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07.07.2018.

Rīga

Nr. 2018/DP6

Latvijas Studentu apvienības (LSA) valdes sasauktā un rīkotā atkārtotā Domes sēde
Domes sēdes norises vieta: Rīgas Stradiņa universitātes Studentu māja, Palasta iela 3
Sēde izsludināta: ar e-pasta starpniecību 2018. gada 21. jūnijā
Sēdes sākums: 11:00
Sēdē piedalās: 18 no 51 balsstiesīgā – konstatēts kvorums
LSA domnieki:
Glebs Gruzovs (BSA)
Antons Hramovs (BSA)
Helēna Matīsiņa (LJA)
Tīna Žmuida (LKA)
Renards Ozoliņš (LU)
Germans Kņazjuks (LU)
Viesi:
Katrīna Sproģe (LSA)
Santa Katrīna Meikališa (LSA)
Baiba Puisīte (LSA)
Evelīna Puzo (LSA)
Linda Skulme (RSU)

Justīne Širina (LU)
Alise Pokšāne (LU)
Elita Bušinska (RISEBA)
Evita Terēze Tēberga (RSU)
Ksenija Tarasova (RSU)
Mārtiņš Danefelds (RSU)

Indra Pētersone (RTU)
Teodors Kerimovs (RTU)
Beate Zlaugotne (RTU)
Ieva Laganovska (RTU)
Kate Zonberga (VeA)
Dāvis Freidenfelds (LSA)

Viesturs Baltušs (BAT)
Artūrs Lībietis-Lībaitis
Arkādijs Zvaigzne
Dāvis Vēveris
Aiva Staņēviča (LU)

Liene Vaivode (RSU)
Ēriks Belcāns (LLU)
Mārtiņš Brīdiņš (RISEBA)
Olga Jasjuļaņeca (RSU)
Paula Cukura (LKA)
Jānis Mellēns

Sēdes darba kārtība:
1. Domes sēdes atklāšana
2. Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana
3. LSA valdes locekļu un biroja darbinieku darbības pārskats kopš iepriekšējās Domes sēdes
4. Balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšana
5. Finanšu pārskats par periodu kopš iepriekšējās Domes sēdes
6. Aktuālā informācija par grozījumiem normatīvajos aktos
7. Nostāja “Par augstākās izglītības iestāžu pārstāvības lēmējinstitūcijām un studējošo
pārstāvniecību tajās”
8. Valdes vēlēšanas
9. Balsojums par valdes amatu kandidātiem
10. Valdes vēlēšanu rezultātu paziņošana un apstiprināšana
1. Domes sēdes atklāšana
_____________________________________________________________________________
Domes sēdi atklāj RSU SP priekšsēdētājas Lindas Skulmes uzruna.
LSA Biroja vadītāja B.Puisīte informē, ka kvorums ir konstatēts.
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2. Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana
_____________________________________________________________________________
D.Freidenfelds: Vai ir kādi jautājumi par darba kārtību? (Nav) Izsludinu balsojumu:
“Par 2018. gada 7. jūlija atkārtotās Domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu”.
PAR
PRET
ATTURAS
17
0
0
Lēmums: 2018. gada 7. jūlija atkārtotās Domes sēdes darba kārtība ir apstiprināta.
3. LSA valdes locekļu un biroja darbinieku darbības pārskats kopš iepriekšējās Domes
sēdes
_____________________________________________________________________________
D.Freidenfelds: Darba kārtības punkts tika neformāli izskatīts iepriekšējā Domes sēdē, vai kādam
ir vēlme to izskatīt vēlreiz? (Nav)
4. Balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšana
_____________________________________________________________________________
D.Freidenfelds: Aicinu izvirzīt vismaz 3 cilvēkus.
I.Pētersone izvirza J.Mellēnu, T.Kerimovs izvirza I.Pētersoni, L.Vaivode izvirza M.Danefeldu,
R.Ozoliņš izvirza A.Lībieti-Lībaiti un A.Pokšāni.
Visi kandidāti uztur kandidatūras.
D.Freidenfelds: Izsludinu balsojumu:
“Par 2018. gada 7. jūlija Domes sēdes balsu skaitīšanas komisijas, kuras sastāvā ir Jānis
Mellēns, Indra Pētersone, Mārtiņš Danefelds, Artūrs Lībietis-Lībaitis un Alise Pokšāne,
apstiprināšanu”.
PAR
PRET
ATTURAS
17
0
0
Lēmums: 2018. gada 7. jūlija Domes sēdes balsu skaitīšanas komisija, kuras sastāvā ir Jānis
Mellēns, Indra Pētersone, Mārtiņš Danefelds, Artūrs Lībietis-Lībaitis un Alise Pokšāne, ir
apstiprināta.
