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LSA Domes sēdes
PROTOKOLS
Rīga
24.08.2013.
Latvijas Studentu apvienības (LSA) Valdes sasauktā un rīkotā Domes sēde
Domes sēdes norises vieta: Rīgas dome, Rātslaukums 1, Rīga LV–1539
Sēde izsludināta: ar e-pasta starpniecību 2013. gada 4. jūlijā
Sēdes sākums 11:15
Sēdē piedalās: balsstiesīgie 31 no 55 balsstiesīgajiem domniekiem
LSA domnieki:
1. Jānis Gavars
2. Sintija Strazdiņa
3. Šarlote Janoviča
4. Gunita Vanaga
5. Jānis Briška
6. Inga Tomkoviča
7. Egita Barovska
8. Liene Muste
9. Rūta Kļava
10. Kristīne Kampusa
11. Kristaps Feldmanis
12. Pēteris Ponnis
13. Mikus Dubickis
14. Līga Ratniece
15. Artis Ozoliņš
16. Juris Ķibilds
17. Rūta Mājeniece
18. Rihards Blese
19. Laima Skrūdere
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20. Liene Kurcalte
21. Santa Arāja
22. Agnese Žiba
23. Artūrs Kaļva
24. Līva Vikmane
25. Mārtiņš Šmits
26. Matīss Baumanis
27. Ilva Grigorjeva
28. Andris Grāpēns
29. Jānis Lūsis
30. Artūrs Zujevs
31. Dāvis Freibergs

Viesi:
1. Ieva Hiļa
2. Santa Plociņa
3. Aiga Kalbjonoka
4. Agnese Skrača
5. Jānis Zvirbulis
6. Madara Ermansone
7. Pāvels Jurs
8. Vita Štrobindere
9. Iļja Saveļjevs
10. Kirils Solovjovs
11. Maira Belova
12. Aigars Rasnačs
13. Kristiāna Štāla
14. Inguna Zariņa
15. Aivars Šāblis
16. Undija Ancēna

Sēdes darba kārtība
Reģistrācija.
1. Domes sēdes atklāšana,
2. Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana,
3. LSA Valdes locekļu atskaites,
4. LSA saimnieciskās darbības atskaite,
5. Juridiskā virziena vadītāja vēlēšanas,
6. Pozīcija par ārējās kvalitātes novērtēšanas aģentūru/ akreditācijas institūciju,
7. Revīzijas komisijas darba virzieni un metodes,
8. Akadēmiskā virziena aktualitātes,
9. JPSL aktualitātes,
10. Viceprezidentes aktualitātes,
11. SP aktualitātes akadēmiskajos jautājumos,
12. Domes sēdes noslēgums
Sēdes norise:
1. Domes sēdes atklāšana
M. Dubickis atklāj Domes sēdi Rīgas domes telpās.
2.

Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana

M. Dubickis aicina apstiprināt Domes sēdes darba kārtību.
Balsojums par Domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu
PAR - 30
PRET – 0
ATTURAS – 0
Nolemts: darba kārtība apstiprināta.
3. LSA Valdes locekļu atskaites
A.Grāpēns jautā V. Štrobinderei, kāpēc neiznāk LSA ziņu lapas, kuras tika solītas divas reizes
mēnesī.
V. Štrobindere: jūlija mēnesī izskatīju pašpārvalžu mājas lapas un nebija daudz ziņu ko sūtīt –
ziņu lapa būtu pustukša. Līderu foruma laikā arī neizstrādāju ziņu lapu, jo biju aizņemta ar
darbiem pie foruma. 1. septembrī paredzēts lielais ziņu apkopojums.
A. Grāpēns: ziņu lapā ir tas, ko dara pašpārvaldes?
V. Štrobindere: Nē, tur ir iekļauta visa veida informācija.
K. Štāla un L. Skrūdere norāda, ka vērtīgāk būtu sūtīt vismaz kādas ziņas, lai tās nezaudē
aktualitāti.

