solovjovs: SP pārstāvju un Valdes locekļu informēšana. Individuāli komunicēju ar katru,
informējot kas notiks Domes sēdē.
Tiek prezentēta I. Zariņas atskaite.
I.Grigorjeva: prieks par Ingunas, Mikus un Undijas atskaitēm, kuras ir plašas. Ieteikums
padarīto dot uz āru arī ikdienā, lai mēs to jūtam.
M. Dubickis: reanimēsim PR virzienu, kurš to uzlabos.

A.Grāpēns: PR virzienam atskaites nav?
V. Štrobindere: nav, bet Valdes sēžu protokolos parādās paveiktais.
J. Ķibilds iesaka Ingunai iesūtīt visas apkopotās prezentācijas no Akreditācijas semināra.
L.Skrūdere: par Vitas algu, vai viņa to saņēma?
V. Štrobindere: strādāju līdz 1. oktobrim un par oktobri neesmu neko saņēmusi.
M. Dubickis: varētu pāriet pie Rīcības plāna izpildes. Vai ir jautājumi?
Domniekiem jautājumu nav.
M. Dubickis: jautājums par Valdes locekļu darbu un atalgojumu. Konkrēti bija diskusija par
Pāvelu. Arī piekrītu, ka atskaite šomēnes izskatās šķidrāka, un Valdes locekļus ievēlam uz gadu,
līdz ar to politiskā atbildība arī ir uz šo periodu. Tīri cilvēciski minēju Pāvelam, ka viņā varētu
no kādas daļas attiekties, bet tīri likumiski man to pieprasīt nav tiesību. Domei rūpīgāk tam būtu
jāseko līdzi.
K. Solovjovs: tas ir jautājums Domei, gatavojot nākamā gada budžetu. Jāierēķina atvaļinājumu
nauda budžetam, vai arī jāizmaksā mazākas algas, lai tiek piešķirts apmaksāts atvaļinājums, kas
pamatojas uz Darba likumu.
R. Blese norāda, ka Pāvelam atvaļinājums likumīgi pienāktos.
K. Petrovska: vai darba līgumā paredzēti kādi ieturējumi? Vai Pāvelam ir stundu darba alga?
M. Dubickis: ja darbinieki piekrīt, šādi ieturējumi var būt – pēc Darba likuma. Ir darba laika
tabula un formāli rakstām visiem stundas.
U. Ancēna: kad Kongresā apstiprinājām budžetu, mēs visi zinājām, ka tā būs ar to atvaļinājuma
naudu.
R. Mājeniece: Miku, kādu tu šo parakstījis šo darba stundu tabulu, ja viņam parādījušies oktobrī
tikai divi darbi?
M. Dubickis: neesmu vēl oktobra tabulu parakstījis, jo oktobris nav beidzies. Tagad jādomā, kā
tad rīkosimies šajā situācijā. No otras puses tad jau jāskatās arī citu mēnešu ieguldītās stundas, jo
citas dienas strādājām stipri vairāk, citas atkal mazāk.
P. Jurs: Cienījamie kolēģi! Paldies, Rihard, ka pievienojies vairākuma viedoklim, ka
atvaļinājums pienākas. Līdz 17. oktobrim pildu savus pienākumus, un tad man pienākas
apmaksāts atvaļinājums. Diskusija ir, kā Pāvelam apmaksāt vai neapmaksāt šīs divas nedēļas.
Lietas jāsauc īstajos vārdos. Par šīm divām nedēļām varam diskutēt, jo piekrītu, ka esmu mazāk
strādājis, kā citus mēnešus. Darba efektivitāte ir samazinājusies, saistībā ar manām studijām
doktorantūrā. Mans piedāvājums šīm debatēm: 50:50, bez problēmām. Noņemiet nost, ja es
nestrādāju tik labi. To naudu es varu atdot. Tajā pašā laikā jāskatās uz citu darbu un jāvērtē tikpat
kritiski arī citu darbu. Ja Valdes loceklis raksta savā atskaitē, ka bija tikšanās ar prezidentu vai
kādu citu Valdes locekli, tad atskaite tiešām izskatīsies uz vairāk lapām. Aicinu ievērot šo kritiku
uz visu darbiem. Runājot par kopējiem darbiem, piemēram, pie NOM projekta, atdeve no Valdes
bija minimāla, paldies tiem SP cilvēkiem, kuri piedalījās. Varam meklēt risinājumus, ja varam
iekļauties Darba likuma kārtībā.
R. Blese: runas jēdzīgākā daļa ir, ka tu esi gatavs sadarboties. Ļoti nicīga izteikšanās, kā
pārējiem izpilda atskaites, tas nav korekts veids, kā runāt par saviem kolēģiem.
A.Kaļva: kad tu kandidēji, tu zināji, ka studē doktorantūrā. Dome nav stulba, varam izlemt
pieņemt vai nepieņemt, ko paveic vai nepaveic Valdes loceklis.