5. Finanšu pārskats par periodu kopš iepriekšējās Domes sēdes
_____________________________________________________________________________
D.Freidenfelds: Šis punkts arī tika izskatīts iepriekšējā Domes sēdē. Vai ir kādi jautājumi? (Nav)
6. Aktuālā informācija par grozījumiem normatīvajos aktos
_____________________________________________________________________________
D.Freidenfelds: Tāpat tika izskatīs šis punkts. Kopš iepriekšējās Domes sēdes pieņemti
Augstskolu likuma grozījumi par akreditācijām, gan arī par to, ka visās augstākās izglītības (AI)
iestādēs varēs īstenot studiju programmas tikai Eiropas Savienības valodās.
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7. Nostāja “Par augstākās izglītības iestāžu pārstāvības lēmējinstitūcijām un studējošo
pārstāvniecību tajās”
_____________________________________________________________________________
Nostājas projekts pielikumā.
D.Freidenfelds: Nostāja ir papildināta.
Diskusija par formulējumiem, notiek nostājas labošana.
D.Freidenfelds: Izsludinu balsojumu:
“Par nostājas “Par augstākās izglītības iestāžu pārstāvības lēmējinstitūcijām un studējošo
pārstāvniecību tajās” apstiprināšanu”.
PAR
PRET
ATTURAS
16
1
0
Lēmums: Nostāja “Par augstākās izglītības iestāžu pārstāvības lēmējinstitūcijām un
studējošo pārstāvniecību tajās” ir apstiprināta.
8. Valdes vēlēšanas
_____________________________________________________________________________
D.Freidenfelds: Noteiktajā laikā saņemti pieteikumi no J.Širinas, O.Jasjuļaņecas un E.T.Tēbergas.
Rosinu dot laiku kandidātu prezentācijām līdz 7 minūtēm, katram kandidātam līdz 12 jautājumiem,
mājasdarba izvērtējums Akadēmiskā virziena vadītāja kandidātei, izteikšanās daļa par visiem
kandidātiem līdz 30 minūtēm. Vai ir kādi citi ierosinājumi? (Nav)
Akadēmiskā virziena vadītāja vēlēšanas.
J.Širina: Studēju LU Sociālo zinātņu fakultātē, tikko pabeidzu 2. gadu Politikas zinātnes studijās.
Manas gaitas studentijā aizsākās ar semināru "Kam rūp students?", īsi pēc tam tiku ievēlēta par
savas fakultātes SP vadītāju. Gadu biju termiņā, strādāju ar budžeta vietu sadali pa kursiem u.c.
jautājumiem. Rudenī tiku ievēlēta par LSA domnieci, kad vēl aktīvāk sāku iesaistīties Akadēmiskā
virziena darbībā un kļuvu par vadītāja palīgu zinātnes jautājumos. Paralēli tiku pie Nākotnes
studiju foruma vadīšanas. Iesaistījos arī Akadēmiskās informācijas centra (AIC) organizētajos
semināros un citur. Valde uzskatīja, ka esmu gana kompetents pārstāvis, tādēļ tiku nominēta uz
Boloņas procesa konferenci Parīzē, man bija tas gods kopā ar Latvijas izglītības un zinātnes
ministru piedalīties konferencē un apstiprināt Parīzes komunikē.
Kādēļ nekandidēju maijā? Līdz šim biju darba saistībās citā organizācijā, tomēr, redzot
situāciju, ka jau varu apvienot savas darba saistības ar šo darbu, tad esmu te.
Esmu uzvirzījusi 3 galvenās prioritātes. Pirmā ir AI kvalitātes nodrošināšana - vēlētos minēt
jau izsludinātos Augstskolu likuma grozījumus, kas paredz viļņa sadalīšanu un citas nianses, un
studentu-ekspertu tīkla koordinēšanu un attīstīšanu. Jāizveido vēl 2 videolekcijas, gan arī
jānostiprina tīkls. Man pašai ir mīļa Akadēmisko tikšanās, kas ir lieliska iespēja visiem
Akadēmisko un studiju nodaļu vadītājiem un interesantiem satikties un mācīties, uzzināt ko jaunu,
aprunāties par problēmām un tīkloties. Es vēlētos šādas tikšanās rīkot ne retāk kā reizi 2 mēnešos,
aicinot vieslektorus, varbūt kādu no Eiropas Studentu apvienības. Nākamā prioritāte ir Boloņas
procesa principu ieviešana. Jau ar K.Sproģi esam runājušas un prezentējušas citiem savas idejas.
