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VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NR. 40008010647
JURIDISKĀ ADRESE: MĀRSTAĻU IELA 2/4-4, RĪGA, LV-1050
TĀLRUNIS: +371 67216061, E-PASTS: LSA@LSA.LV; MĀJAS LAPA: WWW.LSA.LV

Rīgā
12.04.2014.

Nr. 2014/

Latvijas Studentu apvienības (LSA) Valdes sasauktā un rīkotā Domes sēde.
Domes sēdes norises vieta: Rīgas Stradiņa universitāte, Dzirciema iela 16, Rīga.
Sēde izsludināta: ar e-pasta starpniecību 2014.gada 29.martā
Domes sēdes sākums : 11:24
Sēdē piedalās 30 no 53 balsstiesīgajiem domniekiem.
LSA domnieki:
1.Roberts Skurba
2.Kristaps Grants
3.Agnese Pumpure
4.Ilze Desentniece
5.Jānis Briška
6.Anastasija Virlana
7.Lauris Kralis
8.Madara Šuktere
9.Agnis Timermanis
10.Biruta Elīza Kirmuška
11.Kristaps Feldmanis
12.Pēteris Ponnis
13.Kaspars Kukše
14.Kirils Solovjovs
15.Rūta Mājeniece
16.Maira Belova
17.Santa Zarāne
18.Artis Ozoliņš
19.Jūlija Kirillova
20.Margarita Božko
21.Liene Ieva Kraupša
22.Rihards Vijums
23.Dagnija Strīķe
24.Arkādijs Zvaigzne
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25.Annija Emarsone
26.Undija Ancēna
27.Andris Grāpēns
28.Ginta Krauja
29.Ilva Grigorjeva
30.Artūrs Zujevs
Viesi:
1.Ieva Hiļa
2.Liena Ozola
3.Dārta Uzulēna
4.Katrīna Priede
5.Krista Turina
6.Lelde Saleniece
7.Armanda Vilcāne
8.Maksims Milto
9.Anna Zujeva
10.Liena Kamoliņa
11.Agnese Sarguna
12.Fricis Pirtnieks
13.Agnese Skrača
14.Jānis Ābele
15.Jānis Vētra
16.Inguna Zariņa
Darba kārtība:
1. Domes sēdes atklāšana
2. Domes sēde darba kārtības apstiprināšana
3. LSA valdes locekļu atskaites
4. Algu apmēra apstiprināšana
5. Vēlēšanu komisijas ievēlēšana
6. Valdes vēlēšanas
7. Balsošana par valdes amata kandidātiem
8. Vēlēšanu rezultātu paziņošana
9. Biedru naudu formulas apstiprināšana
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10. Biedru naudu apstiprināšana
11. Eiropas Studentu apvienības valdes locekļa Maksima Milto prezentācija
12. SP aktualitātes akadēmiskajos jautājumos
13. Sēdes noslēgums
Sēdes norise:
1.Domes sēdes atklāšana
K.Solovjovs izsakās, ka ir prieks šeit redzēt domniekus un aicina K.Priedi teikt uzrunu.
K.Priede novēl patīkamas pārmaiņas un šodien vēl pieņemt albildīgus lēmumus.
M.Milto izsakās, ka ir prieks par pārmaiņām šajā organizācijā un redzēt jaunas sejas. Prieks, ka
Latvija ir aktīvi iesaistījušies ESU. Novēl uzvaras šodien un tikai to labāko.
2.Darba kārtibas apstiprināšana
K.Solovjovs jautā vai nav iebildumi.Aicina balsot par darba kārtības apstiprināšanu.
PAR - 28
PRET - 0
ATTURAS – 0
Darba kārtība apstiprināta.
3.LSA Valdes locekļu atskaites
K.Solovjovs izsakās, ka listē var iepazīties ar rakstiskajām atskaitēm, kas iesūtītas. Informē, ka divi
valdes locekļi ir bijuši starptautiskā pasakumā, un šobrīd valde aktīvi plāno stratēģisko semināru.
Pec Kongresa presei ir sniedzis dažus komentārus, komunicējis ar IZM un valdei ir sarunāta
tikšanās ar ministri. Daudz tikšanās, galvenokārt, par biedru naudu jautājumu/
L.Vikmane komentē starptautiskos pasākumos, kuros LSA valdes locekļi ņēmuši dalību.
K.Solovjovs jautā vai nav jautājumu.