L. Vikamane: priecātos arī par biežākiem e-pastiem Domes listē.
4. LSA saimnieciskās darbības atskaite
U. Ancēna prezentē LSA saimnieciskās darbības atskaiti. Prezentē LSA budžeta izlietojumu
kopš pagājušās Domes sēdes periodā 15.06.-23.08. Informē, ka Līderu forumam vēl nav
apkopoti visi izdevumi, bet šobrīd finanses ir atbilstošas.
M. Šmits: kas notiks ar budžeta pozīciju par pildspalvām Līderu forumam?
U. Ancēna: mūsu birojā joprojām ir LSA pildspalvas, kuras pasūtījām vēl iepriekšējās Valdes
sasaukumā, tāpēc tās tiks izlietotas turpmākajiem semināriem un jaunas visticamāk pasūtītas
netiks.
A. Grāpēns: kāpēc šajā periodā atšķiras izmaksātais atalgojums?
U. Ancēna: summas ir atšķirīgas atvaļinājumu dēļ, arī tāpēc, ka vairs nebija juridiskā virziena
vadītāja.
L. Vikmane: Līderu forumā bija lūgums vecbiedriem ziedot 15 Ls. Vai taisnība, ka ziedojums
bija obligāts un vai tas, jūsuprāt, ir pieņemami?
M. Dubickis: saņēmām ziedojumu no E. Jansona, kurš pat neapmeklēja Līderu forumu. Domāju,
ka nebija problēmau, jo nekas netika uzspiests. Bija vecbiedri, kas nemaksāja, bet ieradās uz
forumu.
M. Dubickis lūdz Domes viedokli par jauna printera iegādi, lai nebūtu nesamērīgas kārtridžu
maiņas cenas un varētu drukāt krāsainu. Dome neiebilst.
M. Dubickis izsaka pateicību B. Rivžai, kas palīdzēja izkārtot ziedojumu Līderu forumam no
Latvijas Finiera.

5. Juridiskā virziena vadītāja vēlēšanas
M. Dubickis aicina virzīt pārstāvjus Vēlēšanu komisijai. STA virza Santu Plociņu, RTU izvirza
Matīsu Baumani, RSU izvirza Kristiānu Štālu, LU izvirza Juri Ķibildu, BAT izvirza Jāni Gavaru.
M. Dubickis jautā, vai visi uztur savu kandidatūru. Visi izvirzītie atbild apstiprinoši.
Balsojums par Vēlēšanu komisijas apstiprināšanu šādā sastāvā: Santa Plociņa, Matīss
Baumanis, Kristiāna Štāla, Juris Ķibilds, Jānis Gavars
PAR – 31
ATTURAS – 0
PRET – 0
Nolemts: Vēlēšanu komisija ievēlēta.
Vēlēšanu komija sanāk kopā, lai ievēlētu tās vadītāju.
M. Dubickis informē, ka pēc K. Solovjova uzstāšanās tiks atvēlēts laiks 7 jautājumiem. Tiek
dots vārds K. Solovjovam.
K. Solovjovs: aicinu kārtīgi apskatīt manu CV, kur norādīts, ka man nav formālas juridiskās
izglītības, bet manas zināšanas ir stipri virs vidējā. Ikdienā darbojos ar administratīvajām lietām,