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Viena no manām lielākajām rūpēm ir darbs pie AI sistēmas digitalizācijas, tas ir būtisks elements
visai sistēmai. Es uzskatu, ka šī termiņa laikā mums vajadzētu izveidot nostāju par to. Vēl vēlētos
iestāties par ECTS kredītpunktu ieviešanu Latvijā, jo Latvija ir vieno no retajām Boloņas procesa
valstīm, kur tas vēl nav izdarīts, kā arī par Bologna follow-up group izveidošanu, lai mums ir
konkrēta institūcija, kas ievēros, lai šis process tiktu īstenots. Noslēdzošā prioritāte ir zinātne.
Viens no vērtīgākajiem projektiem ir LSA Zinātnes fonds. Līdz šim tas bija Sociālā virziena
projekts, bet uzskatu, ka šis ir vairāk Akadēmiskā virziena lauciņš. Šim projektam ir milzīgs
potenciāls, bet tam mums ir vajadzīgs finansējums, un esmu gatava strādāt, lai mums tas būtu, un
tas būtu neatkarīgs finansējums, kas ļautu ne tikai sūtīt studentus uz konferencēm, bet arī ļaut
viņiem šeit realizēt viņu pētījumus. Uzskatu, ka mums jāturpina sadarbība ar Latvijas Jauno
zinātnieku apvienību (LJZA) saistībā ar Zinātnes fondu, un aktualizējot doktorantūras un
pēcdoktorantūras studentu jautājumus.
Ir jāpabeidz darbs pie Augstskolu likuma grozījumiem, jāturpina virzīt LSA ziņojumu par
budžeta vietu sadali pēc kvalitātes kritērijiem, kā arī apstiprinātā nostāja par augstskolu
pārvaldības reformu - kas pēc tā visa sekos, laiks rādīs.
Manas darbības pamatprincipi un vērtības ir atvērtība un vienlīdzība.
I.Pētersone: Kā Tavā vīzijā varētu strādāt Bologna follow-up group, un kā Tu redzi studējošo
iesaisti tajā?
J.Širina: Kad atbraucu no konferences, AIC organizēja semināru, kur arī visiem pārējiem stāstīja
par idejām, kas nāk no Parīzes komunikē. Mēs ar Katrīnu jau tad uzsvērām visiem, ka kaut kam
tādam ir jābūt Latvijā, un viņi piekrita. Ir Augstākās izglītības padome, AIC, kāda no šīm
organizācijām varētu paņemt klāt vēl vienu funkciju. Arī līdz šim tur bija nacionālie vēstnieki augstskolu un studentu pārstāvji.
L.Vaivode: Tavā mājasdarbā Tev bija priekšlikums akreditāciju finansēšanu segt no valsts
budžeta, ko piešķir augstskolu budžeta vietām. Kāds būtu risinājums privātajām augstskolām,
kurām nepiešķir valsts finansējumu?
J.Širina: Lieliski būtu, ja mēs nonāktu pie tā, ka valsts sedz akreditāciju izmaksas vismaz šīm
augstskolām. Saprotot, kādas ir iespējas un kā varam operēt ar esošajiem resursiem un līdzekļiem,
mums vajadzētu tiekties uz to, ka valsts daļēji atbalsta privāto augstskolu akreditāciju izmaksas.
Jāizvērtē iespējas.
K.Tarasova: Kādus riskus saskati AI digitalizācijas ieviešanas procesā, un kas varētu neizdoties?
J.Širina: Ir virkne risku atkarībā no tā, kādas perspektīvas uz to skatāmies. Paši elementārākie
riski, ar ko varētu saskarties, ir procesu novilcināšana, vai esam gatavi mācīties un pielāgoties.
T.Kerimovs: Kāpēc mums ir nepieciešami ECTS?
J.Širina: Tie studenti, kas ir bijuši mobilitātē un kam ir bijušas problēmas ar kredītpunktu
pielīdzināšanu, noteikti atbalstīs. Mums ir mūsu kredītpunktu sistēma, kas tiek reizināta ar
koeficientu, bet ne vienmēr tas pielīdzinās.
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I.Pētersone: Iedomāsimies, ka pie Tevis atnāk SP, kam ir iekšējā problēma, ko no valdes vari
atrisināt tikai Tu. Tajā pašā laikā Tev ir kaut kāda liela lieta ar Izglītības un zinātnes ministriju
(IZM), un abas lietas notiek vienlaicīgi. Kuru Tu izvēlētos?