4.Algu apmēra apstiprināšana
K.Solovjovs atgādina, ka Kongress ir apstiprinājis kopējo algu apmēru, bet Domei ir jāapstiprina
konkrētas valdes locekļu algas. Piedāvā Domei apstiprināt arī biroja darbinieku algas. Kopējā
Kongresā apstiprinātā summa ir 31 376.52 EUR. Prezentē savu piedāvajumu. Izsakās, ka labprāt
redzētu visus valdes locekļus atalgotus, bet kopējā summa ir samazinājusies, tāpēc ir grūti atrast
pieklājīgu stundas likmi, lai varētu strādāt, bet ir nepieciešams arī atalgojums valdes locekļiem, jo
strādājot valdē rodas izdevumi, kas ir jāsedz.
A.Pumpure izsakās, ka ceturtdienas tikšanās reizē ir ticis runāts par iespēju izņemt izpilddirektoru
un šo naudu sadalīt uz valdes locekļiem un palielināt biroja administratora slodzi, lai varētu maksāt
vairāk un algas valdei paliktu tādas pašas.
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K.Solovjovs izsakās, ka otrdienas darba grupā ir nonākts pie slēdziena, ka ir vēlme valdes locekļu
darbu padarīt pēc iespējas caurspīdīgāku un neapgrūtināt tos ar jebkādiem administratīvajiem
darbiem.
A.Pumpure izsakās, ka izpilddirektoram ir diezgan patīkama un izpilddirektora amatam reāli
šobrīd nav kandidāta.
K.Solovjovs izsakās, ka ir iespēja samazināt arī viņa atalgojumu, ja nepieciešams.
L.Vikmane izsakās, ka visi apzinās, kādā situācija ir LSA finansiāli, un šis ir veids, kā mēs varētu
pāriet uz izpilddirektoru, jo šobrīd mēs reāli to nevaram atļauties, bet uz to noteikti ir vērts tiekties.
R.Mājeniece izsakās, ka ir svarīgi valdes locekļiem paredzēt atalgojumu, un iespējams ir jāiet uz to,
ka mēs iekļaujamies šajā summā, bet jāsamazina pārējiem alga, lai varētu atalgot valdi. Ierosina
skatīt pagājuša gada valdes atalgojuma modeli un varbūt to pielāgot.
K.Solovjovs izsakās, ka visi piekrīt, ka valdes locekļi ir jāatalgo.
Valdes locekļu atalgojuma varianta meklēšana.
U.Ancēna izsakās, ka ir izskanējusi ideja samazināt slodzi un maksāt kaut kādas kompensācijas,
kas samazinātu algu izdevumus, jo no šīm kompensācijām nebūtu jāmaksā nodokļi.
R.Mājeniece izsakās, ka doma ir laba, bet tā ideja, ka cilvēkiem ir jāiet pusdienās un tad jānes
atpakaļ čeki, lai šo naudu dabūtu, var nepatikt.
K.Kukše izsakās, ka viņam kā SP vadītājam maksā algu, īres kompensāciju un pārtikas
uzuturnaudu, no kuras nemaksā nodokļus un iespējams ko tādu ir iespējams darīt arī LSA.
K.Solovjovs izsakās, ka iespējams mēs varam uz ko tādu iet, bet tas ir grāmatvedības jautājums.
U.Ancēna izsakās, ka runājot ar valdes locekļiem ir nonākusi pie secinājuma, ka šī summa, ko
apmaksātu, varētu būt aptuveni 3 vai 4 EUR dienā par pusdienām un 16 EUR ceļa izdevumiem.
K.Solovjovs izsakās, ka, ja tiek atstāts tikai viens – birja administrators vai izpilddirektors, tad
varbūt var samazināt stundas likmi, kas var atrisināt problēmas.
A.Zujevs izsakās, ka tā kā doma ir bijusi izpilddirektoram būt kā juridiskajam konsultantam, varbūt
ir vērts atstāt juridisko virzienu un sadalīt naudu starp pārējiem valdes locekļiem.
K.Solovjovs izsakās, ka mums kā biedrībai ir tiesības kompensēt izdevumus, kas rodas saistībā ar
valdes locekļa pienākumu veikšanu. Tie noteikti varētu būt transporta izdevumi, var runāt arī par
kopēšanas izdevumiem, kā arī jājautā grāmatvedībai kā ir ar pusdienu kompensēšanu. Atzīst, ka
saņemt visu naudu kompensējamos izdevumos nebūtu jauki, bet 60 EUR varētu būt tā summa, ko
atmaksā.