K. Salenieks: prieks, ka kolēģi norādīja uz diviem iepriekšējiem faktoriem. Runājām jau
iepriekš, ka bija jāefektivizē šis jautājums. Mēs par to diskutējām un nolēmām, ka nevajag

diferencēt Valdes locekļu algas. Es ļoti gribētu atjaunot šo diskusiju. Gribu, lai nākamajiem
Valdes locekļiem ir skaidrs, ar kādiem noteikumiem viņi dodas strādāt. Es iesaku diskusijas atlikt
uz nākamā budžeta plānojumu.
U.Ancēna: manā neviena iepriekšējā atskaitē nav rakstīts, ka tiekos ar Valdes locekļiem.
Tikšanās ar Miku bija plānotas visiem Valdes locekļiem kopā, lai pārrunātu Valdes darbību. Šis
komentārs radies nezināšanas dēļ.
A. Krišjanova: labāk būtu, ja mainām spēles noteikumus jaunajai Valdei, nevis, kad cilvēks
pamet darbu. Jāpārrunā kritēriji, ko liekam atskaitēs, jo esmu redzējusi, ka min atskaitēs mani,
kaut gan satikšanās bija ļoti īsa.
L.Vikmane: aicinu atskaitēs pievērst uzmanību rezultātiem.
K. Solovjovs: vai svarīgs ir rezultatīvais vai papildus jūs gribat redzēt arī laika patēriņu?
L. Skrūdere: laiks nav īpaši nozīmīgs, bet gan rezultāts, kas norāda tikšanās jēgu.
L. Štāle: lūgtu padomāt, cik daudz laika Pāvels ir ieguldījis NOM projektam, strādājot arī pa
naktīm, ne tikai četras stundas dienā.
R. Mājeniece: NOM projekts ir iesniegts 1. oktobrī un diskusija ir par paveikto oktobrī.
K. Solovjovs: ja Pāvels godīgi pasaka, cik stundu strādājis, tad no Darba likuma viedokļa nav
nekādu problēmu.
M. Dubickis: LSA strādājam, cik strādājam – 4 h ir tikai formalitāte. Es nenosaku, vai viņš ir
atsēdējis pie darba šīs četras stundas.
P. Jurs: runa ir par šīm divām nedēļām. Ja matemātiski izrēķinām, atdodu 25% no sava
atalgojuma, atvaļinājumu neaiztiekam. M. Dubickis ieraksta mazāk stundu skaita, un LSA iegūst
naudu.
M. Dubickis: vai varam nonākt pie kāda lēmuma?
Kirils: šobrīd nebija vienbalsīga lēmuma.
Mikus: vai pieņemam zināšanai, ka Pāvels, no 1.-17. oktobrim atsakās no 50%. Vai ir kāds cits
priekšlikums?
K. Salenieks: uzskatu, ka par Pāvela atalgojumu var tikt galā individuāli Pāvels un Mikus.
P. Jurs: mans piedāvājums bija 25% no mēneša atalgojuma, un Dome tikpat rūpīgi skatās uz
Valdes locekļu darbu arī turpmāk.
Dome akceptē P. Jura piedāvājumu.
4. Saimnieciskās darbības atskaite
U. Ancēna prezentē LSA budžeta naudas izlietojumu pa pozīcijām no iepriekšējās Domes sēdes
līdz 19.oktobrim. Informē par pārtērētajām un ietaupītajā pozīcijām no LSA budžeta. Par ESC,
LU tiks veikta 50 eiro atmaksa (vai arī tiks samazināta biedra nauda). Jāskatās, vai tiks dabūts
atbalsts no ESU caur sociālo fondu.
U. Ancēna prezentē biedru naudu tabulu. R. Blese iesaka ar SP, kur nevar dabūt biedra naudu,
mēģināt par to runāt caur citiem kanāliem.
K. Salenieks iesaka atšifrēt, kam tērē naudu un atšifrēt arī lielāko budžeta pozīciju naudas
izlietojumu. Būtu jānorāda arī ziedojumi. Iesaka pirms Domes sēdes iesūtīt saimnieciskās
darbības atskaiti.
M. Dubickis: atceroties manu laikus Finanšu virzienā, tas nav tik ātri izdarāms, bet, ja Undija
apņemas to darīt, tad veiksmi viņai.
L. Vikmane: vai plānots lietot pozīciju par naudas atmaksu reģionālajām augstskolu SP par

Domes sēžu apmeklējumu?
L. Štāle: ar Undiju vienojāmies, ka pusgadā reizi sniegsim čekus, jo tā vieglāk aprēķināt
atmaksājamo summu.
V. Putniņš: cik atceros agrāk šīs atskaites sūtīja Domes listē.
5. Pāvela Jura un Vitas Štrobinderes atsaukšana uz iesnieguma pamata
K. Solovjovs: 29. Augustā tika saņemts atlūgums no Štrobinderes un 30. septembrī no Jura.
Uzņēmumu Reģistram vajag atsaukumu arī no Domes - nepietiek tikai ar iesniegumiem no
Valdes locekļiem.