J.Širina: Jāsaprot sīkāt SP jautājums. Ceru, ka saglabāsim palīgu tradīciju un ka es varēšu deleģēt
SP jautājuma uzdevumus palīgam.
L.Vaivode: Turpmākajos gados būs vajadzīgi daudzi studenti-eksperti. Kāds ir Tavs plāns, lai
piesaistītu kvalitatīvus studentus-ekspertus?
J.Širina: Par kvalitāti uzzināsim tikai tad, kad viņš būs izdarījis savu darbu, mēs apmācām
cilvēkus. Jau šobrīd ir nostabilizējusies bāze, kuru jāattīsta. Pamatā ir runāšana, reklāma, cilvēku
piesaiste un strādāšana ar viņiem.
T.Kerimovs: Ņemot vērā, ka studenti ir dažādi un katram nepieciešams atšķirīgs laiks, lai
apstrādātu vienādu studiju apjomu, kā Tu vērtē to, ka kredītpunkts ir piesaistīts laikam?
J.Širina: ECTS ir par rezultātiem. Es vēlētos, lai mūsu studiju procesu novērtētu pēc tiem
rezultātiem, kurus esam sasnieguši, nevis tā, kā iekļaujamies noteiktos laika rāmjos.
D.Freidenfelds: Ir izveidojies studentu-ekspertu melnais saraksts, tomēr šobrīd nav nekāda
pamata, kāpēc kādu varētu nedeleģēt, ja viņš vienīgais piesakās. Vai vajadzētu būt melnajam
sarakstam un pēc kādiem kritērijiem?
J.Širina: Es zinu, ka šāds saraksts ir. Nezinu, kādi cilvēki tur ir un pēc kādiem kritērijiem, tomēr
jau pati kvalitātes novērtēšana ietver to, ka pašam ekspertam jābūt ar kvalitātes esencīti. Ja viņš
nav spējīgs pilnvērtīgi izpildīt savus uzdevumus, tad viņam nevajadzētu kļūt par ekspertu, pat ja
viņš ir vienīgais. Mēs gribam, lai programmas tiktu kvalitatīvi novērtētas. Būtu svarīgi saprast, pēc
kādiem kritērijiem cilvēki iekļūst melnajā sarakstā, lai maksimāli izskaustu subjektīvās intereses.
K.Tarasova: Kas, izņemot Zinātnes fondu un sadarbību ar LJZA, būtu rīki, lai veicinātu ne tikai
doktorantu zinātnisko darbību, bet arī bakalaura un maģistra līmeņa programmu studentu?
J.Širina: Cilvēkresursi ir ierobežoti un laiks arī. Ļoti daudzas SP strādā ar šiem jautājumiem un
veiksmīgi tiek ar to galā. Mēs varam būtu virzītājspēks, kas iedod SP citas SP kontaktus, lai
sadarbojas un konsultējas.
R.Ozoliņš: Pie kurām Pasaules Bankas pētījuma rekomendācijām LSA obligāti vajadzētu
piestrādāt? Kura sakrīt ar Taviem mērķiem?
J.Širina: Ņemot vērā, ka esam apstiprinājuši nostāju par augstskolu pārvaldību un finansēšanu, ar
tieši šiem ieteikumiem varētu strādāt.
L.Vaivode: Doktorants ir pirmkārt darbinieks vai studējošais?
J.Širina: Man primāri doktorants ir students, kurš pēta un raksta savu promocijas darbu.
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A.Zvaigzne: Mājasdarbs netika radīts ar mērķi pārbaudīt pamatzināšanas, bet gan pārbaudīt
cilvēka spējas uz to, ko Justīne bija ielikusi kā darbības prioritātes, par ko viņai ir padziļinātākas
zināšanas. Tāpēc mājasdarbs bija sarežģītāks, nekā citiem virzieniem. Mājasdarbs izpildīts teicami.
Pieļautās kļūdas ir sīkumi. Es domāju, ka šis cilvēks ir kompetents un spējīgs vadīt Akadēmisko
virzienu.
Sociālā virziena vadītāja vēlēšanas.
O.Jasjuļaņeca: Šogad absolvēju RSU Komunikācijas fakultāti. Studiju laikā aktīvi darbojos RSU
un LSA, esmu apmeklējusi daudzus seminārus un pasākumus gan kā organizators, gan kā
dalībnieks. Paralēli esmu darbojusies citās organizācijās, kas saistītas ar jauniešu viedokļa paušanu.