K.Solovjovs izsakās, ka Dome īsti nevar paredzēt gadu uz priekšu, ka mēs algām no
neparedzētajiem izdevumiem atvēlam konkrētu summu, bet valde jebkurā brīdī var pieprasīt
summu, kuru pirms tam tehniski nav bijis iespējams paredzēt.
U.Ancēna jautā, ko valde domā par šo iespēju ar attaisnotajiem izdevumiem.
I.Zariņa izsakās, ka viss ir atkarīgs no tā, kā tas tiek atgriezts - vai ir viens konkrēts uzņēmums,
kura čekus apmaksā, vai var apmaksāt arī pārtikas produktu iegādi - viss ir par tehnisko risinājumu.
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K.Kukše izsakās, ka varbūt tomēr ir iespēja maksāt kaut kādas kompensācijas, kā tas tiek darīts
valsts iestādēs.
K.Solovjovs izsakās, ka ir likums, kurā tas ir atsevišķi atrunāts, savukārt biedrību likumā ir citādāk
teikts.
Diskusija par valdes locekļu atalgojuma lielumu.
R.Mājeniece jautā, vai šo summu nevar komandējumos maksāt kā dienas naudas.
K.Solovjovs izsakās, ka transports, telefons un printēšanas izmaksas ir izdevumi, ko varētu maksāt
kā kompensējamos izdevumus. Izsakās, ka ir bijis ieteikums trūkstošo naudu ņemt no
neparedzētajiem izdevumiem.
U.Ancēna jautā vai valdei nekas nav pretī un necietīs tās darbs, ja neparedzētie izdevumi
samazinās.
K.Solovjovs izsakās, ka viņa pārziņā esošie darbi noteikti necietīs.
J.Kirilova jautā vai tiešām ir šāds cilveks, kas spētu pildīt izpilddirektora pienākumus.
K.Solovjovs izsakās, ka par to jau ir bijusi diskusija sākumā un Dome atbalsta ideju apvienot
izpilddirektora amatu un biroja administratora amatus un par to īsti nav diskusija.
Aicina balsot par valdes locekļu atalgojumu
Balsojums par atalgojuma apstiprināšanu izpilddirektoram 0,9 slodzex3,50 EUR/h, bruto
alga par slodzi 564,48 EUR, PR vadītājam 0,4 slodze x 3,50 EUR/h, bruto alga par slodzi
224,00 EUR, valdes dalībniekiem 0,5 slodze x 3,92 EUR/h, bruto alga par slodzi 313,60 un
prezidentam 0,5 slodze x 4,71 EUR/h, bruto alga par slodzi 376,80 EUR:
PAR - 28
PRET - 0
ATTURAS - 1
Atalgojums apstiprināts.
4.Vēlēšanu komisijas ievēlēšana
RSU SP izvirza F.Pirtnieku, LU SP izvirza S.Zarāni, RTU SP izvirza A.Grāpēnu.
K.Solvjovs jautā vai visi kandidāti uztur savu kandidatūru.
Balsojums par velēšanu komisiju
PAR - 30
PRET - 0
ATTURAS – 0
Lēmums pieņemts.

5.Valdes vēlēšanas
5

LATVIJAS STUDENTU APVIENĪBA
VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NR. 40008010647
JURIDISKĀ ADRESE: MĀRSTAĻU IELA 2/4-4, RĪGA, LV-1050
TĀLRUNIS: +371 67216061, E-PASTS: LSA@LSA.LV; MĀJAS LAPA: WWW.LSA.LV

K.Solovjovs izsakās, ka ir saņemti 4 kandidātu dokumenti, kā arī 4 rakstiski pieteikumi. LU SP
izvirza I.Zariņu un L.Vikmani, RSU SP izvirza A.Krauju un L.Vikmani, BAT SP izvirza
K.Grantu. Ir arī visu kandidātu pieteikumi.
Amatu kandidāti prezentēs sevi pieteikumu iesūtīšanas kārtībā. Vienojas, ka diskusijas notiek ar
kandidātiem telpā.