K. Salenieks: vai to varam darīt ar atpakaļejošiem datumiem?
K. Solovjovs: jā.
Pamatojoties uz V. Štrobinderes 29.08.2013. iesniegumu un P. Jura 13.09.2013. iesniegumu,
kur viņi katrs lūdz atbrīvot sevi no Valdes locekļa amatiem, atstādināt P. Juru no Valdes
locekļa amata no 1. novembra un V. Štrobinderi no Valdes locekļa amata no 1. oktobra
PAR -28
PRET – 0
Lēmums pieņemts.
6. Juridiskā virziena aktualitātes
K. Solovjovs: ceru, ka e-pastos saņēmāt dokumentu par mierizlīgumu. Saņēmām vakar atbildi no
Skultes, ka viņš nepiekrīt mūsu piedāvājumam. Viņš lūdz viņam atgriezt pamatsummu – 4500 Ls
un tiesas izdevumus ap 300-400 Ls. Esam izdomājuši nepieņemt šo piedāvājumu un novembra
tiesas sēdē ejam uz uzvaru.
R. Blese: cik uzvara ir pārliecinoša?
K. Solovjovs: tiesā biju kā liecinieks – tiesas sēdes gaita man un Ērikam likās stipri labvēlīga.
Otras puses advokāts nelikās īpaši kompetents.
M. Dubickis: runājot vispārīgi par Juridiskā virziena darbību, tad sniegtos atzinumus vairāk
monitorēsim, apkoposim un analizēsim, to arī aktualizēsim Juridiskajā virzienā, lai varētus sekot
atgriezeniskajai saitei, vai mūsu viedoklis tiek ņemts vērā. Aicinu izvērtēt arī Domnieku iesaisti
organizācijas darbībai, jo organizācija nav tikai Valde.
K. Solovjovs: šobrīd mēģinām tikt galā ar listēm, kad arī aktīvistus varēšu piesaistīt vairāk.
Uzsākām arī sarunas ar Saeimas pārstāvjiem par Studentu hartas ratifikāciju, bet darīsim to pēc
budžeta lietu izskatīšanas.
7. Augstākās izglītības finansējums
M. Dubickis: šobrīd iespējamais samazinājums no studiju kredītu apakšprogrammas 1,9 miljoni
latu būs atstāti augstākajai izglītībai no Saeimas Izglītības komisijas. 200 000 Ls IZM sola atrasts
no iekšējām rezervēm. Tas nozīmē, ka ir panākts 2,1 miljonu latu palielinājums. Par finansējumu
LSA runāju ar I. Vanagu. Sniedzam priekšlikumu, ka LSA jāpiešķir finansējums LSA nākamā
gada budžetam. Vienojāmies par 30 000 Ls, ko atbalsta NA un Reformu partija. Šobrīd strādājam
pie citām frakcijām. Varbūtība, vai tiks akceptēts, ir dažāda, bet ir cerība. Būtu 30 000 Ls
ieņēmumi, kas nozīmē, ka LSA budžets palielinātos vai arī būtu iespēja samazināt biedra naudas.
K. Solovjovs: budžets tiek pieņemts lielā steigā, līdz ar to mums ir maz laika. Pirmais lasījums

bija 17.oktobrī, novembra sākumā būs pēdējais lasījums.
K. Salenieks: 1,9 miljoni ir skaisti, bet jautājums ir par apakšpozīcijām - vai kaut ko noņem?
K. Solovjovs: vēl nav zināms, kā par to lems. Tas atkal būs lobija darbs.
M. Dubickis: galā parakstu liek valsts sekretāre un ministrs. Mēs noteikti tam visam sekosim
līdzi.
K. Solovjovs: 30 000 Ls varētu tikt panākts. Mūsu priekšlikumā ierakstījām vismaz 30 000 Ls.
A. Krišjanova: paldies Ingunai par pārsūtīto e-pastu no Rektoru Padomes un Latvijas
Universitāšu asociācija. Vai LSA arī sagatavos kādu pozīciju?
I. Zariņa: tas ir lēmuma jautājums, vai šobrīd tie 1,9 miljoni Ls ir pieprasīti, jo tad mūsu
attieksme ir nedaudz nogaidoša, ja netiktu pieprasīti, tad mēs rakstītu.
A.Ozoliņš: vajag par to informēt un ziņot studentiem, trūkst informācijas no LSA.
M. Dubickis: jautājums, vai jūs mums uzticaties vai nē. Ne par katru jautājumu jābļauj – tas ne
vienmēr uzlabo situāciju.
I. Zariņa: ja mums būtu bijusi sēde, būtu tapusi ar pozīciju. Termiņš bija ātrs, līdz ar to mums
nebija laika kavēties.
A. Krišjanova: pozīcijas esamība skaidro situāciju, kaut arī tas neiziet skaļi - tas vismaz skaidro
studentiem, kāpēc tas viss ir nepieciešams.
