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LSA DOMES SĒDES
PROTOKOLS
07.05.2016.

Rīgā

Nr. 2016/DP3

Latvijas Studentu apvienības (LSA) sasauktā un rīkotā Domes sēde
Domes sēdes norises vieta: Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas
fakultāte, Āzenes iela 14/24
Sēde izsludināta: ar e-pasta starpniecību 2016. gada 19. aprīlī
Sēdes sākums: 11:00
Sēdē piedalās: 29 no 53 balsstiesīgajiem – konstatēts kvorums (1 domnieks pievienojās pirms
balsošanas par kandidātiem)
LSA domnieki:
Dāvis Juris Martini (BA)
Zane Sandra Tērpa (BAT)
Zane Znatnaja (BAT)
Annija Minalgo (EKA)
Rolands Juris Zibins (EKA)
Laima Lapiņa (LiepU)
Kristīne Lindberga (LiepU)
Patrīcija Kolāte (LKA)
Beāte Grauduma (LMA)
Aleksis Ozoliņš (LNAA)

Andis Draguns (LU)
Artūrs Lībietis –Lībaitis (LU)
Agija Lāce (LU)
Dāvids Celmiņš (LU)
Lauris Aglenieks (RTA)
Lāsma Bramane (RTA)
Jānis Bērziņš (RAI)
Anna Ignāte (RISEBA)
Rasa Valdiņa (RPIVA)
Kristaps Karimovs (RPIVA)

Olga Jasjuļaņeca (RSU)
Veronika Šteņa (RSU)
Linda Rubene (RSU)
Evija Kaminska (RTU)
Indra Pētersone (RTU)
Māra Skuja (RTU)
Matijs Babris (RTU)
Normunds Rutka (VeA)
Maira Belova (LSA)

Viesi:
Arkādijs Zvaigzne (LSA)
Liene Ieva Kraupša (LSA)
Marta Megne (LSA)
Kristaps Osis (LSA)
Baiba Puisīte (LSA)
Filips Valciņš
Sintija Lubanova (RSU)

Krista Meinarde (LU)
Matīss Apinis (RSU)
Kristaps Kadiķis (LLU)
Alma Lūka (LNAA)
Katrīna Gile (BA)
Liene Kņaze (LKA)
Dāvis Freidenfelds (RTU)

Sēdes darba kārtība:
1. Domes sēdes atklāšana 11:00;
2. Domes sēdes atklāšanas uzrunas;
3. Darba kārtības apstiprināšana;
4. Valdes darbības pārskats kopš iepriekšējās Domes sēdes;
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5. Finanšu pārskats;
6. Nolikuma „Par Latvijas Studentu apvienības Studentu – ekspertu tīkla darbību un pārstāvju
deleģēšanu ārējiem studiju kvalitātes novērtēšanas procesiem” apstiprināšana;
7. Vēlēšanu komisijas ievēlēšana;
8. LSA Sociālā virziena vadītāja (Valdes locekļa) vēlēšanas;
9. Balsošana par LSA Sociālā virziena vadītāja (Valdes locekļa) amata kandidātiem;
– Kafijas pauze;
10. Vēlēšanu rezultātu paziņošana;
11. Domes vecākais;
12. Atskats uz Ziemeļvalstu un Baltijas valstu nacionālo studentu apvienību sapulci (NOM);
13. Studējošo pašpārvalžu aktualitātes.
1. Domes sēdes atklāšana
_____________________________________________________________________________
Sēdi atklāj Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlamenta prezidente Evija Kaminska un
LSA prezidente Maira Belova.
2. Darba kārtības apstiprināšana
_____________________________________________________________________________
M. Belova: Vai kādam ir priekšlikumi grozījumiem LSA šodienas sēdei? (pauze) Ja nē, tad es
izsludinu balsojumu:
“Par Latvijas Studentu apvienības 7. maija Domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu.”
PAR