L.Vikmanes prezentācija. Izsakās, ka galvenais mērķis ir nodrošināt LSA pārstāvniecību
starptautiskajās organizācijās. Vēlas izvirzīt vairākus dabības blokus, kur viens ir darbs valdē, kas
ietver izpratni par organizācijas darbību un virzīšanās uz kopīgu mērķi, un darbs komandā. Otrais ir
darbs virzienā, kas ietver nacionālo līmeni (ārvalstu studenti, lobijs, internacionalizācija, pozīcijas,
LV prezidentūra) un starptautisko līmeni (Boloņas process (atsākt Boloņas darba grupu Latvijā),
lobijs, Eiropas Studentu apvienība, citas NUS, NOM-BOM). Šī gada laikā jānoorganizē ESC un
BM. Izsakās, ka diezgan daudz lēmumi tiek pieņemti nacionalā līmenī un tāpēc mums tur ir jābūt.
Jautājumi
U.Ancēna jautā vai L.Vikmane plāno kandidēt uz Eiropas Studentu apvienības valdi un kā tas var
ietekmēt darbu LSA.
L.Vikmane izsakās, ka ne šogad, bet iespējams nākamgad.
D.Strīķe jautā kādi ir tie instrumenti ko LSA izmanto lobija jautājumos.
L.Vikmane izsakās, ka Boloņas procesa jautājumā netiek izmantoti instrumenti un 2010.gadā tika
pātraukts darbs šajā darba grupā. Šobrīd darba grupa ir sasaukta un tā ir vieta kur sākt. LSA
neizmanto pilnībā savu kapacitāti, jo LSA ir ļoti daudz institūcijās, un noteikti vajadzētu vairāk
runāt.
A.Emersone jautā vai darbs šajā virzienā kaut kādā mērā ir atsaucies uz studentiem.
L.Vikamne izsaakās, ka 5 mēnešu laikā, kuros atrodas LSA valdē, ir bijis vairāk darbs ar kontaktu
atjaunošanu un ir daži lēmumi, kas ir pieņemti, kas ietekmē studentus, bet SP jau ir tās, kas redz šo
visvairāk.
Diskusijas
I.Zariņa izsakās, ka ļoti daudz ir panākts kontaktu atjaunošanā it īpaši ar Ziemeļvalstīm. Redz, ka
ārzemju organizāciju pārstāvji uzticas L.Vikmanes darbam un to respektē.
A.Zujevs atbalsta L.Vikamani
K.Solovjovs izsaka atbalstu L.Vikmanei.
I.Zariņas prezentācija. Izsakās, ka darbība ir sadalīta 2 galvenajos laukos, no kuriem viens ir
augstākās izglītības kavlitātes lauks, kurā jāiegulda darbs, piemēram, akreditāciju jautājumos un
studentu-ekspertu tīklā (šobrīd nav vienota datu bāze), akreditāciju semināri un citi izglītojošie
semināri studentu pārstāvjiem, otrs lauks ir augstākās izglītības finansēšana. Šajā jautājumā it kā ir
izveidota pozīcija, bet tā ir jāaktualizē, arī jāstrādā pie pozīcijas par studiju vietas bāzes koeficienta
apmaksu. Jāstrādā arī pie IZM iniciatīvas par agstākās izglītības finansēšanu. MK noteikumi 740.
Jautājumi
A.Emersone jautā kāds ir I.Zariņas viedoklis par programmu dublēšanos resursu ietilpīgajās
zinātnēs.
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I.Zariņa izsakās, ka nebūtu korekti sniegt savu komentāru, jo arī komisijā nav balsojusi un
komentējusi, jo ir LU pārstāve.
D.Strīķe jautā, kā nākotnē var risināt situāciju, kad jautājums, kas ir jārisina iet pretrunā ar
konkrēto pārstāvi un viņa piederību.
I.Zariņa atbild, ka jārada tādi kritēriji, kas neizlaistu cauri nekvalitatīvas programmas.
U.Ancēna jautā kā I.Zariņa plāno strādāt ar tām SP un viņu cilvēkiem, kam nav tik plašas zināšanas
terminoloģijā un augstākajā izglītībā.
I.Zariņa izsakās, ka labprāt rīkotu akadēmiskos vakaru, kuros cilvēki uzreiz var neiebraukt
terminos un saīsinājumos, bet neformāli parunāties.
M.Božko jautā vai nākotnē tiek plānots tuvāk apskatīt arī jautājumus par zinātnes lomu augstākajā
izglītībā.