I. Zariņa: argumentāciju, ko esam apkopojuši, stratēģiskāk būtu izmantot, runājot par nākamā
gada budžetu.
A. Krišjanova: ja Mākslas augstskolu asociācija nāks klajā ar savu paziņojumu, būtu jocīgi, ja
LSA nebūs paudusi savu viedokli skaļi.
8. Balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšana un Sabiedrisko attiecību un Jaunatnes
lietu un Starptautiskā virziena vadītāju vēlēšanas
M. Dubickis aicina izvirzīt Balsu skaitīšanas komisijas locekļus. Tiek izvirzīta K. Priede RSU,
A. Grāpēns RTU, G. Vanaga DU, J. Ķiblds LU. K. Priede neapstiprina savu kandidatūru,
pārējie apstiprina.
Balsojums par Balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšanu šādā sastāvā: A. Grāpēns, G.
Vanaga un J. Ķibilds
Par – 28
Pret – 0
Balsu skaitīšanas komisija apstiprināta.
Balsu skaitīšanas komisija sapulcējas auditorijas priekšā, lai ievēlētu priekšsēdētāju.
M. Dubickis: uz katru virzienu ir pa vienam kandidātam. A. Vilcāni izvirzīja LKA SP, L.
Vikmani izvirzīja LU SP un RSU SP. Katrai kandidātei 5 minūtes prezentācijai.
Dome vienojas, ka prezentācijai atvēlēs 5-7 minūtes un katrai kandidātei varēs uzdot līdz 12
jautājumiem. Izteikšanās ilgs piecas minūtes, kandidātiem atrodoties ārpus telpas.
M. Dubickis aicina A. Vilcāni prezentēt sevi.
A:Vilcāne: Labdien! Mani sauc Armanda Vilcāne, esmu Latvijas Kultūras koledžas otrā kursa
studente. Koledžā jau otro gadu apgūstu kultūras menedžmentu ar specializāciju svētku režijā.
Manas studijas ir cieši saistītas ar manām interesēm, jo koledžā apgūstu to, ko vēlos darīt
tuvākajā nākotnē – pasākumu organizēšanu, kultūras menedžmentu un komunikāciju ar

cilvēkiem. Būtiska priekšrocība darbojoties LSA, būtu arī manu studiju saistība ar LSA
veicamajiem darba pienākumiem, jo, darbojoties sabiedrisko attiecību vadītāja amatā, es varēšu
pielietot gūtās zināšanas gan pasākumu organizēšanā, gan preses relīžu rakstīšanā, gan
komunikācijā ar jau esošajiem sadarbības partneriem un potenciālajiem LSA atbalstītājiem.
Viens no pirmajiem darbiem, kuru es paveiktu, uzsākot darbu LSA, arī būtu saistīts sadarbības
partneriem, konkrēti - sadarbības partneru datu bāzes izveide, kas varētu būt viens no
instrumentiem komunikācijas veidošanā ar jau esošajiem sadarbības partneriem, kā arī ar
potenciālajiem atbalstītājiem, kas varētu nodrošināt nepieciešamos resursus veiksmīgam LSA
darbam. Savas darbības laikā solu nepazaudēt nevienu no jau esošajiem sadarbības partneriem,
bet komunicējot arvien jaunām organizācijām gūt tikai jaunus atbalstītājus. „Ir jāsarunājas tā, lai
ienaidnieki kļūtu par draugiem, nevis tā, ka draugi kļūst par ienaidniekiem.”
“Mums jārunā skaļi, lai tiktu sadzirdēti. Jārunā klusi, lai mūs uzklausītu. ” Darbojoties
sabiedrisko attiecību virziena vadītājas amatā, es vēlos panākt, lai LSA vārds sabiedrībā izskan
ne tikai pateicoties skaļiem protestiem vai piketiem, bet arī pateicoties LSA paveiktajiem
darbiem. Uzskatu, ka viens no maniem galvenajiem uzdevumiem LSA būtu, lai mūsu viedoklis
ne tikai tiktu sadzirdēts, bet arī uzklausīts un uztverts pietiekami nopietni. Es apzinos, ka tas ir
smags darbs, tomēr es zinu, ka man aiz muguras ir spēcīgs mūris – cilvēki, kuri grūtā brīdī
vienmēr mani atbalstīs un palīdzēs sasniegt manus mērķus.
„Tas, kurš jautā - ir muļķis uz īsu brīdi, bet tas, kurš nejautā, paliek muļķis uz visiem laikiem.”
Uzsākot savu darbu Latvijas Studentu apvienībā, es nebaidīšos lūgt padomu, jo, iepazīstoties ar
valdes locekļiem, domniekiem un LSA aktīvistiem, es esmu sapratusi to, ka šajā organizācijā
darbojas ļoti zinoši, izpalīdzīgi un atvērti cilvēki, kuri varētu sniegt man labus padomus kā mans
darbs varētu būt maksimāli produktīvs un efektīvs.