PRET

ATTURAS

28

0

0

Lēmums: Latvijas Studentu apvienības 7. maija Domes sēdes darba kārtība apstiprināta.
3. Valdes darbības pārskats kopš iepriekšējās Domes sēdes
_____________________________________________________________________________
M. Belova: Viens no pirmajiem punktiem, par ko es vēlos informēt - aprīlī tika apstiprināts
Ministru Kabineta (MK) rīkojums par jaunās valdības rīcības plānu, kur Izglītības un Zinātnes
ministrijai (IZM) šī valdības sasaukuma laikā ir uzdoti vairāku uzdevumi, kas skar augstāko
izglītību (AI). Tai skaitā arī jautājumi, kas skar mācībspēku atalgojumus, saistībā ar Pasaules
Bankas pētījumu, tai skaitā arī ar studiju programmu kvalitātes celšanu, kas ir saistīta ar to, ka būs
gan licenzēšanas, gan akreditācijas procedūras. Tas, kas ir noticis līdz šim - esam aktīvi sekojuši
līdzi, kādi konkrēti punkti valdības rīcības plānā ir iekļauti, neviens - vismaz šobrīd skatoties -,
neviens no punktiem nav bijis ļoti pretrunīgs vai kritiski vērtējams no studējošo skatupunkta.
Plānota ir maija vidū, maija otrajā pusē LSA Valdes tikšanās ar ministru Kārli Šadurski, lai
pārrunātu to, kas rakstīts valdības rīcības plānā, attiecībā uz uzdevumiem 2016. gadā, gan arī
tuvākajiem 2 gadiem.
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Vēl viens ļoti aktuāls jautājums ir bijuši grozījumi Augstskolu likumā, esam piedalījušies vairākās
Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas (IKZK) sēdēs, kur skatīti Augstskolu likuma
grozījumi. Šobrīd grozījumi, kas ir no Iekšlietu ministrijas (IM), par ko jau ir jums informācija
bijusi aptuveni 3-5 pēdējās Domes sēdes, saistībā ar to, ka IM vēlas veikt citādāka veida
pašpārvalžu (SP) finansēšanas kārtību. Šobrīd šie grozījumi ir nonākuši līdz 2. lasījumam un 2.
lasījumā tika apstiprināti, un šobrīd tiek gaidīti MK noteikumi, kuros būs atrunāta kārtība, kādā
veidā 1/200 tiek aprēķināta SP, kuras ir IM pakļautībā. Attiecībā no mums, LSA biedriem, tā ir
Valsts policijas koledža un vēl koledžas, kas ir IM pakļautībā. Vēl pie Augstskolu likuma - uz 2.
lasījumu ir apstiprināti grozījumi par nekustamajiem īpašumiem, kas skar vairāk valsts augstskolas,
attiecīgi valsts augstskolas, kurām ir nodoti valsts īpašumi. Šobrīd, ja MK tiek iesniegti, attīstības
plāni pretendē uz to, ka tie īpašumi tiek pārdoti, ar nosacījumu, ka tiek ieguldīta nauda, kas tiks
iegūta attiecībā uz īpašumiem, kas tiks pārdoti, to varēs ieguldīt jaunos attīstības plānos - gan
jaunās ēkās, gan infrastruktūrās -, lai uzlabotu studiju vidi.
Pie Augstskolu likuma, attiecībā uz pārējiem grozījumiem, par ko ir bijusi runa gan SP vadītāju
tikšanās reizēs, informēju par to, ka šobrīd Saeimas deputāti plāno vērt Augstskolu likumu plašāk
tikai IM grozījumi nekustamajiem īpašumiem, bet caurskatīt gan to, kādā veidā ir atrunātas
koledžas augstskolu likumā, gan privātās un valsts dibinātās augstskolas, gan par akreditācijām.
Bet šie grozījumi joprojām ir vairāku deputātu pārrunās, deputātu sāktajās komisijās, un
sabiedrības partneriem šie grozījumi vēl nav pieejami, bet Saeimas IKZK vadītāja I. Vinķele ir
informējusi, ka, šķiet, līdz jūnijam, kamēr vēl ir šī sasaukuma Saeimas sesija, iespējams, ka nebūs
konkrētas redakcijas, un šis jautājums pāries un nākamo sesiju augustā. Tāpēc plašāka informācija
par to būs tad.
Vēl viens aktuāls jautājums, pie kā ir noticis darbs, ir valsts vienotā juristu kvalifikācijas eksāmena
ieviešana. Iepriekšējās Domes sēdēs esat informēti, ka LSA atteica atļauju pieteikties
starpinstitūcijas darba grupās, kas ir Tieslietu ministrijas (TM) pakļautībā, jo neviens normatīvais
dokuments neparedz, ka nevalstiskās organizācijas var iesaistīties. Pēc garām sarunām ar TM
departamentu direktoriem, pamatojoties uz Augstskolu likumu, tagad mēs esam panākuši, ka LSA
pārstāvji uz nākamajām sanāksmēm, kur tiks skatīti jautājumi par valsts vienotā juristu
kvalifikācijas eksāmena ieviešanu, attiecīgi jau MK noteikumu sagatavošana, būs arī iesaistīta
LSA, kas nozīmē, ka mēs kvalitatīvāk un labāk varēsim nodrošināt, lai šajos MK noteikumos
konkrētās redakcijas ir labvēlīgas tieši studējošajiem, jo mēs būsi pašā sākumā, kad top šie
noteikumi.
Šī mēneša laikā ir noticis aktīvs darbs pie jautājuma, kas skar AI finansējumu. Esam piedalījušies
Augstākās Izglītības Padomes (AIP) seminārā par AI finansēšanu, kur paudām viedokli, ka AI ir
sabiedrisks labums, nevis komerciāls, tā nav jāskata kā prece vai pakalpojums, un, runājot par
valsts dotētu AI, mums jāņem piemērs no Igaunijas un citām kaimiņvalstīm. Ir notikušas plašākas
diskusijas par 1. pīlāru, jeb studiju bāzes izmaksām, nodrošinājumu, kādā veidā valsts dotētas
budžeta vietas tiek aprēķinātas un kādā veidā norisinās šī naudas piešķiršana.
Ir atsākušās diskusijas par aplokšņu principu, jeb veidu, kā augstākās izglītības iestādes (AII)
saņem valsts budžeta finansējumu. Šobrīd IZM ir pateikusi, ka pavasarī, vasarā tiks vērti vaļā MK
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noteikumi nr. 994 un mainīta kārtība, kādā izglītības iestādes var pretendēt uz valsts budžeta
finansējumu.
Starptautiskā dimensija - ir notikušas Ziemeļvalstu un Baltijas valstu nacionālo studentu apvienību
sapulce, kur bija deleģētie pārstāvji no LSA, ir notikusi darbnīca ar Frederiku Bahu no Dānijas
Studentu apvienības par studentu sociālajiem nodrošinājumiem, AI sociālo dimensiju. Šobrīd
notiek gatavošanās Eiropas Studentu apvienības (ESU) biedru sapulcei, kurā notiks valdes
vēlēšanas, un iepriekš esam informējuši, ka LSA deva izvirzījumu Līvai Vikmanei uz ESU
viceprezidentes amatu.
Esam deleģējuši pārstāvjus studiju programmu licenzēšanas procedūrām, kur LSA pārstāvjiem
studējošajiem ir tiesības būt novērtētāju statusā, un ir sagatavots nolikums, par to, kādā veidā tiks
deleģēti mūsu pārstāvji gan akreditācijās, gan licenzēšanās, par ko darba kārtībā būs atsevišķs
punkts.
Lietvedība un grāmatvedība - ir noslēgti līgumi ar visiem Valdes locekļiem, tiek slēgti līgumi ar
padomniekiem. Apstiprināts padomnieks projektu vadības jautājumos - Undija Ancēna -,
padomnieks rīcībpolitikas jautājumos - Kirils Solovjovs -, līdz vakardienai varēja pieteikties uz
padomnieka finanšu jautājumos un padomnieka juridiskajos jautājumos amatu. Attiecībā uz
lietvedību vēlos informēt, ka dokumenti no Kongresa līdz šim brīdim visi ir sareģistrēti un ielikti
mapēs, vienīgais trūkst protokolu, bet, labā ziņa, mums ir šobrīd biroja vadītāja, un kopīgi ar
Valdes locekļiem tos sagatavosim. Attiecībā uz grāmatvedību - grāmatvede ir informējusi, ka
trūkst vairākas pavadzīmes, rēķini, bet šobrīd tas ir procesā un ir plānots, ka tuvāko nedēļu laikā
mēs sazināmies ar attiecīgajiem uzņēmumiem, un sakārtojam grāmatvedību, vismaz par 2016.
gada sākumu.
Jautājumi:
L. Rubene: Man ir jautājums par to, kāds tiek plānots turpmāk darbs ar padomniekiem, vai tie tiks
piesaistīti tikai problēmsituāciju jautājumos vai arī ar viņiem notiks regulāras tikšanās, un kādi ir
kandidāti uz tiem padomnieku amatiem, kas vēl nav apstiprināti?
M. Belova: Par to, kādā veidā padomnieki tiek piesaistīti LSA darbībā, ļoti labs piemērs šobrīd ir
padomnieks projektu vadības jautājumos U. Ancēna, kas ir tikusies ar visiem projektu
organizatoriem (SLF, RIK), palīdzot gan sagatavot tāmes, gan starpatskaites, kas šogad ir ieviestas
un līdz šim nav oficiāli prasītas. Arī konsultējot un sniedzot padomu, kā efektīvāk un labāk
pārvaldīt projektus. Tā kā šīgada Valdē nevienam amata aprakstā nav sadalīts, kurš ir atbildīgs par
projektiem, un pēdējos 6 gadus Valdē šāds amats nav bijis, tad šobrīd padomniece projektu vadības
jautājumos ir kā labā roka man attiecībā uz jautājumiem, kas skar projektus. Vēl mēs esam runājuši
par to, ka aktīvāk sekojam līdzi, kur no LSA puses mēs varam iesniegt jaunus projektus, līdz šim
neesam atraduši nevienu konkursu, kur mēs atbilstu prasībām, bet tiklīdz atbildīsim, tad ir plānots,