I.Zariņa izsakās, ka tad kad tiek izskatīti jautājumi, kas tieši skar studentus, LSA tiek pieaicināts un
tas noteikti tiks darīts arī nākotnē.
Diskusijas
R.Mājeniece pauž atbalstu I.Zariņai.
K.Solovjovs pauž atbalstu I.Zariņai.
K.Granta prezentācija. Iepazīstina ar sevi un darbību BAT SP un LSA. Izsakās, ka mērķis ir
nodrošināt LSA organizatorisko lietu kārtību, kas ietver budžetu, biedru naudas, cilvēku piesaisti un
citus jautājumus. Svarīgākie darbības virzieni būtu biedru naudas un budžets, kā arī vizītes SP un to
biedru iesaiste, kā arī veidot aptaujas, par kādām konkrētām pozīcijām un garantēt pieejamu
informāciju par darba grupām, ne tikai domniekiem. LSA biedru izpratne par LSA un tās darbību.
Vēlētos veicināt pieredzes apmaiņu starp dažādam augstskolām par studentu pārstāvniecības
jautājumiem, kā arī nodrošināt informācijas pieejamību.
Jautājumi
U.Ancēna jautā kā nākamajā gadā plāno strādāt ar SP, kuras viņš līdz galam nepazīst.
K.Grants atbild, ka noteikti ir jādodas pie SP, lai savstarpēji iepazītos un nodotu informāciju.
G.Krauja jautā kā plāno savienot jau esošos amatus un LSA.
K.Grants izsakās, ka visu, ko dara, dara pilnībā, tāpēc LSA noteikti nepaliks novārtā.
K.Priede lūdz nosaukt trīs lietas kāpēc jāiesaistās LSA.
K.Grants min pieredzi, ko sniedz LSA, iespēju pārstāvēt savas pašpārvaldes viedokli.
D.Strīķe jautā kā plāno panākt mazo SP iesaisti un vai, pēc viņa domām, viņš ir gana kompotents
šim amatam.
K.Grants izsakās, ka viņaprāt ir. Lai iesaistītu mazās SP, plāno dodoties pie tām un apzināt
problēmas.
J.Ābele jautā kā plāno nodotu info pašpārvaldēm pēc iespējas efektīvākā veidā.
K.Grants izsakās, ka, lai ātri to izdarītu ir jāsūta e-pasti, bet, ja ir nepieciešama tiešām tūlītēja
atbilde, ir jāzvana.
M.Božko vai plāno apmeklēt arī reģionus.
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K.Grants noteikti plāno apmeklēt.
K.Kukše lūdz nosaukt 3 savas īpašības, kas liecina par to, ka ir piemērots šim amatam.
K.Grants izsakās, ka viņam ir ieskats dažādu līmeņu lēmējinstitūcijās, komunikācijas prasmes un
uzdrīkstēšanās.
R.Vijums jautā vai pienākumos ietilpst mājaslapas moderēšanu, jo minēja, ka vēlas atjaunot
informāciju tur.
K.Grants uzskata, ka ja neviens cits to nedara, tad viņš būs tas, kas to darīs.
L.Vikmane izsakās, ka jautājums ir līdzīgs kā K.Priedei, proti, ja es esmu Juridiskā augstskolas
Studentu pašpārvalde, ar kādu teikumu viņš nāktu pie manis, lai es iesaistītos LSA.
K.Grants izsakās, ka tas ir atkarīgs no situācijas.
Diskusijas
A.Pumpure izsaka atbalstu K.Grantam.
J.Ābele izsaka atbalstu K.Grantam.
K.Kukše lūdz padomāt par kandidāta spēju sevi veiksmīgi prezentēt pēc šodien redzētā.
K.Priede izsakās, ka ir savi plusi, savi mīnusi, tāpēc neaicina balsot ne par ne pret.
K.Solovjovs izsaka atbalstu K.Grantam
U.Ancēna aicina būt atbildīgiem, izdarot lēmumu.
A.Kraujas prezentācija. Iepazīstina ar sevi. Saka paldies cilvēkiem, kas ir bijuši semināros, ko ir
apmeklējusi, jo bez viņiem A.Krauja nebūtu viņa. Uzsver savas prioritātes, kas ir studiju un
studējošo kredīti, stipendijas, nodokļi un atvieglojumi (transports un IIN atvieglojums), dienesta
viesnīcas. Darbību plāno organizēt 3 līmeņos, starptautiskajā, nacionālajā un pašpārvalžu līmenī,
kas visticamāk aizņems visilgāko laiku. Apņemas organizēt sakarīgas Domes sēdes un darba
grupas, stratēģisku darbību un regulāra atgriezenisko saiti.