Mana personīgā motivācija, kāpēc vēlos darboties LSA, ir tāda, ka es uzskatu, ka LSA ir lieliska
organizācija, kurā pulcējušies cilvēki ar lielu potenciālu. Man šī būtu ļoti laba vieta, kur augt gan
profesionāli, gan arī iegūt jaunus kontaktus. Es vēlos, lai LSA uztver kā nopietnu organizāciju,
kuras viedoklis ir svarīgs, tomēr es gribētu, lai mēs neaizmirstam arī to, ka mēs esam studenti,
tāpēc varam atļauties būt nedaudz skaļāki, nedaudz krāsaināki un radošāki kā citas organizācijas.
Man ir ļoti daudz enerģijas. Es esmu gatava aktīvi darboties, skriet un steigties, lai tieši es būtu
pirmā, kas paziņotu Jums par studentiem aktuāliem notikumiem. “Labāk nodilt nevis sarūsēt.”
Paldies!
Jautājumi:
M. Dubicka piebilde - atbalstītāju datu bāze ir, bet tā tikai jāpilnveido.
A. Kaļva: kādas ir tavas zināšanas darbā ar mājas lapām?
A. Vilcāne: pieredzes ar mājas lapām nav, bet sarunās ar Vitu noskaidroju, ka tas ir vienkārši, un
man ar to palīdzēs, ja kas nebūs skaidri.
K. Petrovska: kāda ir tava pieredze iesaistē LSA, jo tu esi pavisam jauna seja?
A. Vilcāne: mana līdzšinējā pieredze ir ļoti maza, jo darbojos tikai 2 nedēļas. Esmu bijusi divās
Valdes sēdes un Akadēmiska virziena sēdē. Uzskatu, ka esmu ļoti aktīvs students, tāpēc arī vēlos
iesaistīties, lai studenti uzzinātu par LSA.
R. Blese: uzskaiti 5 lielus darbus, ko vēlies savā termiņā paveikt?
A. Vilcāne: sadarbības partneru pilnveidošana, komunikācijas veidošana ar studentiem, lai tie
ilgtermiņā ir informēti, vēlos iesaistīt jaunus aktīvistus, izveidot pasākumu, kas popularizē LSA

darbību.
Š.Janoviča: kāda ir tava pieredze PR jomā un kādas ir lielākas aktualitātes šobrīd augstākajā
izglītībā?
A. Vilcāne: maza pieredze PR, bet studēju koledža, kur mums māca par komunikāciju utt., tāpēc
tā nebūs problēma. Aktualitātes: augstākās izglītības finansējums, augstskolu ranžēšana.
K. Solovjovs: nolikumus un pozīcijas LSA mājas lapā ir grūti skatīt, cik tu pati strādāsi pie šī
jautājuma? Vai tev ir priekšstats, kā to izdarīt?
A. Vilcāne: pagaidām nav, jo apmācības man nav veiktas.
L. Vikmane: kā domā komunicēt ar augstākās izglītības partneriem un sabiedrību kopumā?
A. Vilcāne: Ziņu lapas, mediju monitorings, vēlos izveidot kādu publisku pasākumu.
K. Feldmanis: vai ir kādas idejas, kā padarīt LSA draudzīgāku reģionālajām augstskolām?
A. Vilcāne: izveidot saliedējošos pasākumus un kopā paballēties.
R. Mājeniece: Akadēmiskā virziena sēdē runājām par ilgtermiņa stratēģiju komunikācijas
jautājumos. Ko tu par to domā?
A. Vilcāne: tas noteikti ir vajadzīgs, jo visu laiku nepieciešams, lai aizmugurē ir studenti; kāds
plāns noteikti ir jāveido.
K. Solovjovs: vai uzskati, ka tev būtu jānāk līdzi Mikum, Ingunai uz politiskajām tikšanās
reizēm?
A. Vilcāne: ja mani aicinātu un uzskatītu, ka esmu nepieciešama, tad jā. Katra tikšanās būtu
jāatspoguļo.
Š. Janoviča: vai zini, kas notika vakar visu dienu?
A. Vilcāne: Rēzeknē pasākums par augstāko izglītību.
M. Dubickis pasakās A. Vilcānei un dod vārdu L. Vikmanei.
L. Vikmane informē, ka šobrīd ir RSU Starptautisko attiecību programmas studente, RSU SP
Ārējās komunikācijas virziena vadītāja. Līdz šim darbojusies kā LSA Domnieks, darbojusies
JPSL virziena un Akadēmiskā virziena darba grupās. Uzsvaru savā darbībā liks uz
starptautiskajām lietām. Izceļ to, cik svarīgi LSA komunicēt ar Eiropas studentu apvienību. Līva
mēģinās nodrošināt abpusēju komunikāciju: lobiju un politisko atbalstu. Tāpat svarīga ir arī
pārstāvniecība starptautiskajā arēnā – atgriezeniskā saite nacionālā līmenī un SP. Līva norāda, ka
darbosies pie šādu projektu tapšanas: Baltijas studentu apvienību tikšanās Rīgā organizēšana
2013.gada novembrī; Ziemeļvalstu studentu apvienību tikšanās Latvijā 2014.gadā un Eiropas
studentu konvents Latvijā (2015) – sadarbība ar Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariātu –
izglītības prioritātes. Jaunatnes politikas jautājumos pievērsīsies IZM strukturētajam dialogam.