civilprocesiem un krimināllietām, ir plaša praktiskā pieredze. LSA ir politiskās prioritātes, kuras
būtu jāvirza uz priekšu, tāpēc ir jāiesaistās. K. Solovjovs informē par savu iepriekšējo
darbošanos LSA un atbildībām biedrībā. Ļoti svarīga ir arī D. Skultes lieta, kur drīzumā ir
gaidāma tiesas sēde.
Jautājumi
A. Zujevs: vai vari pateikt kā atšķiras privāto un publisko tiesību jomas?
K. Solovjovs sniedz skaidrojošu atbildi.
A. Skrača: vai bez juridiskās izglītības tu tiešām spētu pārstāvēt studentu intereses?
K. Solovjovs: jā, spētu. Man ir praktiskā pieredze ar veiksmīgi novestām lietām.
L. Vikmane: kādi būs Tavi galvenie mērķi, pildot arī sociālā virziena uzdevumus?
K. Solovjovs: nākot uz amatu, neizvirzīju sociālos mērķus, tāpēc pakļaušos vadlīnijām un Valdes
lēmumiem.
M. Šmits: tev šobrīd ir 3 aktuālas darba vietas, cik daudz dienā tev aizņemtu citi darbi un cik
darbs LSA?
K. Solovjovs: pirms kandidēšanas tas bija lielākais jautājums man. Es nevaru veltīt 40 h nedēļā,
bet esmu gatavs izdarīt tās lietas, kuras ir jāizdara.
I. G.rigorjeva: kādas ir tavas 3 prioritātes, pie kurām strādāsi?
K. Solovjovs: akreditācijas process, sociālās lietas – stipendijas un transporta kompensācijas.
A. Ozoliņš: cik daudz dosi atpakaļ augstskolu pašpārvaldēm, lai palīdzētu tām kaut ko virzīt uz
priekšu?
K. Solovjovs: tas būs Valdes lēmums kaut ko virzīt, un es palīdzēšu to noformēt pēc iespējas
juridiski korektāk.
A.Zujevs: pie kuras tiesību jomas pieder saistību tiesības?
K. Solovjovs: pie privāto tiesību jomas.
A.Grāpēns: ja kāds no Valdes locekļiem nepildīs savus pienākumus, ko tu darīsi?
K. Solovjovs: paturēšu pie sevis un nejaukšos tajā, kā organizācijas vadītājs vada savu
organizāciju.
A.Zujevs: tavuprāt Valdē ir hierarhija?
K. Solovjovs: Jā. Valdei ir hierarhija organizatoriski, bet likuma priekšā visi atbild vienlīdzīgi.
Izteikšanās
A.Zujevs: Neradās iespaids, ka viņam būtu juridiskās zināšanas. Novērtēju viņu kā cilvēku un
viņa darba spējas, bet, atbildot uz jautājumiem, neradās iespaids, ka viņš pārzina šīs lietas. Vairāk
aicinu balsot pret, citādāk turpmāk liegsim iesaistīties kādam, kurš ir kompetents juridiskajos
jautājumos.
A.Ozoliņš: izsaku atbalstu K. Solovjovam. Viņš ir labākais potenciālais kandidāts un diez vai
kāds cits pēkšņi parādīsies. Viņš nebaidās runāt ar autoritātēm. Aicinu balsot par.
P. Jurs: Artūr, gaidīt uz brīnumu var, bet iespējas tika dotas, tomēr daži atsakās vai neizmanto
iespēju, tāpēc neredzu šķēršļus šobrīd ļaut cilvēkam strādāt, ja viņš izteicis šādu vēlmi. Tās nāks
par labu tikai pašai Valdei un biedrībai kopumā.
M. Dubickis: pievienojos Pāvela teiktajam, jo situācija bija nosacīti grūta. Atbalsts no juridiskās
puses ir ļoti būtisks, īpaši izstrādājot atzinumus utt. Zinot Kirilu un ņemot vērā viņa praktisko
pieredzi un darba spējas, aicinu balsot par.