ka arī U. Ancēnas padotībā būs darba grupas, kur domniekiem un aktīvistiem iespēja izmēģināt
uzrakstīt projektu. Attiecībā uz padomnieku rīcībpolitikas jautājumos - šobrīd ir plānots šo cilvēku
piesaistīt jautājumos, kad nepieciešams kāds padoms. Viens no piemēriem - tika aizvadīts LSA
Valdes stratēģiskais seminārs, kur Kirils Solovjovs sniedza ieskatu par to, kā Latvijā notiek
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normatīvo aktu izstrāde attiecībā uz visām saskaņošanas sanāksmēm, komitejas sanāksmēm, gan
Saeimas līmenī, gan MK līmenī. Kā arī konsultējoties kādos problēmjautājumos, lai LSA vārds
tiktu ņemts vērā. Viens no piemēriem, ko es iepriekš minēju, bija valsts vienotā kvalifikācijas
eksāmena ieviešana un komunikācija ar TM, kur noderēja mūsu padomnieka ierosinājums, kādā
veidā un ar ko kontaktēties, lai LSA oficiāli tiktu uzaicināta uz šo starpinstitūciju sanāksmi. Tādā
veidā ir plānots komunicēt.
Uz padomnieka vietu finanšu jautājumos vakar noslēdzās pieteikšanās, pieteikumu iesniedza
Kaspars Salenieks, Valde vēl neesam izskatījuši šo pieteikumu, neesam izdarījuši lēmumu. Uz
padomnieka juridiskajos jautājumos amatu neviens nav pieteicies, būs diskusija Valdē vai
pagarinām šo pozīciju, jo jau ir notikusi atkārtota pieteikumu perioda pagarināšana un neviens nav
pieteicies.
M. Apinis: Jautājums par vienoto valsts eksāmenu jurisprudencē. LSA iesaistīsies darba grupās,
27. maijā ir konference, paneļdiskusija ar ekspertiem - kāda iesaiste ir nepieciešama no SP un kādi
ir tālākie soļi pēc konferences?
A. Zvaigzne: Šobrīd pirmais plāns ir tieši šī pati konference, šobrīd konferences primārais mērķis
ir veidot dialogu ar visām iesaistītajām pusēm. Tad no SP izcilākais, kas varētu būt, ir ja jūs atnāktu
uz šo konferenci, lai saprastu to lielo bildi un kā dažādas iesaistītās puses šo redz. Tāpat arī vakar
tika iesūtīti dokumenti no TM saistībā ar jaunumiem par šo eksāmenu, un tad, visdrīzāk, mēs par
šiem dokumentiem veidosim darba grupu. Tas, ko SP būtu jāizdara - es šīs darba nedēļas beigās
apzvanīju SP, kurām ir jurisprudences studenti, atskaitot LU un RSU, kuri jau ir iesaistījušies šajā
procesā, pastāstīju par konferenci -, un tādēļ, ja jums vai jūsu SP kādam ir zvanīts, tad attiecīgi
ziniet, ka jums šis ir aktuāli, jo tie ir jūsu studenti un šis ir tas, kas viņus ļoti skars, tādēļ nāciet uz
darba grupām.
4. Finanšu pārskats
_____________________________________________________________________________
M. Belova: Ņemot vēra, ka iepriekšējā Domes sēdē nebija punkts par finanšu pārskatu, izdomājām,
ka informēsim par esošo LSA finansējumu un situāciju par laika periodu no Kongresa līdz 3.
maijam, kad tika iesūtīti dokumenti.
Izdevumi: ir nomaksāti visi rēķini par nekustamajiem īpašumiem, kas ir ienākuši par LSA
komunālajiem pakalpojumiem. Ir apmaksāts rēķins, pēc Kongresa pienāca rēķins par iepriekšējās
Valdes pateicībām, kas bija Kongresam. Ir apmaksāti rēķini par Kongresa ēdināšanu - sakarā ar to,
ka Kongresa delegātu skaits bija mazāks, nekā sākotnēji tika samaksāts par šīm pusdienām, sanāca
atgriezt LSA kontā attiecīgu summu, kas bija pārmaksāta. Ar kavējumu tika apmaksāts LSA Gada
Balvas 2015 mūzikas atskaņošanas AKKA/LAA rēķins, kā rezultātā mēs bijām saņēmuši draudu
vēstuli, ka LSA varētu tikt sūdzēta tiesā par to, ka rēķini nav laicīgi apmaksāti, bet situācija tika
veiksmīgi noslēgta un LSA netiks sūdzēta tiesā. Ar vairāku mēnešu nokavēšanos ir apmaksāta arī
autoratlīdzība Elza Kārkliņai, kas bija saistībā ar Reflektantu informatīvo kampaņu, kas vēlāk tika
apmaksāts, jo otras puses paraksts nebija uz attiecīgajiem dokumentiem.
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Izmaksātas algas un atvaļinājumu naudas iepriekšējai Valdei, samaksātas visas sociālās
apdrošināšanas iemaksas un iedzīvotāju ienākumu nodokļi.
Ir veikts novērtējums par dalību ESU Eiropas Studentu konventā. Ir apmaksāti rēķini par LSA
grāmatvedības pakalpojumiem. Ir izmaksātas algas par laika periodu līdz pagājušajai Domes sēdei,
kad vēl vecā Valde pildīja savas pilnvaras, ja es nemaldos, līdz 11. aprīlim.
Lai LSA birojā būtu kārtība, tīrība un, lai mēs nodrošinātu atkritumu izvešanu, tika apmaksātas arī
atkritumu izvešanas lietas. Ir apmaksāti rēķini par starptautiskajiem izdevumiem.
Sakarā ar to, ka Gada Balvā, Aivars Šāblis pirka priekš mājaslapas spraudni, un šī summa bija
mazāka, nekā sākotnēji tika paredzēta, tāpēc A. Šāblis ir atgriezis LSA kontā naudu, kas netika
iztērēta. Ir saņemta atmaksa no ESU.
Oficiāli ir noslēgts LSA projekts "Students-sistēmas zobrats" un ir atgūta nauda, kas iepriekš tika
iemaksāta Valsts Kasē.
Nav zināms, kas notiek ar LSA tiesvedību, atbilde joprojām nav saņemta un tas nozīmē, ka šī
naudas summa, 11 000 eiro, mums viņai ir jābūt LSA kontā situācijā, ja LSA tiesvedībā zaudē un
jāveic naudas atmaksa par labu otrai pusei.
Vēlos atgādināt, ka LSA galvenais ieņēmums ir biedru naudas. L. I. Kraupša nevarēja būt Domes
sēdē sakarā ar eksāmenu, bet viņa pievienosies vēlāk, bet tuvākajā laikā no Iekšējā virziena
vadītājas L. I. Kraupšas notiks saziņa ar pašpārvalžu vadītājiem par rēķiniem par gan par 2016.
gadu, gan arī ir biedri, kas nav apmaksājuši rēķinus par 2015. gadu. Lai LSA darbība būtu
caurredzamāka, lai jūs aktīvāk varētu sekot ikdienas izdevumu un finanšu plūsmai, tad LSA biedru
zonā būs skaisti grafiki, kuros varēs sekot līdzi LSA ieņēmumiem un izdevumiem - ieejot biedru
zonā, jūs varēsiet redzēt, kādi ir bijuši Valdes lēmumi par finansēm, rēķiniem, čekiem, kuri tiks
apmaksāti.
Jautājumu nav.
5. Nolikuma “Par Latvijas Studentu apvienības Studentu – ekspertu tīkla darbību un
pārstāvju deleģēšanu ārējiem studiju kvalitātes novērtēšanas procesiem” apstiprināšana
_____________________________________________________________________________
A. Zvaigzne: Principā, par ko ir šis nolikums? LSA MK noteikumos ir dotas tiesības deleģēt uz
akreditācijām no savas puses studentus kā ekspertus un uz akreditācijām studentus kā novērotājus,
kā arī uz licenzēšanām studentus kā novērotājus. Šie ir 2 ļoti būtiski procesi, par ko arī LSA daudzi
sociālie partneri mūs respektē, jo tas ir tas veids, kā LSA tiešā veidā var ietekmēt AI kvalitāti un
nodrošināt akreditācijas ar kvalitatīviem ekspertiem, kuri pārbauda augstskolu kvalitāti. Pirms
kāda laika norisinājās tikšanās ar akreditācijas aģentūru jeb Augstākās izglītības kvalitātes
aģentūru (AIKA) un viņi ieteica to, ka šobrīd viņiem ir prasība no Eiropas tīkla, kur viņi atrodas,
par to, ka ir jāveido nolikums par to un datubāze, nolikums par to, kā mēs uzturam šo datubāzi un
kā mēs atlasam mūsu ekspertus. Tas bija viens no iemesliem, kāpēc ir radies šis nolikums. Otrs
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iemesls ir tas, ka, lai mums pašiem būtu skaidrība, kā mēs deleģējam, sagatavojam un izvēlamies
ekspertus. Nolikums sastāv no 3 daļām: 1) pats nolikums, 2) pirmais pielikums - deleģējumu
veidlapa gan uz akreditāciju, gan uz licenzēšanu, 3) apmācīšanas kārtība, uz kuras balstīsimies un
kur tiks atrunāts, kā sagatavojam mūsu ekspertus. Ja šis nolikums tiek apstiprināts esošajā
redakcijā, tad mēs strādāsim pie tā, lai veidotu video lekciju ciklu, ņemot vērā to, ka studenti bieži
nomainās, tostarp arī studenti-eksperti, un tad šādā veidā mēs varēsim nodrošināt konstantu un
kvalitatīvu ekspertu plūsmu. Nolikumā neiedziļināšos, tas jums ir bijis iepriekš iesūtīts. Vai kādam
ir kādi jautājumi, papildinājumi vai ierosinājumi?
M. Belova: Vai, lūdzu, varat pacelt rokas tie, kas tiešām ir iepazinušies ar šo nolikumu? (daudzi,
bet ne visi, paceļ rokas) Labi, paldies!
Jautājumu nav.
M. Belova: Izsludinu balsojumu:
“Par LSA nolikumu “Par Latvijas Studentu apvienības Studentu – ekspertu tīkla darbību
un pārstāvju deleģēšanu ārējiem studiju kvalitātes novērtēšanas procesiem” apstiprināšanu.”
PAR
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0
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0