Sociālo virzienu redzu 3 darbības virzienos, viens no tiem ir AI pieejamība. Šobrīd tiek
daudz runāts par jaunajiem vecākiem, kā viņus integrēt AI telpā un kā rast piemērotu vidi. Otrais
darbības punkts ir personas ar invaliditāti, lai cilvēkiem ar invaliditāti būtu iespēja studēt. LSA ir
vairākas reizes devusi ziņojumus un nostājas par to, lai atbilstu infrastruktūra un būtu pavadoša
persona, kas palīdzētu integrēties. Trešā lielā grupa ir LGBT sociālās grupas iesaiste. Latvijā netiek
daudz par to runāts, bet, ņemot vērā pagājušā mēneša aktualitātes, arī LSA būtu jāveic mini
pētījums un jāsaprot, cik šī problēma ir aktuāla. Otrais lielais virziens, uz ko vērsts Sociālais
virziens, ir atbalsts studiju laikā. Ir palielināts studējošo kredīta apjoms, ir jādomā, lai kredīts būtu
pieejams ātrāk un mazāk laika tiktu tērēts birokrātijai. Otrs ir stipendijas. Ir vērts uztaisīt kopīgu
datubāzi, kādas stipendijas Latvijā ir pieejamas studentiem. Domāju, ka arī šogad būtu vērts
parunāt par transporta atlaidi starppilsētu satiksmē. Mums būtu jāsadarbojas ar Pasažieru vilcienu
un jāpanāk, ka viņu iekšējās kārtības noteikumos arī studentiem būtu atlaides. Trešā lielā grupa ir
studentu izaugsme. Es uzskatu, ka Zinātnes fonds ir vairāk sociālais projekts, bet varam kopā ar
Akadēmisko virzienu pie tā strādāt., lai projektu attīstītu jaunā līmenī. Ir jāmeklē papildu resursi.
Nākotnē Zinātnes fonds varētu kļūt par LSA apakšorganizāciju. 2012. gadā RSU telpās notika
konference "Darba tirgum derīgs". Ir pagājuši 6 gadi un ir daudz izmaiņu, tāpēc šo projektu ir vērts
atkārtot, diskutējot par to, kā jaunietis redz darba tirgu, ko jaunietis sagaida no darba tirgus un ko
darba tirgus sagaida no jaunieša. Tāpat jāatjauno LSA nostājas par to.
Tas nav iespējams bez papildspēkiem. Ir jāpiemin aktīvistu iesaiste un sociālo virzienu
cilvēku iesaiste SP, tādējādi ar viņiem ikdienā komunicējot. Jāstrādā arī ar NVO sektoru, mums
jāmeklē partneri jautājumu virzīšanā.
Apzinos, ka man ir jāpielabo kādas zināšanas, bet esmu gatava augt un attīstīties, un
pilnveidot LSA vidi.
R.Ozoliņš: Kas ir mainījies Tavā darbības vīzijā kopš iepriekšējās reizes un kāpēc?
O.Jasjuļaņeca: Lielākie punkti nav mainījušies. Esmu mazāk akcentējusi veselības veicināšanu
studentiem, jo tas varētu būt sekundārs jautājums. Ir pamainījušās mazas niansītes, kas, manuprāt,
ir svarīgākas.
D.Freidenfelds: Kura sabiedrības grupa LSA būtu visvairāk jāpārstāv?
O.Jasjuļaņeca: Ņemot vērā šībrīža prioritātes, ir jāturpina pārstāvēt jaunos vecākus. Ņemot vērā
Eurostudent pētījuma rezultātus, jauno vecāku, kuri studē, bērni pēc tam arī izvēlas studēt, kas ir
liels pluss ilgtermiņā. Arī par personām ar invaliditāti. Ja cilvēkiem nav iespējas studēt, tad mēs
varam zaudēt īpatsvaru, kas var būt ar AI nākotnē.
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L.Vaivode: LSA iet uz vienlaikus uz pilnībā valsts finansētu AI un studiju un studējošo kredītu
attīstīšanu. Iedomāsimies, ka esi ministrijā, un Tev jautā, ko tad īsti gribam. Kāda ir Tava atbilde?
O.Jasjuļaņeca: Jā, mēs darbojamies uz 2 pusēm. Mūsu virsmērķis ir tiekties uz bezmaksas AI,
bet studiju un studējošo kredīts lielākajai daļai studentu dod iespēju studēt kā tādu. Mēs ļaujam
studentiem, kuriem nav līdzekļu, izvēlēties studijas. Mums ir plusiņš, ka ir vairāk izglītotu cilvēku.
R.Ozoliņš: Vai Tu uzskati, ka katrai SP ir nepieciešams sociālais virziens?