M. Dubickis aicina Vēlēšanu komisijai izskaidrot nosacījumus, kā notiks balsošanas process.
K. Štāla skaidro, kā notiks balsojums un mandātu izsniegšana.
Notiek balsošana
Vēlēšanu komisija tiek aicināta priekšā, lai paziņotu rezultātus.
K. Štāla: tika sagatavoti 60 biļeteni, izsniegts 31 biļetens, dzēsti 29 biļeteni, urnā atrasts 31
biļetens un par nederīgiem atzīti 0 biļeteni.
Balsojuma rezultāti (skatīt 1.pielikumā):
PAR – 28
PRET – 3
Nolemts: par LSA Juridiskā virziena vadītāju ievēlēts K. Solovjovs.
6. Pozīcija par ārējās kvalitātes novērtēšanas aģentūru/ akreditācijas institūciju
I. Zariņa prezentē pozīciju. Informē par ministrijas ideju izvirzīt konkrētas aģentūras no EQAR,
kuras var veikt novērtēšanas aģentūras/akreditācijas institūcijas funkcijas. LSA pozīcijā šo ideju
noraida, lūdzot iekļaut jebkuru aģentūru, nevis kādas noteiktas.
M. Dubickis informē, ka, ja izvēlēsimies jebkuru aģentūru no EQAR, tad tas augstskolām
izmaksās krietni vairāk, kas varētu celt arī studiju maksu. Galvenā doma LSA pozīcijā: gala
lēmumu pieņem nacionālā aģentūra, bet augstskolas var izvēlēties jebkuru aģentūru no reģistra.
I. Zariņa: ir maz ES valstu, kas nav iesniegušas savus pieteikumus EQAR uz nacionālo
aģentūru.
R. Blese: prieks, ka tika daudzas augstskolas iesaistījušās pozīcijas izstrādē, aicinu izmantot
Board meeting un ESU iespējas, lai dotu signālus, ka šādai institūcijai ir jābūt, un ministrijai tā ir
jāatbalsta. Aicinu pastrādāt starptautiski uz šo.
J. Ķibilds: jautājums vai nebūtu dārgi, ja būtu divas aģentūras – viena, kas izvērtē un otra, kas
akreditē. Vai nav risks sadārdzinājumam?
I. Zariņa: dārgākā komponente ir ekspertu darbs, tā ir pašas augstskolas izvēlē.
M. Dubickis: vietējai aģentūrai visdrīzāk būtu vislētākās izmaksas.
I. Zariņa: citās valstīs var novērot, ka iekšēji cenas ir lētākas, bet, kad pakalpojumu eksportē,
tad tas sadārdzinās.
M. Dubickis aicina pāriet pie balsošanas par pozīcijas projektu.
Balsojums par pozīcijas projekta apstiprināšanu.
PAR- 27
PRET - 0
ATTURAS – 1
Nolemts: pozīcijas projekts apstiprināts.

7. Revīzijas komisijas darba virzieni un metodes
M. Šmits un A. Šāblis informē par Revīzijas komisijas darbību. Līdz šim bijušas divas tikšanās
reizes. Galvenie pamatvirzieni, ko izskatīs revīzijā: LSA pozīcijas, darba plānošanas dokumentus
un ikdienas protokolus, atskaites un tiks veikta arī finanšu revīzija. Par Revīzijas komisijas
vadītāju tika ievēlēts K. Salenieks. Komisija aplūkos, cik ļoti LSA darbojas saskaņā ar
izstrādātajiem dokumentiem. Revīzijas komisija gaida atbildi, kad un vai vispār RPIVA SP un
EKA SP pārstāvji pievienosies, lai pildītu Revīzijas komisijas funkcijas.
Komisija informē, ka uz nākamo Domes sēdi būs nākamais ziņojums.
K. Štāle: kā turpināsiet komisijas kopdarbu ņemot vērā A. Šābļa izbraukšanu no valsts un to, ka
M. Šmits vairs nav students ?
M. Šmits: dzīvojam 21. gs. Attālums nav šķērslis mīlestībai.
8. Akadēmiskā virziena aktualitātes
I.Zariņa prezentē akadēmiskā virziena aktualitātes. Informē par stipendiju piešķiršanas
jautājumu, jo Valsts kontrole plāno apzināt arī citas augstskolas šajā jautājumā. Izglītības
ministrija gan norādīja, ka RSU stipendijas piešķir pamatoti un atbilstoši, bet Valsts kontrole
paliek pie sava. Šobrīd jācer, ka tiks grozīti MK noteikumi. Valsts kontrole uzskata, ka
stipendijas jāpiešķir tikai pēc vērtējumiem, neņemot vērā studiju programmas, kursus.
M. Dubickis: Inguna gatavo vēstules, lai sūtītu uz Saeimu un Rektoru padomi un mēģinātu
grozīt šos jautājumus.
R. Blese: jāspēcina šī pozīcija, jo tas attiecas uz visām augstskolām. Jādodas pie augstskolas
vadības un jāpārrunā šis jautājums sākumā ar viņiem.
L. Vikmane: IZM padotībā ir aptuveni 12 augstākās izglītības institūcijas un viens revīzijas
departaments neveic revīziju tām visām kopā, tādēļ nav tāda sasaiste ar Valsts kontroli, bet RSU
ir zem Veselības ministrijas.
I. Zariņa: AIP ir pieteikusi sevi EQAR tīklā – kā viņiem veiksies uzzināsim septembrī vai
oktobrī. Jūlija beigās bija diskusija ar sabiedrības partneriem par šiem jautājumiem. Kā tas
virzīsies uz priekšu, redzēsim divu mēnešu laikā.
I. Zariņa informē par Akreditācijas semināru, kas notiks Rīgā 13. - 14. septembrī. Projekta
vadītājs J. Gavars. Seminārs tiks rīkots sadarbībā ar Akadēmiskās informācijas centru, un
pirmajā dienā viņi sedz ēdināšanas un telpu izmaksas. Paldies R. Blesem, ka palīdzēja sarunāt.
Ja viss noritēs sekmīgi, tad Latvijā būs students no EQAR valdes. Būs diskusija par kvalitatīvu
AI, par juridiskajām lietām, kas attiecas uz augstāko izglītību, simulācijas izspēle utt.
M. Dubickis: pēc savas pieredzes iesaku iesaistīties šajos procesos, no 2. septembra būs
pieteikšanās arī ESU ekspertu tīklam.
I. Zariņa informē par citiem semināriem, ko var apmeklēt tuvākajā laikā.
9. JPSL aktualitātes
P. Jurs pasakās aktīvistiem, kuri piedalījās darba grupās. Informē par NOM – ir izrunāts
koncepts un sagatavots projekta tehniskais pieteikums. 13 500 Ls ir kopējais budžets. Ideja
izmantot Demokrātijas projektu, iesniedzot projekta pieteikumu 1. oktobrī. Vispirms tiks
organizēts vietējais Latvijas aktīvāko studentu informatīvais seminārs, kas būtu Līderu forums,
un tad rudenī organizētu NOM. NOM tiks organizēts 4 dienas – projekts sedz visas izmaksas.