Jautājumi
U.Ancēna jautā kādas ir 3 lietas, kas šobrīd ir iznesamas nacionālā līmenī.
A.Krauja izsakās, ka iespējams IIN lieta, jo K.Solovjovs šo jau ir iesācis, Dienesta viesnīcas, par
stipendiju jautājumu vēl nav zināms, vai tas ir šogad izdarāms.
K.Priede jautā kāpēc A.Krauja dara to paralēli visma citam.
A.Krauja izsakās, ka visas pārējās lietas ies nost. Iemesli, kāpēc A.Krauja kandidē, ir - nav bijusi
pieredze valsts institūcijās, ko vēlas iegūt, un darbu delēģēšanas pieredzes iegūšana un cilvēki.
R.Blese jautā kādu problēmu saskata komandā.
A.Krauja izsakās, ka viņai noteikti būs cilvēki ar ko viņa strādās LSA līmenī, bet otra komanda būs
tieši SP cilvēki, kas risina savus jautājumus.
Diskusijas
L.Vikmane aicina atbalstīt.
K.Kukše izsaka atbalstu A.Kraujai.
U.Ancēna atbalsta A.Krauju.
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K.Solovjovs atbalsta A.Krauju.
R.Blese aicina atbalstīt A.Krauju.
5.Balsošana par valdes amata kandidātiem
Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs A.Grāpēns informē par balsošanas kārtību. Biļetens ir nederīgs,
ja atstāti tukši laukumi un par kandidātu atzīmēts gan “par”, gan “pret”.
K.Solovjovs prezentē Stratēģiskā semināra plānu. Mērķis ir iziet cauri tam, ko domnieki un
aktīvisti vēlas, lai LSA dara nākamajā gadā. Katram, kas nāk uz šo semināru, ir jāsaprot, kas ir tā
svarīgā lieta katram individuāli, kas jāizdara LSA.
L.Ozola jautā, kāpēc ir tas ir tieši Lieldienās, jo, lai gan vēlme ir liela, nav iespējas ierasties.
K.Solovjovs izsakās, ka tika veikta aptauja un demokrātiskā veidā nonāca pie šī varianta.
6.Vēlēšanu rezultāti
K.Solovjovs aicina vēlēšanu komisiju paziņot rezultātus.
A.Grāpēns informē, ka LSA Jaunatnes politikas un starptautisko lietu virziena vadītāja vēlēšanām
izgatavoti 48 biļeteni, izsniegti 30 biļeteni, dzēsti 18 biļeteni, urnā atrasti 30 biļeteni un par
nederīgiem atzīti 0 biļeteni.
Balsojuma rezultāti (skat. pielikumā)
L.Vikmane
PAR - 30
PRET – 0
Par LSA Jaunatnes politikas un starptautiskā virziena vadītāju ievēlēta L.Vikmane.
A.Grāpēns informē, ka LSA Akadēmiskā virziena vadītāja vēlēšanām izgatavoti 48 biļeteni,
izsniegti 30 biļeteni, dzēsti 18 biļeteni, urnā atrasti 30 biļeteni un par nederīgiem atzīti 0 biļeteni.
Balsojuma rezultāti (skat. pielikumā)
I.Zariņa
PAR – 29
PRET – 1
Par LSA Akadēmiskā virziena vadītāju ievēlēta I.Zariņa.
A.Grāpēns informē, ka LSA Iekšējā virziena vadītāja vēlēšanām izgatavoti 48 biļeteni, izsniegti 30
biļeteni, dzēsti 18 biļeteni, urnā atrasti 30 biļeteni un par nederīgiem atzīti 0 biļeteni.
Balsojuma rezultāti (skat. pielikumā)
K.Grants
PAR - 13
PRET – 17
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Par LSA Iekšējā virziena vadītāju nav ievēltēs K.Grants.
A.Grāpēns informē, ka LSA Iekšējā virziena vadītāja vēlēšanām izgatavoti 48 biļeteni, izsniegti 30
biļeteni, dzēsti 18 biļeteni, urnā atrasti 30 biļeteni un par nederīgiem atzīti 0 biļeteni.
Balsojuma rezultāti (skat. pielikumā)
A.Krauja
PAR - 27
PRET – 3
Par LSA Sociālā virziena vadītāju ievēlēta A.Krauja.