O.Jasjuļaņeca: Lai tas sauktos tieši par sociālo virzienu, es domāju, ka nē, bet ir noteikti jābūt
virzieniem vai cilvēkiem, kas nodarbojas ar sociālā virziena darbību. Piemēram, RTU nav sociālais
virziens, bet ir vides virziens, un ir citi cilvēki, kas strādā ar citiem jautājumiem. Uzskatu, ka ir
vajadzīgs vienkārši domājošs cilvēks sociālajā virzienā.
T.Kerimovs: Kam vajag aktualizēt problēmu, ka tehniskajās nozarēs studējošie strādā ar
novecojušu tehniku, kuru rotā PSRS laika kvalitātes zvaigzne?
O.Jasjuļaņeca: Jāsāk ar SP, un jāvēršas pie atbildīgajām institūcijām. Jāskatās pēc finansējuma.
Jums, manuprāt, no sākuma jāvieš uzticība augstskolas vadībai, ka jums ir vajadzība un jūs to
nesalauzīsiet. Sadarbībā ar LSA Sociālo virzienu un augstskolas vadību mēs varētu kaut ko
izdomāt.
J.Širina: Kā Tu kopumā vērtē projekta "Darba tirgum derīgs" rekomendāciju līdzšinējo ieviešanu?
O.Jasjuļaņeca: Ir lietas, kas ir ieviestas un kas darbojas, bet ir lietas, par kurām baidāmies runāt,
piemēram, par apmaksātām praksēm. Ja studentiem apmaksā praksi, tad viņi būs atbildīgāki, bet
neviens to tā negrib realizēt. Ja projektu realizējam tā, ka katru gadu izvēlamies kādu tēmu šajā
nozarē. Vienā brīdī atbildīgajām personām aizies un mēs sasniegsim, ko gribējām.
R.Ozoliņš: Kurš no darbības virzieniem būs Tava prioritāte?
O.Jasjuļaņeca: "Darba tirgum derīgs".
K.Zonberga: Nosauc savas 3 vissliktākās īpašības, kas varētu traucēt darbā?
O.Jasjuļaņeca: Brīžiem esmu haotiska. Es uztraucos dažreiz, kas ir pamanāms.
O.Jasjuļaņeca pamet telpu, E.T.Tēberga atgriežas.
E.T.Tēberga: Es kandidēju, jo šī virziena un organizācijas vērtības sakrīt ar manām vērtībām. Es
vēlos strādāt, lai pilnveidotu valsti, kurā dzīvoju, un motivētu cilvēkus palikt šeit un iegūt AI.
Šeit ir 2 cilvēki, kas ar šo saskaras - Maija un Paija. Paijai ir stabila vide, ģimene, ir pieejami
privātskolotāji, datori, utt. Maijai vecāki ir alkoholiķi, ir liela ģimene, par ko jārūpējas, nav līdzekļi
pašai un vecākiem, nav stabila vide mājās. Abas dzīvo reģionā, abas vēlas studēt Rīgā. Paija vēlas
studēt, jo vecāki teica, ka vajag diplomu, kamēr Maija saredz, ka, ja mācīsies un strādās cītīgi, tiks
tālāk dzīvē. Šeit pat nav minētās tādas problēmas kā invaliditāte, traucēta mentālā veselība, ir
netradicionāla seksuālā orientācija. Kā palīdzēt Maijai? Vajag nodrošināt iespējas studēt,
cilvēcīgus dzīves apstākļus un iegūt papildu kompetences. Pašlaik budžeta vietas tiek piešķirtas
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tikai pēc akadēmiskajiem kritērijiem, tomēr loģiski, ka Paija iegūs labākus procentus eksāmenos,
jo pieejami privātskolotāji, kamēr Maija paralēli mācībām vidusskolā strādā. Stipendijas - ir
nepieciešamas finanses Maijai, lai nodrošinātu dzīves vajadzības, kas netiek apmierinātas ar 99,6
EUR mēnesī. Tāpat arī studiju un studējošo kredīti pašlaik tiek piešķirti ar valsts galvojumu 1. un
2. līmeņa invalīdiem un bāreņiem, bet Paija šajā neietilpst. Ja abas meitenes dzīvo Ludzā, tad ir
nepieciešamas atlaides autobusiem, jo tas izmaksā 10 EUR vienā virzienā. Tāpat dienesta viesnīcās
ir jānodrošina piemērota vide personām ar invaliditāti, pieejama mācību vide, mentorings, lai
palīdzētu iekļauties, kā arī papildus iespējas nodarboties ar zinātni, apmaksāta prakse, Demola,
biznesa inkubatori, ir iespējas augt.