Tiek plānots izstrādāt kopīgu studentu līdzdalības rokasgrāmatu, kurā aktualizētu galvenās
problēmas un izaicinājumus Ziemeļvalstu kontekstā. Tiktu apkopota informācija par reālajām
studentu iespējām. Ir doma sākt nākamā gada maijā un decembrī pabeigt visu projektu, iekļaujot
Līderu forumu un arī NOM projektu. Valde drīzumā pieņems vai nepieņems zināšanai projektu.
Tad jāsazinās ar Ziemeļvalstu pārstāvjiem, kā arī jānoslēdz līgums. Līderu forumā varētu būt 70
dalībnieki, bet NOM trīs dalībnieki no katras valsts – kopā 27 cilvēki. Nākamajā darba grupā
iziesim cauri visam projektam. Būtiski dabūt partnerorganizāciju piekrišanu, lai 1. oktobrī varētu
iesniegt projektu.
R. Blese: paldies par darbu! Kāds ir plānotais līdzfinansējums?
P. Jurs: mans uzdevums ir sagatavot projektu tādā pakāpē, lai to varētu iesniegt, bet, ja runājam
par absolūtiem skaitļiem, tad zināms, ka 25% ir līdzfinansējums, jo JSPA sedz 75%. Šo
līdzfinansējumu varam iegūt organizējot LF, kur dalībnieki, piemēram, paši sedz savus ceļa
izdevumus. Otra iespēja – projektā liksim brīvprātīgo darbu, kā arī jārunā ar
partnerorganizācijām.
M. Dubickis: nākamā gada budžetā mums ir jāparedz tam līdzfinansējums, ņemot vērā, ka šo
organizējam tik laicīgi. Ja paredzēsim šo summu, tas būtu būtisks atspaids. Runājot par BOM,
Lietuvas un Igaunijas kolēģi neatbalstīja mūsu BOM konceptu, ja tiek organizēta tikšanās tik
maz cilvēkiem. Mēs ar Rīgas domi runāsim par iespējamo sadarbību saistībā ar citiem
projektiem nākotnē.
P. Jurs: lūdzu nodot studentiem, ka septembrī tiks organizēta NOM darba grupa. Lūgums
padomāt par vietu, kur varētu notikt NOM tikšanās. Gaidīsim atsaucību no mūsu
starptautiskajiem kolēģiem.
A. Grāpēns: paldies par NOM informāciju, bet vēlos precizējumu par BOM.
M. Dubickis: Lietuvas un Igaunijas pārstāvji ir atteikušies no dalības, ja pasākums notiek šādā
formātā.
A. Grāpēns: vai ir iespēja meklēt finansējumu citās Domēs?
M. Dubickis: mēs šobrīd vairāk koncentrējamies uz NOM.
A. Grāpēns: iesaku uz priekšdienām mēģināt BOM pavilkt gluži kā Līderu forumu zem NOM.
P. Jurs: labs ieteikums, galvenais, lai kalendārais plānojums to ļauj. Otrs ir finanšu pieejamība
programmā „Jaunatne darbībā”. Ja mums saka nē, tad startēsim Erasmus + programmā.
L. Vikmane: paldies par NOM konceptu. Žēl, ka BOM atceļas. Manuprāt, mazs dalībnieku
skaits nav iemesls. Jāskatās, vai, regulāri atsakoties no pasākumiem, netiek bojāts LSA tēls.
10. Viceprezidentes aktualitātes
U. Ancēna informē par paveikto vasarā. Informē par viedtālruņu aptauju, kas tika izplatīta
Latvijas augstskolās. Vasaras periodā tika plānota sadarbība ar Swedbank - tiek plānotas lekcijas
par 21 tēmu, kas notiks vairakkārt mēnesī. 28. septembrī LLU ir plānots Vecbiedru salidojums.
Par projektu vairāk vai mazāk atbildīga ir Madara Markus. „Kam rūp students?” notiks no 25.
līdz 27. oktobrim. Drīzumā tiks plānotas arī vizītes uz pašpārvaldēm. Tiks strādāts ar RJA un
REA, lai dabūtu šo augstskolu pašpārvaldes atpakaļ LSA. Informē, ka LSA Gada balvai ir
projekta vadītāja vietas vakance. Nākamā Viceprezidentes darba grupa 10.09. LSA birojā
pulksten 17:00. U. Ancēna pasakās LU par rīkoto pasākumu pirms Domes sēdes.