Lēmums: Nolikums “Par Latvijas Studentu apvienības Studentu – ekspertu tīkla darbību un
pārstāvju deleģēšanu ārējiem studiju kvalitātes novērtēšanas procesiem” ir apstiprināts.
6. Vēlēšanu komisijas ievēlēšana
_____________________________________________________________________________
M. Belova: Pamatojoties uz LSA Kārtības rulli, šīs vēlēšanas ir jāveic aizklāti, un attiecīgi mums
ir jāievēl vēlēšanu komisijā vismaz 5 cilvēki. Aicinu izvirzīt kandidatūras, kas ir gatavi būt
vēlēšanu komisijā.
I. Pētersone: RTU SP izvirza Dāvi Freidenfeldu.
A. Lībietis-Lībaitis: LU SP izvirza Andi Dragunu.
Z. S. Tērpa: Turība SP izvirza Juri Zibinu.
R. J. Zibins: EKA SP izvirza Zani Sandru Tērpu.
L. Rubene: RSU SP izvirza Sintiju Lubanovu.
Visi kandidāti piekrīt būt vēlēšanu komisijā.
M. Belova: Izsludinu balsojumu:
“Par Latvijas Studentu apvienības 7. maija Domes Vēlēšanu komisijas, kuras sastāvā ir
Dāvis Freidenfelds, Andis Draguns, Rolands Juris Zibins, Zane Sandra Tērpa un Sintija
Lubanova, apstiprināšanu”
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Lēmums: Latvijas Studentu apvienības 7. maija Domes Vēlēšanu komisija, kuras sastāvā ir
Dāvis Freidenfelds, Andis Draguns, Rolands Juris Zibins, Zane Sandra Tērpa un Sintija
Lubanova, ir apstiprināta.
7. LSA Sociālā virziena vadītāja (Valdes locekļa) vēlēšanas
_____________________________________________________________________________
M. Belova: Liene Kņaze ir saņēmusi LKA izvirzījumu. Pirms sākam, piedāvāju vienoties par
procedūru - kandidātu prezentācija ir līdz 10 minūtēm, tad ir atļauti līdz 12 jautājumiem no jums,
domniekiem un pārējiem klātesošajiem, un izteikšanās daļu līdz 10 minūtēm, vienam cilvēkam
paredzot izteikšanās laiku ne ilgāk par 1 minūti. Vai kādam ir cits ierosinājums, papildinājums,
komentārs? (nevienam nav) Ja nav, tad es pieņemu, ka Dome ir vienojusies par procedūru.
L. Kņaze: Labdien, cienījamā LSA Dome! Mani sauc Liene Kņaze, esmu izvirzījusi savu
kandidatūru uz Sociālā virziena amatu. Sākumā es nedaudz pastāstīšu par sevi. Šeit ir redzamas 4
izglītības iestādes: 1) bērnudārzs “Ābecīts”, kas ir Rīgā, 2) Rīgas Angļu ģimnāzija, 3) Rīgas
Dizaina un mākslas vidusskola, un 4) Latvijas Kultūras akadēmija. Visās šajās iestādēs esmu
pavadījusi vismaz 1 gadu, visas šīs iestādes ir Rīgā.
Mana pieredze iepriekš dažādās organizācijās un arī dažādos projektos ir diezgan bagāta. Esmu
vairāk kā 20 gadus darbojusies bērnu un jauniešu centrā “Altona”. Vairākus gadus esmu strādājusi
NVO “Jaunatne pret AIDS”, kurā arī esmu bijusi valdē. Es esmu gadu bijusi Čehijā, un šeit ir
redzams “Dečko” - tas ir bērnu un jauniešu centrs, kur es gadu pavadīju kā brīvprātīgais cilvēks.
Protams, esmu bijusi arī brīvprātīgā Dziesmu un deju svētkos, Lielajā Talkā, Rīgas svētkos,
Dziesminieku saietā, arī mākslas pasākumā “Survival Kit 4”. Ilggadējs Valpurģu organizators un
šobrīd arī aktīvi darbojos Latvijas Simtgades Jauniešu rīcības komitejā. Un, protams, neatņemama
sastāvdaļa, mācoties LKA, ir LKA pašpārvalde “Cits skatupunkts”.
Nedaudz vairāk par pieredzi SP. No 2012. gada esmu bijusi aktīviste un palīdzējusi, sākotnēji, ar
Ziemassvētku organizēšanu, un secīgi nākošajā gadā tiku ievēlēta par Ārējā virziena vadītāju. Tas
arī uzreiz sasaistās kopā ar LSA, jo, kā Ārējā virziena vadītājai bija jāstrādā šeit, LSA Domē.
Nākošais gads - biju Akadēmiskā virziena vadītāja, kur es centos LKA kārtot lietas un skatīties,
lai tās lietas visas notiek kārtībā, un secīgi arī darbojos dažādās darba grupās, kas ir LSA, un arī
aktīvi iesaistījos dažādos projektos kā Studentu Līderu forums, “Students-sistēmas zobrats”. Gadu
esmu vadījusi LKA SP un secīgi šogad esmu Akadēmiskā virziena vadītāja. Esmu iesaistījusies
dažādu LSA projektu organizēšanā, viens no tiem ir Gada Balva 2015, un šobrīd strādāju pie
Reflektantu informatīvās kampaņas “Augstskolu anatomija”.
Esmu ielikusi citātu no LSA Vadlīnijām par sociālo dimensiju un personīgi uzskatu, ka, lai būtu
labvēlīga vide studentiem, būtu jāskatās lai visi šie procesi darbotos secīgi. Ir gan ekonomiskās,
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gan dažādas sociālā atbalsta sistēmas, kas mums ir jāskatās, lai viss būtu kārtībā. Šogad, izvirzot
savu kandidatūru, es sakārtoju darbus ne secīgi pēc prioritātēm, bet tādēļ, ka viņi visi ir svarīgi.
Būtu jāstrādā pie stipendijām, kredītiem, nodokļiem un citiem atvieglojumiem, arī infrastruktūru,
kas būtu nedaudz varbūt uzlabota, dienesta viesnīcām un studiju sasaistei ar darbu.
Labprāt uzklausīšu jūsu jautājumus.
Prezentācijas laikā ir ieradies 29. domnieks.
Jautājumi:
O. Jasjuļaņeca: Es vēlos tev pajautāt, kā tu grasies plānot savu laiku, jo pašlaik tu ļoti aktīvi
darbojies daudzās organizācijās un vadi Akadēmisko virzienu savā augstskolā, kā tu grasies
savienot LKA Akadēmisko virzienu ar LSA Sociālo virzienu?
L. Kņaze: Nav noslēpums - es studēju 4. kursā un vasarā man būs jāpārtrauc aktīva iesaistīšanās
savā SP un šobrīd mēs arī meklējam kandidātu, kas varētu turpināt manu darbu, tāpēc es uzskatu,
ka es varētu savienot šo te amatu ar citiem darbiem, jo es iepriekš ļoti izvērtēju, vai man tam pietiks
laika. Tāpēc es arī nekandidēju jau no paša sākuma, kad bija aprīlī izsludinātas vēlēšanas.
Z. S. Tērpa: Turībai, piemēram, ir vairāki ienākumu avoti - studiju maksas, autostāvvietas,
bibliotēkas parādi utt. No kuras pozīcijas īsti aprēķina SP 1/200?
L. Kņaze: Šis ir jautājums, kas ir pacēlies jau iepriekš, zinot IM esošo situāciju, kad koledžai tika
domāts, no kurienes vajadzētu būt šai 1/200 daļai. Es personīgi nevaru pateikt konkrēti, kura tā
daļa īsti būtu, tāpēc, ka tas nav arī atrunāts šajos normatīvajos dokumentos, tāpēc es varu teikt tikai
to, ka LKA pieredze ir tas, ka mēs personīgi šo 1/200 saņemam no ienākošajām budžeta samaksām.
I. Pētersone: Tu minēji, ka tu jau ļoti ilgu laiku esi LSA un tad attiecīgi kādu jautājumus tu esi
virzījusi kā LSA biedrs, aktīvists?
L. Kņaze: Šobrīd ļoti aktuāli jau otro gadu ir mākslas augstskolu studentu apvienībai praktiskā
doktorantūra, jeb šobrīd tas jau ir pārgājis par mākslas grādu, un ar šo mēs strādājam, bet lai mēs
to ļoti spilgti izvirzītu tālāk LSA līmenī, vispirms mums pašiem iekšēji ir jāvienojas un jāsaprot,
kā mēs virzāmies tālāk ar šo jautājumu.
A. Lībietis-Lībaitis: Nosauc, lūdzu, 3 lietas, kuras tu esi izdarījusi studentijas līmenī tieši sociālajā
virzienā!
L. Kņaze: Sākšu ar to, ka LKA nav šāds sociālais virziens, tādēļ man kā SP prezidentei vai
vadītājai bija jādarbojas diezgan cieši ar šīm te lietām, tādēļ pagājšgad iesaistījos, palīdzēju
izveidot šo te viesnīcu karti. Protams, konsultēju akadēmijā studentus par dažādām stipendiju
iespējām. Ja ir nepieciešam, piedalos arī dažādās uzņemšanas komisijās un stāstu arī par kredītu
iespējām.
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D. Celmiņš: Iepriekš LSA konferencē "Studentu kredīts - glābšanas riņķis vai akmens?" tika
konstatēts, ka studējošo kredīta apmērs ir par mazu un ar to nevar izdzīvot. Principā, ar kādām
institūcijām, ministrijām, departamentiem un cilvēkiem no LSA Valdes tu sadarbosies un kādi būs
5 plāna punkti, ko tu varētu darīt?
L. Kņaze: Pirmām kārtām, es rīkotos tā, ka es apzinātu, uzrunātu pārējās SP, lai viņi aptaujā
studentus, kuriem ir šis te kredīts, vai viņiem tas ir pietiekoši vai nav pietiekoši. Otrām kārtām, es
noteikti runātu LSA Valdes līmenī par šo jautājumu. Treškārt, ir jārunā arī ar bankām, kas izsniedz
šos te kredītus, un saprast no viņu skatupunkta, kāpēc ir šāda te summa, jo es personīgi uzskatu,
ka normāli būtu, ja tā būtu minimālās algas apmērā iespējams saņemt šo te kredītu, bet ne tā, ka
tas ir obligāti, ka tu paņem šo te kredītu, bet ka tu vari izvēlēties, cik tev to naudiņu vajag. Tātad
strādāt gan LSA, gan valsts līmenī, un arī SP.
A. Lāce: Redzot tavu plānu nākamajam gadam, neredzēju tur īsti sadarbību ar citu AII studējošo
pašpārvaldēm, tāpēc jautājums ir - kā tu plāno panākt, lai šis virziens SP kļūtu populārāks un šie
te jautājumi tiktu risināti arī lokāli un ne tikai tie globālie, kas skar visus, kas ir, piemēram, kredīti
vai stipendijas, un lai studenti saprastu, ka sociālais virziens ir vairāk par studiju pieejamību un
tamlīdzīgām lietām, nevis došanos uz patversmēm?
L. Kņaze: Savā motivācijas vēstulē es esmu minējusi, ka es labprāt strādāšu ar SP vai arī, ja šai
SP ir šis sociālais virziens, tad ar vadītājiem, ja šāda virziena nav, tad ar cilvēkiem, kas strādā šajos
jautājumos. Es noteikti gribu saprast, kāda ir vispārējā kopējā situācija ne tikai Rīgā, bet arī visās
pārējās augstskolās, protams, izprotot to, kādas problēmas ir katrā AII individuāli, mēs varam
strādāt tālāk nacionālā LSA līmeni. Kādā veidā es popularizētu sociālo virzienu? Tās noteikti būs
darba grupas, neformālas tikšanās un tas ir arī atkarīgs no mums pašiem, kādā veidā mēs gribam
strādāt.
A. Draguns: Kā studentu centrēta izglītība attiecas uz sociālo dimensiju Latvijā?
L. Kņaze: Manā izpratnē studentu centrēta izglītība Latvijas sociālajā dimensijā iekļaujas, pirmām
kārtām, ar pieejamību, kas ir pašu ēku pieejamību studentiem, kas grib studēt, t.i., neatkarīgi vai
viņam ir kāda veselības problēma vai nav veselības problēma, tas pats saistīts arī ar mācību
materiāliem - ja ir cilvēkam kāda veselības problēma, iespējams, viņam ir vajadzīgi nedaudz
savādāki materiāli, lai viņš varētu normāli strādāt. Darbs ar pasniedzējiem arī tādā gadījumā būtu
svarīgs.
M. Apinis: Kā mēs zinām, šodien un rīt ir LSA Stratēģiskais seminārs, kurā Valdes locekļi nāk
klajā ar vadlīniju ieviešanas stratēģijas plānu šim laikam. Prezentācijā minēji, ka Akadēmiskajā
virzienā darīji liekas sociālās dimensijas ietvaros, es zinu, ka tu strādāsi ar jautājumiem daudziem,
kas jau ir iesākti, bet vai tu vari ieskicēt 1 vai 2 konkrēti gada ietvaros, ja tevi ievēl?
L. Kņaze: Šobrīd, tā kā ir atvērts šis te finansējuma modeļa ietvars, kur šobrīd IZM veic
uzlabojumus, jeb naudas plūsmas pārdali nedaudz savādāk, kā iepriekš, kur viņi vēlas atstāt esošo
finansējumu, bet samazināt budžeta vietas, tad sociālo dimensiju tas skars ļoti, jo pie katras budžeta
vietas ir piesaistītas arī stipendijas. Tātad 1 no uzdevumiem noteikti būs skatīties, lai šis stipendijas
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nepazustu. Kā nākošais jautājums noteikti būs saistīts ar kredītiem, jo šis visu laiku ir tekošais
jautājums.
V. Šteņa: Kāds ir tavs rīcības plāns, lai palielinātu kopējo stipendiju fondu, jo šobrīd tas ir,
salīdzinoši, mazs?
L. Kņaze: Kā es domāju palielināt? Protams, ir jāsaprot LSA līmenī, ko mēs varam darīt šajā
virzienā un saprast, ar kādām organizācijām mēs varam strādāt, lai palielinātu šīs te stipendijas.
Tas, visticamāk, nebūs gada jautājums, jo tā tomēr ir lieta, kas ir saistīta ar finansējumu.
O. Jasjuļaņeca: Sociālais virziens nedaudz atpaliek no citiem Valdes virzieniem - kāda būs pirmā
lieta, ko tu izdarīsi ievēlēšanas gadījumā?
L. Kņaze: Pirmām kārtām es vēlos saprast to, cik tālu ir lietas notikušas šobrīd, jo, kā mēs zinām,
tad iepriekšējā Sociālā virziena vadītāja tika ievēlēta par LSA vadītāju, tāpēc e uzskatu, ka
vienkārši ir jāsaprot, kāda ir līdzšinējā situācija un jādarbojas uz priekšu, un kā pirmais no darbiem
noteikti būtu sasaukt kopā sociālā virziena cilvēkus un saprast, kas notiek lokāli.
M. Skuja: Tu savā prezentācijā minēji, ka vēlies strādāt ar infrastruktūras jautājumiem un