K.Solovjovs izsaka pateicību A.Vilcānei par ieguldīto darbu.
A.Vilcāne saka paldies tiem, kas uzticejās viņai un iespējams pēc kāda laika vēl atgriezīsies
organizācijā.
7.Biedru naudu formulas apstiprināšana
K.Solovjovs izsakās, ka dokuments ir izstrādāts 2 mēnešu garumā. Skaidro iemeslus, kāpēc ir
izstrādāta šāda formula un to, ka biedru naudas aprēķins balstās uz studējošo skaitu konkrētajā
augstskolā. Ir augstskolas, kurām tiktu pielīdzinātas atlaides, jo palielinājums būtu vairāk kā 50%
no iepriekšējās biedru naudas apmēra. Šajā dokumentā ir paredzēts, ka obligāti šī formula ir
jāpārskata arī 2015.gadā. Ilgtermiņā šī formula ļautu ar laiku samazināt biedru naudu maksājumu,
LSA papildus piesasitot finansējumu. Izsakās, ka vēl joprojām LSA nāktu pretī, nepieciešamības
gadījumā, lai šo summu maksāt pa daļām.
D.Strīķe jautā kad ir plānots šī tikšanās 15.gadā, jo nav skaidrs – sākumā vai beigās.
K.Solovjovs izsakās, ka tas būtu gada beigās, lai paspētu uz nākamo gadu izlobēt šo formulu.
G.Krauja izsakās, ka RTU SP aicinātu neatbalstīt šo kārtību, jo šī kārtība nav pilnībā izstrādāta un
šobrīd nav jēga tagad apstiprināt kaut ko un pēc tam nākamgad veidot no jauna.
A.Timermanis izsakās, ka LiepU SP nespēj samaksāt šo biedru naudu tīri fiziski jau šobrīd.
K.Solovjovs izsakās, ka ir iespēja ar LSA palīdzību risināt šo problēmu panākot lielāku budžetu vai
pārliekot daļu maksājuma.
R.Blese izsakās, ka ieguvums no šī modeļa ir skaidrība par to, cik katru gadu ir jāmaksā un tas
radītu caurspīdību.
K.Feldmanis izsakās, ka nav iespējams paredzēt studentu skaitu universitātē, tāpēc nav iespējams
paredzēt, cik liela biedru nauda būs jāmaksā.
K.Solovjovs izsakās, ka šis dod iespēju paredzēt maksājumu gada ietvaros un iekļaut to budžetā.
R.Mājeniece izsakās, ka šis dotu iespēju finanšu gadā plānot biedru naudu lielumu. Un pēc 2
gadiem tā pat mēs vēlreiz tiksimies un skatīsiemies vai šis modelis reāli strādā.
A.Krauja izsakās, ka šis modelis izved LSA no stagnācijas, kad biedru nauda ir piesaistīta
augstskolu budžetiem. Un LSA vēlas strādā pie tā, lai mums būtu vairāk nauda un būtu lielākas
iespējas darīt.
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A.Zvaigzne izsakās, ka šis ir vislabākais modelis, jo LSA ir studentu organizācija un šis modelis
idealistiski parādītu, ka visi studenti ir vienlīdzīgi.
A.Zujevs jautā kādas ir sankcijas, ja pašpārvalde nesamaksā, jo nevēlas, lai pašpārvalde uzņemas
saistības, ko nevar izpildīt.
A.Grāpēns izsakās, ka nerodas pārliecība, ka vajag apstiprināt modeli uz ilgāku laiku, ja jau tagad
ir plānā pārskatīt šo modeli, tāpēc, ka viņš nav labs.
D.Strīķe izsakās, ka, ja pašpārvalde jūt, ka nevar samaksāt, tad ir jāiet pie LSA un lūgt viņiem
palīdzību visos veidos, lai būtu pietiekams finansējums.
R.Mājeniece izsakās, ka tas, ka mēs paredzam modeļa pārskatīšanu, nenozīmē, ka mēs paredzam,
ka kaut kas noies greizi, tas vienkārši ir lai izskatītu, cik labi šis ir.
K.Kukše izsakās, ka šis modelis paredz lielākus bonusus un mēs šeit esam, lai uzlabotu kaut ko
savā universitātē.