11. SP aktualitātes akadēmiskajos jautājumos
BAT: uzlabojām Valdes darbību, pirmdien un otrdien notiek jauno studentu seminārs, 27.
septembrī tiek organizēti „Fukši”. Augstskolai nomainījās rektors.
DU: notiek papildus pieteikšanās studijām DU, aktīvi darbi pie DU jaunā korpusa renovācijas,
DU viesojās Valdis Dombrovskis, 2. septembrī notiks Zinību svētki. Notiks pirmkursnieku
rallijs.
EKA: SP biedru uzņemšanas kārtības maiņa.
LiepU: notiek papildus uzņemšana līdz 2. septembrim.
LMA: septembrī meklēsim jaunos SP biedrus.
LU: mentoru sistēmas lielais seminārs, kursa vecāko nolikuma izstrāde, diskusiju cikls „Students
runā”.
RPIVA: no 2. septembra būs jauna ēdnīca.
RSU: stipendiju jautājuma risināšana, mentoru seminārs, vasarā notika stratēģiskais seminārs,
būs jauns vēlēšanu modelis, RSU tiek ieviesta studiju kvalitātes padome.
RTU: strādājām pie stipendiju jautājuma, notika šaha turnīrs, notika buddy seminārs, 2.
septembrī notiks iezvanīšanās svētki. 29. augustā jaunā biroja atklāšana. Jaunā prezidenta
vēlēšanas notiks septembrī.
VeA: strādājam pie jauna logo izveides, darbs pie jaunas studentu padomes struktūras, strādājam
pie interneta nodrošināšanas dienesta viesnīcās.
ViA: notika tikšanās ar Vj. Dombrovski, apstiprināts jaunais rektors, ievadstudijas sākas 28.08.,
darbs pie jaunā inženierzinātņu korpusa, noslēgusies 15. starptautiskā Baltijas skola, plānojam
studentu iesvētības. Plānojam atvērt pirmo ViA SA mājas lapu. Notiks biedru sapulce, kur
apstiprinās statūtus.
Ierosinājums no R. Mājenieces arī LSA biroja administratorei rakstīt atskaiti.
12. Domes sēdes noslēgums
M. Dubickis visiem pateicas par ierašanos un novēl patīkamu atlikušo dienu.
Sēdes beigas: 13:20
Sēdi vadītājs:

M. Dubickis

Sēdes protokolētāja:

I. Pastare

1.pielikums