iekļaujošu vidi. Ko tieši tu vēlies darīt saistībā ar to un kas ir tas, kas pēc gada būtu izdarīts un
mainījies?
L. Kņaze: Protams, iekļaujošo visi visvieglāk ir izmainīt, ja tiek būvētas jaunas ēkas, bet ko mēs
šobrīd paši varam darīt, tas ir, piemēram, marķēt pakāpienus - gan pirmo, gan pēdējo -, kas neprasa
pārāk daudz līdzekļus un resursus. Tad arī dažādas norādes, kuras mēs varam padarīt redzamākas
cilvēkiem, kuriem nav tik vienkārši saskatīt lietas pasaulē. Tas būtu tas primārais, ko mēs varam
izdarīt šobrīd bez ļoti lielu resursu ieguldījuma.
D. Celmiņš: Iepriekš bija aktualizēts jautājums par iedzīvotāju ienākuma nodokli - īsi, vai šo
jautājumu vajag turpmāk izskatīt, jā vai nē, ja jā - kāds būs darbības plāns -, ja nē - 3 argumenti,
kāpēc nē?
L. Kņaze: Manuprāt, iedzīvotāju ienākumu nodoklis būtu jāskata tālāk, ko mēs varam darīt ar šo
lietu. Cik es zinu, tad iepriekš ir bijušas runas par to, ka varētu iedzīvotāju ienākumu nodokli
atmaksāt pilnībā par šo te studiju samaksu, bet, manuprāt, tas nebūtu īpaši pareizi, jo tad mēs
virzītos drīzāk uz maksas izglītību, nevis uz bezmaksas izglītību.
Jautājumu daļa slēgta, L. Kņaze pamet telpu. Izteikšanās daļa tiek atvērta.
A. Lībietis-Lībaitis: Nu ko lai saka? Viena no pirmajām lietām, ko man studentijā iemācīja, ir tas,
ka nav jāievēl vienīgais cilvēks, jo viņš ir vienīgais kandidāts, un šis varētu būt tas gadījums. Kāpēc?
Jo, kā mani domnieki un es arī pats bijām pēdējā laikā iesaistījušies un sekojoši līdzi, kā šis
kandidāts dara lietas LSA u. tml., mums diemžēl neradās pārliecība. Mums fināla sajūta bija tāda,
ka mēs varam visi kā LSA Dome, kā LSA biedri maksāt cilvēkam naudu par to, ka viņš pastiprināti
mācīsies, nevis sāks mācīt citus, kas principā ir tas, ko mēs sagaidām no LSA Valdes - katru
cilvēku kā spēcīgu virziena vadītāju, kurš var kaut ko pamācīt, pateikt u. tml. Pagaidām mēs
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neesam šo saskatījuši un varbūt, ja tu oponēt ar to, ka ne visi uzreiz visu zina u. tml., bet šeit mēs
arī nesaskatām tāda līmeņa potenciālu, lai to varētu ātri apgūt un LSA Sociālais virziens varētu
veiksmīgi darboties, jo, rēķinoties ar to, ka šībrīža prezidentei vienā brīdī būtu jādara viņas vietā,
un ir arī brīži, kad ir jārunā ministrijā, un šobrīd mēs uzticamies vairāk prezidentam, nekā šim
cilvēkam. Latvijas Universitāte šajā balsojumā būs pret.
J. Bērziņš: Es vēlētos izteikties par šo kandidātu, jo es esmu strādājis Gada Balvas organizācijā,
Gada Balvu organizējot kopā, un šis ir cilvēks, tas, kas nemitīgi stāstīja kā viņam viss besī un cik
grūti ir strādāt, un viņai bija jāliek darbi darīt un viņa tad tikai darīja, viņa pati bija tā kā mazāk
iniciatīvas. Man ir bail, ka kā amata kandidāts viņa varētu sākt pārāk daudz darbu paņemt un pēc
tam nezināt, ko ar viņiem iesākt un visiem stāstīt, cik viss ir slikti. Balsosim tā, ka ir viens
kandidāts, bet mēs varam izvēlēties, kā balsot.
I. Pētersone: Mēs uzskatam, ka cilvēkam, kas ir LSA Valdē būtu jādomā par jautājumiem, kas
skar visus studējošos, un ka nedrīkst savus pieņēmumus un viedokli balstīt tikai uz pieredzi savā
SP, ir jābūt ieinteresētam arī par citām augstskolām un darbiem tur, tāpēc mēs uzskatam, ka būtu
jāievēl tāds kandidāts, kurš savā darbības laikā interesējas ne tikai par savu pašpārvaldi.
M. Apinis: Es studentijā esmu gadu, es zinu, ka Liene ir studentijā jau kādus 3 gadus. Es biju
diezgan pārsteigts, uzzinot, ka viņa ir darbojusies SLF, SSZ un RIKā, šī man ir pirmā dzirdēšana,
bet, lai kā - tas, ko esmu manījis no Lienes, ir tas, ka viņa lielāko daļu ir runājusi tikai par praktisko
doktorantūru un saprotu, ka arī augstskolas ietvaros tas ir galvenais jautājums, ar ko viņa ir
strādājusi, bet man nav zināms, kas tur panāks vai kāds bijis progress. Zināms, ka no Akadēmiskā
virziena puses pagājšgad, es saprotu, ka tāds gluži nebija, tajā skaitā viņi paši viņi paši vēl joprojām
nesaprot, ko viņi vēlas ar šo jautājumu. Un kopumā šis cilvēks, man šķiet, ka viņam trūkst pa to
laiku, cik viņš daudz jau ir studentijā, man viņš nešķiet gatavs zināšanu jomā, lai varētu sākt virzīt
darbu, vadīt veselu virzienu LSA. Tāpēc man trūkst pārliecības šajā gadījumā. Kā arī man dīvaini
šķita, ka Liene teica, ka pirmais darbs, ko viņa darītu, būtu saprast no iepriekšējās Sociālā virziena
vadītājas, ciktāl ir tikuši darbi, jo es sapratu, ka, Maira, tu biji tikusies ar Lieni par šo, ja es varu
jautāt? Cik tālu jūs esat runājušas par dažādiem jautājumiem?
M. Belova: Šī daļa ir oficiāli izteikšanās daļa, bet, pieklājības pēc, es atbildēšu uz M. Apiņa uzdoto
jautājumu. Tikšanās ar kandidāti L. Kņazi ir notikusi, ja nemaldos, 2 vai 3 reizes, no savas puses
esmu izstāstījusi visu to, kas pagājušajā gadā tika izdarīts, kas tika iesākts, un tie domnieki, kas
bija pagājušajā gadā, jūs varbūt atceraties, ka Sociālajam virzienam zem katras sēdes bija arī
protokoli un dokumenti, un tas tika arī lūgts iepazīties. Ir notikusi tikšanās un kandidāte ir jautājusi
viedokli, jautājusi par esošo situāciju.
M. Apinis: Bet kopsavilkumā - personīgi neesmu gluži pārliecināts.
O. Jasjuļaņeca: Es esmu studentijā 6 mēnešus un tāpēc man ir jautājums laikam Valdei, vai ir
iespējams uz laiku paņemt šo cilvēku, kas pārbaudītu viņas prasmes un spējas kā pilnvarotu
personu, kas izpildītu šos amata pienākumus?
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M. Belova: Pieļāvu vienu izņēmuma gadījumu, kad izteikšanās daļā atbildēju uz Matīsa jautājumu,
tad droši vien jāatbild arī uz šo jautājumu. Oficiāli Valdes locekļi ir vēlēti, vēlēti Domē, un opcijas,
kad tiek cilvēks pieņemts uz kādu termiņu īsāku, pagaidu, nav atrunātas LSA reglamentējošos
dokumentos. Attiecībā uz biroja darbiniekiem, ko pieņem LSA Valde, tur gan ir citādāka veida
līgumi un attiecīgi biroja darbiniekus gan var pieņemt uz īsāku laika periodu. Valdes locekļi ir
Domes vēlēti cilvēki.
O. Jasjuļaņeca: Varbūt es aicināšu, ja ir tāda iespēja, dot Lienei izmēģināt uz termiņu šo amatu
un kā viņa sevi parādīs.
M. Belova: Es atvainojos, tas, ko es teicu - Valdes locekļi ir vēlēti uz gadu, normatīvajos
dokumentos nepastāv opcijas, ka mēs ievēlam cilvēku uz mēnesi vai diviem, īsāku termiņu. LSA
Valdes locekļi ir vēlēti līdz nākamajām Valdes vēlēšanām, ja nav pilns termiņš bijis. Tātad tādas
opcijas juridiski mums nepastāv.
Izteikšanās daļa slēgta, L. Kņaze atgriežas.
8. Domes vecākā vēlēšanas
_____________________________________________________________________________
Tiek atkārtoti apstiprināta vēlēšanu procedūra.
O. Jasjuļaņeca: Augsti godājamā Valde! Laikam jums jāsaka būs ''čau'', domnieki. Mani sauc
Olga Jasjuļaņeca, mācos RSU Komunikāciju fakultātē. Man patīk runāties un tāpēc laikam tas ir
viens no iemesliem, kāpēc es kandidēju šeit. Bet es negribu runāt daudz par sevi, par savu
personību, ko es esmu sasniegusi, kas mani ir un kas man nav, jo katram jums veidosies savs
priekšstats par mani un mēs varam parunāties pēc tam pārtraukumā. Bet man patīk darboties, man
patīk nevis runāt tukšu dažreiz, bet gan pierādīt ar darbiem, tāpēc, kā es redzu savu darbu un jūs viens no galvenajiem uzdevumiem man ir saliedēt jūs un motivēt brīnumainos pērieniņos jūsu
darbu, lai jūs piedalītos gan darba grupās, gan aktīvāk Domes sēdēs. Vieni no uzdevumiem,
pasākumi - tie varētu būt neformāli pasākumi, pēc Domes sēdēm aicināt cilvēkus, kas ar savu
darbību var motivēt citus darboties. Kaut kādas aktivitātes veikt neoficiālos pasākumus un citus
saliedēšanās pasākumus. Bet, ko es tagad gribu darīt, es aicināšu jūs visus piecelties. Es aicināšu
360 grādos paskatīties apkārt un atrast cilvēku, kuru jūs vispār nepazīstat - pateikt viņam ''čau'',
savu vārdu un augstskolu, kurā jūs mācaties. (notiek aktivitāte)
Paldies! Aicinu ieņemt savas vietas, bet nesēsties. Vai tas bija grūti? Vienkārši jums vajadzēja
aicinājumu. Daudziem cilvēkiem liekas, ka domes ir pārāk garlaicīgs pasākums, tur ir ļoti nopietni
cilvēki - Arkādijs vienreiz vienā mūsu SP sēdē teica tā: "žaketītes nēsā un tur nekas tāds īpašs nav".
Tādēļ es aicināšu jūs nedaudz uzlādēties un atkārtot visu, ko es saku. (novada enerdžaizeri, saņem
aplausus)
Ja mēs esam draudzīgi un atvērtāki sabiedrībai, nebaidīsim viens otru, mēs visi esam cilvēki,
neatkarīgi no tā, kas mums stāv pretī, kā mēs izskatāmies vai mēs pasakām kādu muļķību - viss
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var dzīvē gadīties, tā ir dzīve. Bet es aicinu nebaidīties un tikai vienotā komandā mēs varēsim
izveidot vienotu studentiju. Padies par uzmanību un balsojiet par mani!
Jautājumi:
A. Lūka: Kā tu nodrošināsi ne tikai saviesīgos vai neoficiālos pasākumus domniekiem un
saliedēšanos, un visu pārējo priecīgo, bet kā tu nodrošināsi vai apturēsi nekontrolējamo domnieku
rotāciju?
O. Jasjuļaņeca: Es par to esmu domājusi. Man nav simtprocentīgas stratēģijas, kā es to izdarīšu,
bet šī te rotācija, manuprāt, notiek tāpēc, ka cilvēkiem ir neinteresanti, ar viņu neviens nerunā
utt., un tāpēc varbūt arī tā notiek. Es nevaru jūs piespiest iet prom no domnieka vietas vai es
nevaru piespiest augstskolu nemainīt savus domniekus. Tā ir katras augstskolas politika un es
centīšos visu darīt, kas ir manos spēkos, bet, vai tas būs manos spēkos, jo šie domnieki nemainās
manis dēļ vai jūsu dēļ, bet konkrētas augstskolas politikā. Manuprāt.
M. Apinis: Paldies par kandidatūru, man ļoti patīk tava enerģija. Viena daļa ir saviesīgie pasākumi,
otra daļa, kas tika runāta par domes vecākā amatu, ka tas būtu cilvēks, kuram būtu liela pieredze,
kompetence kaut kādos jautājumos, pie kā mazāk droši domnieki var droši vērsties. Kā jau minēji,
tu esi studentijā 6 mēnešus, otrā domes sēde - kā tu šādā situācijā plāno rīkoties? Vai tu plāno
aktīvi iedziļināties jautājumos, vai arī kā tu rīkotos, ja kāds pie tevis vērstos konkrētā jautājumā,
piemēram, hei, kas ir tas AI finansēšanas modelis, kā tas strādā?
O. Jasjuļaņeca: Es aicinātu aiziet [pie Valdes locekļiem]. Ir Valde, visu jautā Valdei. Nē, es
iedziļinos, ir dokumenti, kurus es varbūt - es atzīšos godīgi, man nav, ko slēpt -, tas, ka es
iedziļināšos dokumentos vairāk vēl un dziļāk vēl, lai es varētu visu izklāstīt, jo šobrīd ar savu prātu
es saprotu to visu, jā, ok, bet, kad man tas būs jāpaskaidro cilvēkiem, es varbūt labāk iedziļināšos
un konkrētāk, es mēģināšu izstāstīt. Es studēšu, es visu studēšu, es mācīšos. Man vēl būs vasara
priekšā, kas, var teikt, ir brīva, es iedziļināšos visos Statūtos, lai viss, es būšu kā tu (norāda uz
kādu), es ar tā gribu.
I. Pētersone: Ir notikušas 2 darba grupas saistībā ar jautājumiem, kas skar domniekus. Pirmā bija
par amata aprakstu šim Domes vecākajam un otra bija par domnieku komunikācijas kanāliem.
Kāda ir bijusi tava iesaiste šajās darba grupās?
O. Jasjuļaņeca: Pirmajā darba grupā par Domes vecāko, es esmu apmeklējusi viņu un
iesaistījusies, esmu arī izteikusi viedokli. Un otro par komunikācija neesmu apmeklējusi, jo
nesanāca laika tajā dienā, bet es esmu Lienei aizsūtījusi uz e-pastu savu ieteikumu par šo te
komunikāciju un kā, manuprāt, viņa jāizlabo. Būs arī, ceru, Liene, ko jūs arī redzējāt atskaitē, ka
mēs esam runājušas par to, kādai jābūt šai te komunikācijai virtuālajā vidē.
E. Kaminska: Kāda veida informācija ir nepieciešama domniekam, kurš apmeklē pirmo Domes
sēdi?
O. Jasjuļaņeca: Man Matīss pateica tā - iepazīties ar LSA domnieka minimumu. Laikam jā,
iepazīties ar domnieka minimumu, jo tur ir rakstīts viss, kas skar mūsu, jūsu darbību, un tur ir
14