Jautājumi:
K. Salenieks: pavisam nedaudz runāji par jaunatnes politiku, vai pareizi saprotu, ka šis virziens
nav tava prioritāte?
L. Vikmane: mana prioritāte ir starptautiskās lietas, un pēdējos gadus tās netika tik ļoti attīstītas.
Iesaiste konsultatīvājās padomēs, kuru mērķi nav tik vienoti, nav tik efektīva, tāpēc studentu
pārstāvniecībai lielāks potenciāls ārlietām. Līdz šim nav neviena jaunatnes politikas projekta, kur
tika piesaistīts finansējums.
A.Grāpēns: tu RSU SP pildi 2 funkcijas. Ko darīs ar RSU gadījumā, ja tevi ievēl LSA?
L. Vikmane: noteikti spēšu apvienot abas lietas kopā. Turklāt esmu akadēmiskajā gadā no

mācībām.
I.Jermacāne: Nosauc trīs būtiskākās lietas, kāpēc tevi jāievēl!
L. Vikmane: esmu kompetenta virziena jautājumos, labi pārzinu ES politiku, esmu atbildīga un
man patīk izaicinājumi.
K. Solovjovs: Kongresā, balsojot par jaunatnes lietām, puse domāja, ka LSA jāturpina darboties,
un puse domāja, ka nav. Vai būtu jāatgriež atpakaļ pie jaunatnes lietām?
L. Vikmane: manuprāt, dokumenti, kas palika pusratā, jāpārskata, kādus pienākumus uzliktu
LSA būt jaunatnes organizācijai. Jaunatnes lietas būtu paturamas, ja sevi neierobežojam. Pie šī
jautājuma noteikti jāatgriežas. Vēlos vēlreiz pārskatīt dokumentāciju, vai statusa maiņa uzliek
kādus papildus pienākumus LSA.
K. Salenieks: ir interesanti, ka apgalvo, ka neviena jaunatnes projekta nav bijis. Tu pati
piedalījies tā rakstīšanā, bet tas bija neveiksmīgs. Ko esi no tā iemācījusies?
L. Vikmane: Vai runā par BOM projektu?
K. Salenieks: jā, un vēl DTD.
L. Vikmane: rūpīgi jāizpēta viss, pret projektu rakstīšanu attiecos ļoti nopietni. Pa BOM grūti
teikt, jo daudz darba tajā jāiegulda.
V. Štrobindere: darba apjoms virzienā ir milzīgs. Kas būs tie cilvēki, kas tev palīdzēs?
L. Vikmane: šobrīd man jau ir diezgan stabila darba grupa, kur ir dažādu augstskolu pārstāvji.
Par pārējo cilvēku interesi darboties painteresēšos. Nāksim kopā un strādāsim.
M. Dubickis lūdz abām kandidātēm atstāt auditoriju.
Izteikšanās par Armandu Vilcāni.
V. Štrobindere pauž atbalstu Armandai, norādot uz viņa ieinteresētību darboties LSA. Norāda,
ka PR ir svarīgs virziens LSA.
R. Blese norāda, ka viņu nepārliecināja Armandas skats uz nākotni un darba plāns.
K. Petrovska norāda, ka pluss ir pasākuma organizēšana, bet norāda uz mazo pieredzi darbā ar
studentiem.
V. Putniņš izsaka atbalstu Armandai, vienīgi norādot uz darba plāna trūkuma.
Š. Janoviča norāda, ka nav prasmes PR lietās. Viņai ir harizma un spēja aizraut, kā arī
entuziasms strādāt.
K. Solovjovs norāda, ka sagatavotā relīze kā mājas darbs ir ļoti laba. Nepieciešams tehnisks
cilvēks mājas lapas uzlabošanai. Uzskata, ka amats ir jāaizpilda.
K. Salenieks: bijis daudz jaunu PR cilvēku, kas bija veiksmīgi. Katrs no Valdes locekļiem atzīst,
ka ir jādara papildus uzdevumi. Ticu, ka skaidrošanas darbs paņem daudz laika. Par Vitas
atlūgumu bija sen zināms, un neesam līdz šim dabūjuši citu kandidātu. Paužu atbalstu Armandai.
M. Dubickis pauž atbalstu A. Vilcānei, norādot, ka pašpārvaldes nav izvirzījušas citus
kandidātus.
Izteikšanās par Līvu Vikmani.
A.Ancāns pauž atbalstu Līvai, norādot uz viņas entuziasmu un darba spējām.
A.Grāpēns pauž atbalstu Līvai, norādot uz pieredzi un kompetenci.