Es vēlos strādāt, lai SP sadarbojas savā starpā, tie, kas pārstāv sociālo dimensiju, apmainās
ar informāciju un kopā visu veido. Ar mediju palīdzību ir iespējams aktualizēt sociālos jautājumus,
jo par tiem netiek runāts. Vēlos izmantot datus, viedokļus un statistikas, lai pastāstītu sabiedrībai,
kāpēc tas ir svarīgi.
K.Tarasova: Mēdz teikt, ka Sociālais virziens nav domāts meitenēm tāpēc, ka viņām nav 'iekšu'
bīdīt lietas. Kā Tu šo komentē?
E.T.Tēberga: Ir pilnīgi noteikti iespējams strādāt ar šīm prasmēm, tās izkopt. Balstoties datos un
analīzē, tajos smagi pamatojot savu viedokli, nav iespējams to apstrīdēt. Ir iespējams tāpat
pietiekami kvalitatīvi pārstāvēt Sociālo virzienu.
R.Ozoliņš: Kas ir mainījies Tavā darbības vīzijā no iepriekšējās reizes un kāpēc?
E.T.Tēberga: Mana darbības vīzija īsti nav mainījusies. Joprojām redzu, ka virziens jādala 3
milzīgos punktos, pie kuriem atsevišķi strādāt. Esmu runājusi ar Akadēmiskā virziena kandidāti
par Zinātnes fondu un to, kā to pilnveidot. Esam runājušas par sadarbību, kas ir galvenā izmaiņa.
A.Pokšāne: Tu minēji, ka Maijai, kura nāk no trūcīgas ģimenes, būs augstāks akadēmiskais
sniegums, bet teorētiski minēji, ka tā ir problēma, ka budžeta vietas tiek piešķirtas, balstoties uz
akadēmisko sniegumu. Vai tiešām tā ir?
E.T.Tēberga: Es laikam nepareizi izteicos.
A.Pokšāne: Ja cilvēks, kuram nav augsti akadēmiskie rādītāji iestāšanās brīdī universitātē, uz kāda
pamata mēs varam uzskatīt, ka viņam būs augsti, kad viņš tur iestāsies?
E.T.Tēberga: Ja Maija izkāps no savas situācijas, viņai vairāk nav jāaprūpē mazie brāļi un māsas,
nav jāstrādā, jo viņai ir pietiekams finansiālais pamats, dzīvesvieta un nav jāstrādā, tad viņai ir
iespēja strādāt, lai celtu savus akadēmiskos rezultātus. Citādāk viņai netiek dota iespēja.
T.Kerimovs: Kam vajag aktualizēt problēmu, ka tehniskajās nozarēs studējošie strādā ar
novecojušu tehniku, kuru rotā PSRS laika kvalitātes zvaigzne?
E.T.Tēberga: Pēc LSA Vadlīnijām un to ieviešanas stratēģijas, līdz 2021. gadam ir norādīts zem
Sociālā virziena, ka ir jāstrādā pie materiāltehniskās vides pieejamības uzlabošanas. Līdz ar to, tas
ir jādara Sociālajam virzienam, bet es uzskatu, ka to vislabāk varētu izdarīt, sadarbojoties ar
Akadēmisko virzienu un Prezidentu.
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L.Vaivode: LSA iet uz vienlaikus uz pilnībā valsts finansētu AI un studiju un studējošo kredītu
attīstīšanu. Iedomāsimies, ka esi ministrijā, un Tev jautā, ko tad īsti gribam. Kāda ir Tava atbilde?
E.T.Tēberga: Esmu jau domājusi par šo jautājumu. Tas ir atkarīgs no tā, ko valsts ir spējīga
piedāvāt. Vai tā ir spējīga nodrošināt kvalitatīvu valsts dotētu AI, vai arī, ja visiem būtu maksas
izglītība, cilvēkiem pēc nepieciešamības būtu pieejams studiju kredīts ar labiem procentiem, tas
arī būtu sociālo vienlīdzību veicinošs punkts. Ir nostājas par abiem jautājumiem. Tas ir atkarīgs
arī no biedru viedokļa.
K.Zonberga: Vai vari nosaukt savas 3 sliktās īpašības, kas Tev varētu traucēt amatā?
E.T.Tēberga: Es mēģinu darīt lietas pamatīgi, tādēļ mēdzu tās darīt ilgi, lēni un mokoši, līdz esmu
apmierināta ar rezultātu. Es mēdzu būt izklaidīga. Es mēdzu uzņemties lietas uz sevi, nevis nodot
citiem darīt.
D.Freidenfelds: Kura sabiedrības grupa LSA būtu visvairāk jāpārstāv?