iespēja saprast, kas ir Dome, kas ir Valde, kāpēc tāda vispār eksistē, vadlīnijas, kārtības ruļļi, un
parunāt ar mani varbūt.
A. Lībietis-Lībaitis: Pasaki godīgi un bez visādām formalitātēm, kāpēc tu gribi kandidēt uz šo
amatu un ko, tavuprāt, tev tas dos beigās?
O. Jasjuļaņeca: Viņš būs žurnālists nākotnē, viņam patīk provocēt cilvēkus. Es kandidēju uz šo
amatu pirmkārt, es par to esmu domājusi, bet es gribu pieņemt sev izaicinājumu un iemācīties
organizēt 50 cilvēku darbu, es to nekad neesmu darījusi. Man, iespējams, nav ne jausmas, kā to
darīt, bet es centīšos un man ļoti patīk vērot, kā citi cilvēki to dara, un secināt kaut ko no tā, iegūt
prasmes, jaunas iemaņas. Satikt, varbūt tuvāk iepazīties ar cilvēkiem, kas man ir apkārt.
R. J. Zibins: Tu teici, ka ir plānots veidot kaut kādas neformālās tikšanās ar kaut kādiem cilvēkiem
- varbūt tu jau tagad vari nosaukt kādu piemēru? Nesauc daudz, lai nezūd interese un tā, bet varbūt
kāds jau ir padomā.
O. Jasjuļaņeca: Man ir padomā, es pazīstu Baibu Jurgensoni, Bauskas jauniešu centra vadītāju.
Man ļoti patīk, kā viņa spēj motivēt cilvēkus ar to, ko viņa dara, ko viņa dara ikdienā, un tas varētu
būt viens no cilvēkiem. Pārējos es pagaidām negribu teikt. Man ir dažas domas.
M. Apinis: Ienāk cilvēks Domes sēdē, jauns domnieks laikam, nav pazīstams ne ar vienu, nav
redzēts - vai tu kaut kā īpaši rīkojies, vai tu viņu uzrunā, viņam pastāsti, atrodi jaunu cilvēku, un
kā arī ir daudzi cilvēki, kurus tu šeit nepazīsti, kā tu ar viņiem iepazīsties, veido kontaktu?
O. Jasjuļaņeca: Es pieeju pasaku - gribat iepazīties? Nu labi, labi - es pienāku pie cilvēkiem un
pajautāju, kā viņu sauc un tā, bet, ja tu, Matīss, esi jauns LSA domnieks, es noteikti sākumā
uzzināšu, kas tu tāds esi. Es ieiešu feisbukā, atradīšu, kā tu izskaties, paskatīšos, ar ko tu
nodarbojies, kas tu esi dzīvē? Tad mēs ar tevi parunāsim, un tad es varbūt tevi aizsūtīšu pie Artūra,
kam arī ļoti patīk runāt - viņš arī ļoti daudz ko var pastāstīt. Un tā Artūrs tevi novedīs pie kāda cita
domnieka un tā arī iejutīsies šajā kopumā. (komentārs no zāles, A. Lībietis-Lībaitis "Bet feisbukā
ne visiem ir bildes un ne visiem var redzēt, ar ko viņi nodarbojas") Es ieguglēšu!
M. Belova: Neveiksim diskusijas, jautājums Zanei.
Z. S. Tērpa: Cik es sapratu, tu gribi taisīt šos neformālos pasākumus domniekiem. Konkrētu
situāciju tev varu iedot - ir 53 domnieku un noorganizē pasākumu viņiem ar vieslektoriem u. tml.,
un uz to ierodas 2 domnieki. Pēc tam uztaisa nākošo neformālo un uz to atnāk 1 domnieks. Vai
tev nezudīs šī te degsme? Un kā tu liksi domniekiem ierasties?
O. Jasjuļaņeca: Paskaties uz mani - man pietrūks degsme? Es spēju sevi motivēt un - nē, man
nezudīs degsme kaut ko darīt tālāk, jo esmu saskārusies dzīvē ar tādām situācijām, kad ir atsaucība
tāda, kāda viņa ir, un ar to nākas sadzīvot, cilvēki ir cilvēki, un es centīšos, ja mēs ar Lieni
sastrādāsimies un mums būs laba komunikācija savā starpā, tad šos te pasākumus mēs centīsimies
rīkot vairāk, Domes sēdes laikā, pēc Domes sēdes vai pirms Domes sēdes. Pirms Domes sēdes tas
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nav, tā ka septiņos vakarā vai septiņos no rīta atnākt uz Domes sēdi un runāt par dzīvi, bet kaut kā
mēs iefiltrēsimies.
Jautājumu daļa slēgta, O. Jasjuļaņeca pamet telpu. Izteikšanās daļa atvērta.
A. Lūka: Tiem, no jums, kuri izlasīja šī kandidāta pieteikuma vēstuli un CV, jums vajadzēja
ievērot un pamanīt, kā ir sastādīti šie te dokumenti, un tās lietas, ko es gribētu atzīmēt iesākumā daļai šķiet mazsvarīgi, kā cilvēks raksta, kā viņš runā un kā viņš sevi pasniedz, bet iztēlojoties, ka
šādi jums priekšā uzvestos LSA prezidente. Un ne tikai šeit, bet ejot un sarunājoties ar citu iestāžu
pārstāvjiem vai valsts aparāta pārstāvjiem. Tās lietas, ko es gribēju atzīmēt: 1) CV kā ir sastādīts,
tas ir 10. klases līmenis, es atvainojos, jo Eiropas Savienībā ir pieņemti standarti, kā to dara, un
pēc tā CV tur neko nevar saprast, 2) lietvedība - ja es rakstu pieteikuma vēstuli un nezinu, kā tas
jādara, tad es vienkārši uzrakstu pieteikuma vēstuli un neko citu nerakstu, nevis mēģinu pēc kaut
kādām lietvedības normām kaut ko rakstīt, tas ir pilnīgi aplami -, un 3) valoda - vajadzētu varēt
spēt sastādīt teikumus stilistiski un gramatiski pareizi latviešu valodā, jo tur ir sarakstīts vienkārši
absurds. Kāpēc es to visu saku? Šis principā ir tāds sub-amats LSA, šis cilvēks ir tā sasaiste, tiešā
saiste starp Domi un Valdi, bet es domāju, ka šim cilvēkam noteikti būs jāraksta dokumenti, kaut
vai tās pašas atskaites, kas ir norādītas amata aprakstā, vai arī jākomunicē ar cilvēkiem, kas nav
domnieki un ne tikai laimīgie neformālie pasākumi, tur būs jāveido kaut kas ar saturu, un mani
nepārliecina tas, ka šis kandidāts ir spējis kaut ko tādu kvalitatīvu noorganizēt.
D. Celmiņš: Es vēlos atzīmēt, ka šis ir pavisam jauns amats un tas ir tieši priekš domniekiem un
aktīvistiem, ka īpaši nebūs jāiet uz āru, tas ir tieši iekšienē. Labi, Olgai ir kaut kādas nepilnības,
bet viņa ir entuziasma pilna un, ja iepriekš nebija tāds Domes vecākais un iepriekš ritēja darbs ar
Domi un LSA, tagad ir jauns eksperiments. Meitenei ir enerģija, labi, ir dažas nepilnības, taču šis
ir amats, kur viņa var iemācīties būtiskas lietas. Kā viņa pati teica, viņa ir 6 mēnešus LSA un šis
ir kaut kas jauns, un varbūt te īsti nevajag kompetenci, kur būtu cilvēks 3 gadus, un es domāju, ka
Olgai ir jādod iespēja - sliktāk nepaliks, ja iepriekš tā cilvēka nebija, un tagad ir iespēja vērst mūsu
iekšējo darbību, saliedēt cilvēkus un tīri cilvēki viens otru zinās. Mums ir jādod iespēja, es domāju,
sliktāk nebūs.
K. Lindberga: Es ar Olgu esmu sastapusies tikai 2 reizes, pirmais gadījās Jauniešu Saeimā, kas
bija pagājušajā nedēļā piektdienā un otrais - šodien redzēju, kā viņa sevi noprezentēja. Godīgi
sakot, es neteiktu, ka viņa ir tik ļoti izklaidīga, jo toreiz Jauniešu Saeimā viņa bija tas cilvēks, kurš
aicināja visiem nerunāt lieku un strādāt. Es ticu, ka viņai ir 2 personības puses, un es piekrītu tam,
ka viņa šķiet entuziasma pilna, un, manuprāt, viņa pat būtu jāatbalsta šajā kandidatūrā.
A. Ozoliņš: Sanāks nedaudz papildināt kolēģi, bet jā, to nevar noliegt, ka Olgai piemīt enerģija un
entuziasms, ko viņa parādīja labi šodien priekšā, bet CV ir vājš, nemaz nerunājot par tā
noformējumu. Pieteikumā, ja pamanījāt, viņa vispār piesakās domnieka amatam, nevis domes
vecākā amatam, tāpēc rodas jautājums, vai viņa vispār zina, uz ko piesakās. Pasvītrojot kļūdas
pieteikumā, tas ir vairāk krāsains, nekā melnbalts. Olgu pirmoreiz es pamanīju LSA Kongresā,
kad viņa bija, manuprāt, balsu skaitīšanas komisijā un tie, kas bija Kongresā atcerēsies, ka darbs
bija diezgan haotisks un neorganizēts, gluži kā viņas prezentācija šodien. Šeit no malas nedaudz
izskatījās, ka viņa cenšas nopirkt mūsu labvēlību ar diezgan vienkāršām, primitīvām aktivitātēm.
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Šeit, aizmugurējā rindā, viņas prezentācija vairāk izskatījās pēc komēdijas, nevis LSA Domes
vecākā pieteikuma. Es nezinu, vai cilvēks ar šādām sociālajām prasmēm būtu piemērots tik
atbildīgam amatam. Mans lūgums ir, jums Domei, nē, esiet saprātīgi.
M. Apinis: Ja man iepriekš bija nedaudz bažas par to, cik apjomīgs ir LSA Domes vecākā
pienākumu klāsts, cilvēks ir diezgan jauns, vai viņš gadījumā neizdegs ar to visu vai netiks galā.
Izskatās, ka enerģijas cilvēkam ir daudz un ir brīvs laiks, ko veltīt, par to es nešaubos. Jā, es varu
piekrist, Olgai piemīt liela neformalitāte, haotiskums, savā ziņā, bet, spriežot pēc pieredzes, kā
citiem cilvēkiem, ko es zinu - nesaukšu konkrēti -, viņiem ir cilvēki, kas ir skaidrojuši tās lietas,
un rezultātā tas, kā viņi izturas, komunicē, sevi pasniedz, ievērojami var mainīties. Es domāju, ka
tas ir kaut kas menedžējams. Es nebūtu stipri pret, tādā ziņā es domāju, ka šim cilvēkam var dot
iespēju.
Izteikšanās daļa slēgta, O. Jasjuļaņeca atgriežas. Vēlēšanu komisija izskaidro balsošanas
procedūru, parāda urnu, tā tiek aizzīmogota.
Ierosinājums no zāles stundu garo pauzi saīsināt, ierosinājums tiek pieņemts.
9. Balsošana par LSA Sociālā virziena vadītāja (Valdes locekļa), Domes vecākā amata
kandidātiem
Kafijas pauze (no 12:45 līdz 13:30)
_____________________________________________________________________________
Domnieki veic balsojumu par amatu kandidātiem.
10. Vēlēšanu rezultātu paziņošana
_____________________________________________________________________________
Sēde atsākta. Vēlēšanu komisijas ziņojums.
Sociālā virziena vadītāja vēlēšanas:
Sagatavoti:

53 (biļeteni)

Izsniegti:

29

Dzēsti:

24

Urnā atrasti:

29

Par nederīgiem
atzīti:

0

Balsojums par L. Kņazi:
PAR
8

PRET
21

Lēmums: Par Sociālā virziena vadītāju netiek ievēlēta L. Kņaze.
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Domes vecākā vēlēšanas:
Sagatavoti:

53 (biļeteni)

Izsniegti:

29

Dzēsti:

24

Urnā atrasti:

29

Par
nederīgiem 0
atzīti:
Balsojums par O. Jasjuļaņecu:
PAR
20

PRET
9

Lēmums: Par LSA Domes vecāko tiek ievēlēta O. Jasjuļaņeca.
O. Jasjuļaņeca: Es, Olga Jasjuļaņeca, apstiprinu, ka pildīšu Domes vecākā pienākumus ar
vistīrāko sirdsapziņas apziņu un ceru uz jūsu sadarbību! Lai veicas!
M. Belova: Ņemot vērā situāciju, ka šajā Domes sēdē mums diemžēl nav ievēlēts Sociālā virziena
vadītājs, tad man ir jautājums, Domei, ko attiecīgi darīt šajā - vai izsludināt vēl vienu pieteikšanos
līdz nākamajai Domes sēdei? Vēlos jūsu viedokļus, jo mums būtu vēlams, ka LSA Valde
nokomplektētos pilnā sastāvā, lai pienākumus, kas ir saistīti ar sociālās dimensijas jautājumiem,
nebūtu Valdes iekšienē jāpārdala, vai kādam no Valdes locekļiem to jāpilda. Kā reiz ir teicis LSA
bijušais prezidents Juris Pūce pirms vairākiem gadiem Kongresā, kad toreiz netika ievēlēts LSA
prezidents, tad viņa vārdi bija tādi - ja auditorijā nav cilvēks, kurš būs gatavs kandidēt, tad arī nav
vērts tālāk izsludināt pieteikšanos. Man ir jautājums, kāds ir, domnieki, jums viedoklis, vai uz
nākamajām Domes sēdēm izsludināt pieteikšanos uz Sociālā virziena vadītāju, vai arī pagaidīt
kādu laiku, varbūt uz septembri mēģināt izsludināt vēlēšanas, lai Valde nokomplektējas pilnā
sastāvā? Vai kādam ir viedoklis, kā Valdei rīkoties šajā situācijā vai Valde iekšēji vienpersoniski
izdara lēmumu? (klusums) Klusumu es pieņemu kā piekrišanu tam, ka Valdes locekļi izlems kā
rīkoties šajā situācijā.
Vēlēšanu rezultātu daļa slēgta.
11. Atskats uz Ziemeļvalstu un Baltijas valstu nacionālo studentu apvienību sapulci (NOM)
_____________________________________________________________________________
M. Megne: Mums ir šis tas pastāstāms, kas notika Nordic Organizational meeting, jeb īsajā formā
NOM, kas notika šī gada aprīlī, no 15.-18., Tartu, kur mēs bijām deleģētās pārstāves. Ar mums vēl
kopā bija Eiženija Matiļeviča.
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I. Pētersone: NOM norisinājās 3 dienas, un es vairāk pastāstīšu par to, kas norisinājās 1. dienā.
Galvenā tēma bija par pasniedzēju pedagoģiskajām prasmēm, to uzlabošanu, pilnveidošanu un kā
studenti var iesaistīties vispār jautājumu pieņemšanā. Kā pirmais runātājs uzstājās Marts Norma
(Mart Noorma), kurš ir Tartu Universitātes (TU) prorektors akadēmiskajos jautājumos, viņš
stāstīja vairāk no savas pieredzes, ko viņi TU ir piedzīvojuši, un tad viņš runāja par jaunām idejām,
kuras bieži vien ir pārāk grūti izstāstīt mācībspēkiem un likt viņiem saprast, ka tas ir lietderīgi un
nepieciešams, tāpēc viņš uzsvēra studentu spēku, un, ka ir iespējams no SP puses un iesaistes
daudzus jautājumus aktīvi virzīt uz priekšu.
Nākamā runātāja bija Alija Leijena (Ali Leijen), pārstāve no izglītības institūta TU, un viņa
fokusējās uz dažādiem izglītības uztveres modeļiem, par to, ka ne visi var mācīties un mācīt
vienādi, ka ir dažādi modeļi, un vēl viņa uzsvēra, cik svarīgi ir veidot atgriezenisko saiti. To arī
uzsvēra iepriekšējais runātājs M. Norma, ka jāpievērš lielāka uzmanība feedback anketām un to
sistematizēšanai un apkopošanai.
A. Lāce: Es turpināšu par to, kas notika 2. dienā. Visas pārējās nacionālās studentu apvienības
dalījās ar labajiem prakses piemēriem par to, ka tiek attīstītas gan pedagoģiskās, gan mācīšanas
prasmes ar studentu apvienību palīdzību. Pirmā bija no Fēru salām un viņa stāstīta par to, ko mēs
varētu paņemt sev un īstenot ar mentoru sistēmu, kur studenti viens otru atbalstu. Somija dalījās
pieredzē ar to, ka pastāvīgajiem pasniedzējiem ir jāpiedalās pedagoģijas kursos un jāiegūst noteikts
kredītpunktu skaits, lai viņu prasmes būtu atbilstošas vajadzībām, kā arī viņiem darbojas kuratoru
atbalsta sistēma, kas uzrauga mācību procesu studentiem. Dānijas labā pieredze saka, ka studiju
plāni tiek kopīgi sastādīti gan no pasniedzēju, gan studentu puses, līdz ar to tiek ievērotas abu pušu
intereses, un vēlme ir tāda, ka katrai AII būtu jābūt plānam, kā attīstīt pedagoģiskās prasmes, lai
tās uzlabotu. Zviedrijas vēlētos īstenot kampaņu ar 3 punktiem: 1) pedagoģijas izglītības
nepieciešamību pasniedzējiem, 2) labu atalgošanu, ja ir labs pasniegšanas veids, lai motivētu
pasniedzējus, 3) pedagoģisko prasmju attīstīšana nacionālā līmenī. Norvēģijas labās prakses
piemēri ir tādi, ka pasniedzēji regulāri tiekas, lai pārrunātu un uzlabotu kvalitāti, viens otram dot
padomus un viens no otra mācās. Norvēģijas Studentu apvienība bija izstrādājusi un nosūtījusi
vēstuli ar sava veida vadlīnijām mācībspēkiem, lai šīs lietas, ko studenti vēlas, tiktu ieviestas.
Viņiem ir arī izcilās izglītības centrs. Lietuvā atgriezeniskās saites anketām ir iespēja ietekmēt
pasniedzēju atalgojumu, arī šeit pasniedzējiem ir iespēja mācīties citam no cita, piemēram,
apmeklējot citu lekcijas. 10% no mācībspēkiem apmāca citus mācībspēkus. Islandē varbūt nebija
tik labs stāsts, bet viņi deva kartupeļus sliktiem pasniedzējiem, viņi tika publiski nokaunināti.
Igaunijā kā risinājums ir performance management, par ko var izlasīt vairāk.
M. Megne: Lielais secinājums, kas mums bija, klausoties citu valstu pieredzē - dažās no valstīm
bija arī nacionāla līmeņa vadlīnijas, kā pasniedzējiem attīstīt pedagoģiskās prakses, bet, ja mēs
gaidītu, ka Skandināvijā šī problēma būtu atrisināta, tad nacionālas vadlīnijas neko neatrisina, ja
nav AII iesaistes. Mūsu secinājums bija tas, ka SP ir ļoti daudz jāstrādā un ir jāsāk ar tiem
piemēriem, kas neprasa lielus finanšu ieguldījumus, piemēram, kā pasniedzēju zināšanu apmaiņa
Lietuvā. Radās ideja par to, ka mēs varētu veidot projektu par šo, iespējams, mēģinot piesaistīt
finansējumu, izceļot labās prakses piemērus un veidojot paneļdiskusijas ar iesaistītajām pusēm.
Par 3. dienu - NOM notiek 2 reizes gadā, rudenī un pavasarī, pavasara NOMs ir par ESU valdes
vēlēšanām, kas ir uzreiz pēc tam - tiek veidotas pozīcijas, izvirzīti kandidāti, saprotama nostāja.
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Tika pieņemta rezolūcija par ārvalstu studentiem un viņu atbalstu Baltijas un Ziemeļvalstu mērogā
attiecīgi, ka šobrīd ir galēji labēji noskaņoti grupējumi, kas visus ārzemju studentus sauc par
bēgļiem, teroristiem u. tml. Ar rezolūciju varat iepazīties linkā.
Runājot par ESU valdes vēlēšanām - no mūsu puses ir izvirzīta kandidāte L. Vikmane uz
viceprezidentes amatu. ESU ir 2 viceprezidenti - viens vīriešu un viens sieviešu. Līva ir vienīgā
kandidāte - es teiktu, ka šobrīd viņas izredzes izskatās ļoti labi, no NOM tīkla puses viņai ir liels
atbalsts. Nākamnedēļ kopā ar Eiženiju, Ingunu Zariņu, Dārtu Ošenieci un Jurģi Eglīti braucam uz
Norvēģiju, kur būs ESU valdes vēlēšanas un pirms tam 3 dienu seminārs "Global Student Voice".
Tas ko es piedāvāju, būtu atskata sēde par abām sanāksmēm, kā arī pārrunāt Baltic Organizational
meeting.
12. Studējošo pašpārvalžu aktualitātes
_____________________________________________________________________________
A. Ozoliņš par LSA projektu “Studentu Līderu Forums”: Es esmu Aleksis Ozoliņš, Studentu
Līderu foruma šī gada projekta vadītājs, no LNAA. Pašā sākumā - mana visdziļākā atvainošanās
cilvēkiem, kas bija pieteikušies un ilgstoši gaidīja informāciju par šī gada foruma komandu. Mums
gāja diezgan smagi, gandrīz tikpat smagi kā LSA Valdei komplektējot savu sastāvu, jo saskārāmies