I.Grigorjeva personīgi izsakās, ka RTU šobrīd nevar samaksāt šo naudu, un tāpēc balsos pret, bet
aicina balsot, ja tas ir tas, ko vajag.
R.Vijums izsakās, ka šis ir modelis ar perspektīvu uz priekšu. Un tad, ja mēs nepieņemam tas ir
īstermiņa risinājums ilgtermiņa problēmai.
Balsojums par biedru naudas aprēķināšanas kārtību:
PAR - 17
PRET - 8
ATTURAS – 4
Lēmums pieņemts.
8.Biedru naudu apstiprināšana
K.Solovjovs aicina balsot par biedru naudu apstiprināšanu.
Balsojums par biedru naudu apstiprināšanu:
PAR - 21
PRET - 7
ATTURAS – 1
Lēmums pieņemt.
9.SP akadēmiskās aktualitātes
BA: turpinās “Kļūsti par uzņēmēju 5 dienās”, tulīt sāksies fināls “Bizness 24h”
BAT: SP nolikuma labošana, norisinājās Erasmus seminārs, senatoru un domnieku seminārs.
DU: noslēdzās starptautiskā zinātniskā konforence, notiek darbs pie nolikuma izstrādāšanas.
EKA: 2 starptautiskas konforences, plāno lekciju ciklu, plāno vasaras skolu.
LiepU: jauna priekšsēdētāja, galvenokārt iekšējie jautājumi, gatavojas universitātes 60.gadu
jubilejai.
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LLU: darbi pie studentu dienām, tuvojas rektoru vēlēšanas, darbs ar ārzemju studentiem.
LMA: jaunā valde ievēlēta, buddy seminārs nākamnedēļ ceturtdien no 18-20., 14.maijā atvērtā
durvju diena, 24.maijā pagalma svētki.
LNAA: norisinājās starptautiskā nedēļa, kurā viesojās viesi no dažādām Eiropas augstskolām.
Plāno pasākumu “Kadetu taka”, kurā ikvienam būs iespēja iejusties kadetu ādā. Uzņēmuši dažādus
starptautiskus viesus, kas runā par starptautisko politisko situāciju.
LU: notiek darbs pie studiju kursu anketēšanas, audits par datu drošību, izveidots apkopojums par
akadēmiskajām problēmām, darbs pie mentoru sistēmas.
RA: aizvadītas juristu un informācijas dienas, notiks inženieru dienas, Starpaugstskolu erudītu,
notiek inženieru fakultātes jaunās ēkas būvniecība.
RISEBA: notika valdes velēšanas, organizē iekšējo stratēģisko semināru, plānojās starptautiskā
konforence 25., 26.maijs, kurā iespējams iegūt naudas balvu, plānots izstrādāt jaunu logo.
RTU: šodien notiek ReseearchSlam, atvērto durvju diena un robotikas čempionāts, 25.aprīlī
velēšanas, ļoti aktīvi organizē zinātniski tehnisko konforenci un strādā pie tā, lai iksemestra anketas
ietekmētu mācībspēku atalgojumu.
STA: gājēju pārejas jautājums, Senātā iesniegts SP nolikums.
RSU: aizvadīts akadēmiskais seminārs, ievēlēts pilns studējošo senatoru sastāvs, Liepājas filiāles
problēmu risināšana gan no universitates, gan SP puses. Beidzot jauna mājaslapa. Plāno ārstu
debates, aizvadīta studentu zinātniskā konforence un pirmo reizi bija arī sociālo zinātņu konforence.
LKA: jauna rektore, aktualizēti jautājumi un mērķi, pie kā strādāt, 16.maijā zinātniskā konforence,
Valpurģi 30.aprīlī.
K.Solovjovs saka paldies RSU par uzņemšanu.
K.Solovjovs dod vārdu K.Kukšem.
K.Kukše izsakās, ka lai popularizētu LSA, piedāvā organizēt komandas Stipro skrējienam un
Nordea maratonā. Iespējams LSA varētu kaut kā finansiāli atbalstīt. Piedāvā iespēju izstrādāt
kopīgu treniņplānu, lai visi ir sagatavoti šiem pasākumiem.
10.Eiropas Studentu apvienības valdes locekļa Maksima Milto prezentācija
M.Milto sniedz prezentāciju par to kā risināt problēmas ar augstskolas vadību vadību.
Sēde slēgta: 17:05
Sēdi vadīja:

K.Solovjovs

Sēdi protokolēja:

L.Saleniece
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