K. Solovjovs uzskata, ka jaunatnes lietas nav tas, ar ko jānodarbojas LSA, jo viens cilvēks to
nevar pavilkt. Jākoncentrējas uz starptautiskajām lietām. Pauž atbalstu Līvai.
R. Blese pauž atbalstu Līvai, norādot uz viņas konkrēto plānu.

I. Zariņa pauž atbalstu Līvai, norādot uz viņas kompetento dalību NOM un ESC.
M. Dubickis pauž atbalstu Līvai Vikmanei.
M. Dubickis aicina priekšā Balsu skaitīšanas komisiju informēt par balsošanas kārtību.
Juris Ķibilds kā Balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētājs ziņo par balsošanas kārtību.
Notiek balsošana.
Pēc balsošanas tiek pārskaitīts kvorums – 27 Domnieki, kvoruma vairs nav.
J. Ķibilds ziņo par vēlēšanu rezultātiem. Par katru no kandidātēm tika sagatavoti 28 biļeteni;
izsniegti 28 biļeteni par katru kandidāti. Neviens no biļeteniem netika dzēsts vai atzīts par
nederīgu.
Rezultāti:
Armanda Vilcāne
PAR – 18
PRET – 10
Lēmums pieņemts. Armands Vilcāne ir ievēlēta par LSA Sabiedrisko attiecību virziena
vadītāju.
Līva Vikmane
PAR – 26
PRET – 2
Lēmums pieņemts. Līva Vikmane ir ievēlēta par LSA Jaunatnes politikas un starptautisko lietu
virziena vadītāju.
9. LSA viedoklis par augstskolu ranžēšanu
I.Zariņa prezentē akadēmiskās komisijas 4 punktus par augstskolu aranžēšanu (objektīvi veidota
ranžēšana un profilēšana var palīdzēt reflektnitiem izdarīt izvēli; mērīt visas augstskolas pēc
vienas skalas nav objektīvi, jo katram virzienam ir atšķirīgas vajadzības; labāk topā nenozīmē
atbilstošāk reflektantam; profilēšana labāk atspoguļo reālo situāciju). Aicina izteikt LSA viedokli
par to, papildinājumus.
K. Salenieks: ranžēšanas kritērijiem jābūt skaidri definētiem un pieejamiem gan augstskolai, gan
sabiedrībai. Viennozīmīgiem un skaidri saprotamiem.
R. Blese: LU atbalsta Multirank sistēmu un pievienojamies.
K. Solovjovs: ESU centās nākt klājā ar pozīciju pret raanžēšanu par šādiem profilēšanas
reitingiem, datu bāzēm. Ja saprotu, tad Multirank ir tieši tas. Man likās, ka tas ir pieņemami. Bet,
ESUprāt, arī šis nespēj konkrēti informēt par augstskolām, salikt informāciju atbilstošos Excel
lauciņos.
R. Blese: lielākā problēma šim visam ir tieši datu iegūšana. Jāparūpējas, lai dati būtu maksimāli
godīgi. Datu kvalitatīva atspoguļošana būs problemātiska.

10. LSA viedoklis par iepriekšējās izglītības atzīšanu (un vai tā varētu notikt
automātiski)
I. Zariņa prezentē apkopotos punktus par Latvijas situāciju. Norāda, ka nav tik uzticama sistēma
valstī. Aicina diskutēt par papildinājumiem.
K. Salenieks: ir jāmērķē uz to, ka jebkuram studentam jebkurā laikā jāspēj atzīt studiju kursu.
Mūsdienās apmācība notiek daudz dinamiskāk kā agrāk. Tam jābūt vienam no principiem. Varu
to vēlāk nodefinēt.
I. Zariņa: tātad atzīšana varētu notikt arī studiju programmas laikā.
Ierosina pievienot, ka „neuzskatām, ka automātiska izglītības pielīdzināšana varētu notikt
kvalitatīvi”.
M. Dubickis ierosina šo jautājumu pārcelt uz Akadēmiskā virziena darba grupu, lai virzītos
tālāk, pamatojoties, ka tāpat nav kvoruma – ir palikuši 25 Domnieki.
11. LSA prasības Eiropas Parlamenta deputātu kandidātiem (BM tiks
veidots kopīgs manifests par šo)
I.Zariņa: ESU veido manifestu par kandidātiem. Prezentē prasības, kuras vēlas iekļaut
kandidātiem: ERASMUS + - ERASMUS maģistra līmeņa studentu stipendijas; Eiropas fondu
stipendijas – mērķstipendijas; nepieciešams atbalsts 100% studiju vietas bāzes vietas
finansējumam.
Diskusija ar Domniekiem par papildinājumiem. I. Zariņa norāda, ka par šo jautājumu tiks
sasaukta darba grupa.