ar to, ka ir amati, uz kuriem grib kandidēt visi, un bija 2 amati, uz kuriem nepieteicās neviens.
Komanda: Roberts Skurba, Rolands Juris Zibins, Nora Paula Bargā, Krista Meinarde, Alma Lūka
un es. Es ļoti labi sapratīšu cilvēkus, kas mani neredz kā labāko projekta vadītāju, jo es esmu
diezgan attālināts no visām AI problēmām un esmu no citas ministrijas pakļautas augstskolas,
tāpēc komandā esmu nolasījis cilvēkus, kuriem netrūkst kompetences un kuri ir savu virzienu
meistari. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka projekts izdosies. Pārstāvjus lūdzu piefiksēt šos datumus 4. augustā dalībniekus, kas būs pieteikušies un būs apstiprināti, mēs sapulcēsim uz sagatavošanās
pasākumu, pasākuma laikā maksimāli iedzīsim visu dalībnieku zināšanu, izpratnes līmeni, lai
nevajadzētu tērēt foruma laiku. 11.-14. augusts - paši foruma datumi, un 27. augustā, 2 nedēļas
pēc foruma, būs atskata un noslēguma pasākums. Par pašu projektu. Forumu dalīsim vairākos
līmeņos, sāksim ar līderi-indivīdu, attīstīsim jūsu līderu individuālās prasmes, pēc tam pārnesīsim
to komandas līmenī (10 cilv. komandā), un pēc tam LSA un politiskais līmenis. No jums,
augstskolu pārstāvjiem, ceram izvirzītus kandidātus, kam ir jau izpratne par LSA. Lūdzu, nesūtiet
cilvēkus no malas, kas pilnīgi neorientējās, kas notiek. Ideāli, ja tie ir ārlietu virzienu vadītāji jaunie topošie līderi vai esošie. Prasmes kvalitatīvi atpūsties - es nepieļaušu izlaidību un dzertiņus
foruma laikā. Mēs daudz mācīsimies, mēs daudz pilnveidosim sevi un arī kvalitatīvi atpūtīsimies.
Clear? (zāle smejas) Ja jautājumu nav, tad tuvākajā laikā tiks izsūtītas pieteikumu anketas.
Vakances uz forumu būs tieši tādas pašas, kā Domē pārstāvniecība, tik, cik mandātu ir šeit, tik būs
forumā. Protams, būs iespēja uz atvērtajām vakancēm, ja būs kādas augstskolas, kas nebūs
izvirzījušas savus kandidātus.
D. J. Martini: BA - mēs Akadēmiskajā virzienā esam sadarbojušies vairāk ar pašu Valdi, tieši ar
grāmatvedību un mārketingu. Esam aktīvi sabiedriskajās attiecībās. Ar Banku augstskolas
Uzņēmējdarbības koledžu esam apvienojušies, kopīgi esam uzsākuši darbību un apskatījuši
akreditācijas eksperta viedokli, un nākamajā sēdē centīsimies piesaistīt jaunus aktīvistus un
studentus, lai varētu realizēt ieteikumus un uzlabot studiju procesu.
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Z. S. Tērpa: Turība - pabeidzām labot SP nolikumu, ir sākts darbs pie padomes sistēmas, jo
pašlaik mums ir kopsapulce. Norisinājās biedru seminārs “Kolēģiāls”, Pavasara Nakts, kas ir 3
augstskolu sadarbības projekts, notika tiesas procesu izspēles, un esam koncentrējušies vairāk uz
pētniecību šobrīd. Esam pētījuši, anketējuši studentus par lekciju laiku izmaiņām, par BAT SP
komunikācijas kanāliem, par TV studiju, ko grasās likvidēt, un izveidojām jaunu plānu, kā to
paturēt, kā arī intervējām studentus par interneta ātrumu un iesniedzām datus augstskolas vadībai.
Ir jauna SP telpa, esam paplašināšanās, sākam darbu pie ESU un pie Sociālā virziena - varbūt
mums būs jauns virziens. Esam sākuši darbu pie augstskolas vides labiekārtošanas.
A. Minalgo: EKA - esam beiguši darbu pie valodas pētījuma, ir uzsākts darbs pie studentu
rokasgrāmatas, mēs turpinām rediģēt un labot SP nolikumu. Šobrīd strādājam pie tā, kā studentiem
pasniegt informāciju uz āru akadēmiskajos jautājumos. Strādājam pie EKA 10. dzimšanas dienas.
K. Lindberga: Liepājas Universitāte - mums ir viena priecīga ziņa par to, ka mums ir apstiprināts
1 rektora amata kandidāts, mēs strādājam pie akadēmiskā virziena stipendijas, kas būtu tieši
cilvēkiem, kam vajag bakalaura darba projektu vai printēt papīru. Mēs cenšamies noorganizēt
komunikāciju dienu, kas izpaustos kā vārds studentam - studentiem būs iespēja izteikties par to,
kas viņus apmierina/neapmierina, ko vajag attīstīt. Drīz būs bibliotēkas nakts, kur visi studenti
varēs strādāt.
P. Kolāte: LKA - esam aizvadījuši pasākumu “Valpurģi”, 17. maijā būs sēde par audio-vizuālās
programmas apstiprināšanu, tā nav novērtēta. 18. maijā ir LKA 25 gadu dzimšanas diena, 19. maijā
esat aicināti uz konferenci “Zinātmāksla”, kur būs dažādi pētījumu lasījumi mākslas jomā. 20.
maijā absolventu salidojums. Maijā plānojas Satversmes sapulce.
A. Ozoliņš: LNAA aizvadījusi atvērto durvju dienu. Šajā laikā esam vērsuši uzmanību uz sociālo
aktivizēšanos akadēmijā ar dažādiem pasākumiem - pirmais semestris bija pasīvs, cilvēki bija
noguruši, tāpēc vadība ir nākusi klajā ar priekšlikumu un esam dabūjuši papildus finansējumu, tas
pieaug par aptuveni 40%, ar mērķi stimulēt kadetus ar iniciatīvu uz projektu vadību, jo kadeti ir
vienlaikus arī valsts amatpersonas un strādā 24/7 darba nedēļu.
A. Lāce: LU - akadēmiskajā virzienā norit darbs pie kursu vecāko sistēmas pilnveides un nolikuma
izveides, plānojam sadarbību ar kuratoru sistēmu, kas nāks no vadības puses, ka pasniedzējikuratori sadarbosies ar kursu vecākajiem. Esam sākuši darbu pie SP ceļveža izveides, tiek labots
stipendiju piešķiršanas nolikums. Notikusi LU Satversmes sapulce, kurā piedalījās 71 studējošo
pārstāvis. Aprīlī notika pavasara talka. Mums ir jauns domnieks - Dāvids Celmiņš.
Lauris Aglenieks: RTA - aizvadītas inženieru dienas, studentu zinātniskās konferences. Notiek
ierosinājuma izskatīšana par jaunas filiāles izveidošanu Līvānos, ir apstiprinātas jaunās studiju
maksas. Gatavojamies orientēšanās sacensībām un esam iesaistījusies Valsts asinsdonoru centra
rīkotajās sacensībās.
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J. Bērziņš: RAI - es gatavojos senātam, senāts vēl nav izsludināts. Projekts sadarbībā ar
privātajām augstskolām “Meklējot piektdienu”, kur jūs arī varat iesaistīties. Peintbola turnīrs,
izaicinām kaujā citas augstskolas.
RISEBA - nav aktualitāšu.
K. Karimovs: RPIVA - noslēgušās vizītes pie filiālēm ar mērķi iesaistīt filiāļu studentus SP
darbībā, rezultāti ir labi, no katras filiāles ir 1 pārstāvis valdē. Norisinājās Studējošo lietišķā
konference. Sākam domāt par SP nolikuma grozīšanu, jo pašlaik viņš neparedz filiāļu studentu
darbību SP, ceru to paspēt izdarīt līdz senātam maija beigās. Plānojam filiāļu studentu iepazīšanās
pasākumu.
O. Jasjuļaņeca: RSU - ir ievēlēts jauns domnieks - Veronika Šteņa. International Student
Association ir apstiprināti statūti. Atjaunots un papildināts studentu zinātnisko pulciņu nolikums.
Norit darbs Starptautiskās anatomijas olimpiādes rīkošanā. 28.-29. maijā būs atpūtas un sporta
festivāls “Taurenis”.
N. Rutka: VeA - 20. aprīlī bija karjeras dienas, 12. maijā būs studentu zinātniskā konference.
Notiek aktīvs darbs pie velonovietņu izveides. Panākta vienošanās ar Ventspils Nekustamajiem
īpašumiem par kopmītņu līguma izveidi. Izveidota kursa vecāko sapulce, paplašinām viņu
pienākumus. Kopš vēlēšanām nav Kultūras un sporta vadītājs, bija ārkārtas vēlēšanas, kur
nepieteicās neviens kandidāts.
I. Pētersone: RTU - pirms 2 nedēļām tika ievēta jauna valde, lielākoties cilvēki atkārtoti turpina
savu darbu, bet es esmu ievēlēta kā jaunā Ārējo sakaru nodaļas vadītāja un mūsu vēl viens
domnieks, Māra Skuja, ir ievēlēta Finanšu nodaļā. Caur RTU SP Iniciatīvas fondu esam piešķīruši
naudu 5 studentu projektiem un 4 laboratorijām, kuras būs pieejamas visiem studentiem. Senātā
tika apstiprināts jaunās dienesta viesnīcu nomas maksas, kā arī TV istabas nolikums. Norisinās
studentu zinātniskā un tehniskā konference, kā arī semestra anketēšana par mācībspēkiem un
"Research Slam" fināls 19. maijā.
Pateicība RTU SP par uzņemšanu E. Kaminskai.
Domes sēde tiek slēgta.

Sēdi vadīja:

M. Belova

Sēdi protokolēja:

B. Puisīte
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