12. Revīzijas komisijas atskaite par padarīto darbu
K. Salenieks prezentē, kas ir paveikts: apkopotas pozīcijas, šobrīd darbojas ar plānošanas
dokumentu salīdzinājumu, paralēli tiek domāts par pašreizējo finanšu revīziju. Tiek plānots veikt
Domnieku anketēšanu līdz nākamajai Domes sēdei.
R. Blese: vai jau tagad ir kādi ieteikumi?
K. Salenieks: nē, mums ir nedaudz aizķeršanās ar termiņiem.
13. Akadēmiskā virziena aktualitātes
I.Zariņa prezentē Akadēmiskā virziena aktualitātes: NOM rezolūcija par akadēmisko godīgumu;
Rēzeknes konference un dokuments par augstākās izglītības finansēšanu, konsolidēšanu utt.,
nākamā šāda konference būs maijā; 1,9milj. Saeimas IKZ komisijas pieprasījums augstskolām;
200tk IZM ir solījusi atrast iekšējās rezervēs; konference par iepriekšējās izglītības atzīšanu;
IZM deleģējums AIKNC beidzās 6.oktobrī, turpmākajam darbam IZM ir vairāki risinājuma
varianti.
14. JPSL aktualitātes
P. Jurs cer, ka iesniegtais NOM projekts tiks apstiprināts. Ja vajadzīgs kāds padoms, viņš
vienmēr būs brīvi atvērts izpalīdzēt visiem, ieskaitot jaunajai JPS: virziena vadītājai Līvai
Vikmanei. Izsaka pateicību cilvēkiem, kas palīdzēja darboties LSA.
L. Vikmane informē par BOM, kas notiks no 15. līdz 17. novembrim Rīgā. Tas paredzēts vairāk

SP, nevis nacionālajām apvienībām. Pirmdien tiks izsūtīta informācija.
15. Viceprezidentes aktualitātes
U. Ancēna informē par tām pašpārvaldēm, pie kurām bijusi vizītes; informē par notikušajām
vadītāju vakariņām 10.septembrī. Informē par Vecbiedru salidojumu, kas notika sadarbībā ar
LLU SP. Izsaka lielu pateicību LLU SP par iesaisti organizēšanā. Informē par semināru 24.10.
„Par komandas veidošanu” - Swedbank ēkā, lektors Leons Mednis. Seminārs KRS? notiks 25.27.10. Nākamnedēļ notiks tikšanās ar LSA Gada balvas projekta vadītāju pretendentēm. Pavisam
trīs pretendentes no trīs augstskolām: LKK, RTU un RSU. Pagaidām nav konkrēta laika
Viceprezidentes darba grupai.
16. SP aktualitātes akadēmiskajos jautājumos
Turība: notika kopsapulce, ap 100 jaunu biedru, tikko ievēlējām jaunu Senātu. Oktobris ir
akadēmiskais mēnesis, kad ir dažādi semināri un lekcijas. Skatīsim jautājumi par kritērijiem, kas
ir attaisnojumi, lai neierastos uz eksāmeniem.
DU: notiek SP vēlēšanas, 25.-26.10. notiek SP akadēmija.
EKA: uzņēmām jaunos biedrus, atvērtās SP dienas, šobrīd notiek motivācijas seminārs.
Trūkstošo virzienu vēlēšanas drīzumā.
LiepU: jauno aktīvistu uzņemšana, tikšanās ar rektoru. Būs dekānu vēlēšanas. Piešķīrām Senāta
stipendiju. Gatavošanās LiepU 60 gadu jubilejai.
LKA: mums ir jauna Valde.
LUU: jauno biedru uzņemšana, jauns PR vadītājs, notika pateicības koncerts.
LMA: uzņemti jaunie biedri, studentu SP stratēģiskā sapulce, aktīvs darbs pie Rīga 2014.
RPIVA: jauni aktīvisti, jauno biedru vēlēšanas, gatavojamies iesvētībām 24.10.
LU: studiju procesa uzlabošanas konkurss, turpinām attīstīt mentoru sistēmu, SP vēlēšanas
tuvojas.
RSU: tuvojas jaunas SP vēlēšanas, rezidentūras uzņemšana.
VeA: jauns rektors G. Rēvalde, jauns SP logo.
ViA: Vidzemes Augstskola kā pirmā Eko augstskola Baltijā, Statūtu maiņa, var pieteikties ViA
SA prezidenta kandidāti, 17. Gadu jubilejas svinības, ViA ciemojās M. Dubickis.
RTU: starptautiskā zinātniskā konference, notiks seminārs „Solis”, sadarbībā ar LSA projekts
saistībā ar ārvalstu studentu integrēšanu - nākamnedēļ 24.10. notiek projekta atklāšanas
pasākums.
17. Domes sēdes noslēgums
M. Dubickis pasakās Domniekiem par produktīvu Domes sēdi. Pasniedz pateicības rakstu RTU
SP priekšsēdētājai Ilvai Grigorjevai.
Sēdes beigas: 15:30
Sēdi vadītājs:

M. Dubickis

Sēdes protokolētāja:

I. Pastare