E.T.Tēberga: Mums būtu jāpārstāv sociāli apdraudētākās sabiedrības grupas, kurās ietilpst
maznodrošinātas ģimenes, daudzbērnu ģimenes, personas ar invaliditāti, bāreņi.
J.Širina: Kā Tu vērtē projekta "Darba tirgum derīgs" rekomendāciju līdzšinējo ieviešanu? Un kā
LSA vajadzētu tālāk rīkoties ar šo projektu?
E.T.Tēberga: Diemžēl neatceros rekomendācijas, tādēļ nevarēšu atbildēt.
K.Zonberga: Vai Tu zini, kas ir veģetatīvā distonija? (E.T.Tēberga atbild apstiprinoši) Tā ir
mūsdienās vispopulārākā mentālā slimība, kas ir ļoti daudziem jauniešiem. Ja Tavos amata
pienākumos paceltos jautājums, ka jārisina situācija un jācenšas cilvēkiem palīdzēt, lai no slimības
izvairītos, kā Tu to risinātu?
E.T.Tēberga: Es sazinātos ar cilvēkiem, kas ir zinoši par šo slimību, un interesētos, kā ar to labāk
strādāt. RSU ir programma, ka 12 psihologa apmeklēšanas reizēm ir 60% atlaide, to sedz
augstskola, kas ir labs veids, kā ar to strādāt. Es konsultētos, kā to varētu nodrošināt vairākām
augstskolām vai visiem studējošajiem.
S.K.Meikališa: Ko Tu esi darījusi Sociālā virziena ietvaros kopš pirmās reizes, kad kandidēji?
E.T.Tēberga: Esmu apmeklējusi AIC semināru "Pārmaiņu virzieni Eiropas AI telpā", Saeimas
Demogrāfijas lietu apakškomisijas sēdi par jaunajiem vecākiem un sociālo atbalstu viņiem. Esmu
apmeklējusi Eiropas Komisijas diskusiju par sociālo tiesību pīlāriem, kas saucās "Atjaunosim
salauzto taisnīgumu", un esmu aktīvi sekojusi visiem jautājumiem līdz ar Matiju, sniegusi savu
viedokli.
T.Kerimovs: Kādas Matija iesāktās lietas Tu turpināsi?
E.T.Tēberga: Zinātnes fondu, demogrāfijas jautājumus. Nesen LSA saņēma palīdzības lūgumu,
lai aktualizētu jautājumu asistenti studējošajiem ar invaliditāti.
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Kandidātes pamet telpu. Izteikšanās daļa.
R.Ozoliņš: Mēs aicinām atbalstīt Justīnes kandidatūru, jo viņa ir tiešām gudra un spējīga, cilvēks,
kas ļoti ātri mācās. Sastrādājoties ar viņu kā domnieci, man nav bijušas problēmas, viņa vienmēr
ir aktīvi visur iesaistījusies. Es domāju, ka Akadēmiskais virziens tikai iegūs.
G.Kņazjuks: Es, izsakoties LU SP vārdā, izsaku visu SP viedokli - šodien mēs neatbalstīsim
nevienu no Sociālā virziena kandidātiem, jo prezentācijas neuzrunāja, nekas daudz nav uzlabojies
kopš iepriekšējās kandidēšanas un atbildes uz jautājumiem nebija diez ko pārliecinošas.
L.Vaivode: Es ieteiktu atbalstīt Justīni, jo viņa ir piemērota šim amatam, lai gan šodien viņa
neatbildēja gandrīz ne uz vienu jautājumu konkrēti ar darbības plāniem. Tāda sajūta, ka viņai ir
vairāk vīzijas, bet nav salikts to do list, bet es ticu, ka viņa ar to tiks galā. Katrai Sociālā virziena
kandidātei ir savi mīnusi, piemēram, Olgai nav spēcīgākās prezentācijas prasmes un viņa nav
daudz augusi kopš iepriekšējās kandidēšanas reizes, bet Evitai redzēju, ka viņa apjūk, ja viņai nav
dokumentu, nostāju, slaidu, uz kuriem paļauties, viņa neprot improvizēt un visu sajauc.
D.Freidenfelds: LSA ir jāpārstāv viena sabiedrības grupa - studējošie. Tas, ka viņi ir dažādi, ir
cits jautājums. Es šobrīd nevarētu uzticēties nevienam no kandidātiem Sociālajam virzienam.
9. Balsojums par valdes amatu kandidātiem
_____________________________________________________________________________
Balsu skaitīšanas komisija iepazīstina ar balsošanas procedūru. Tiek izsludināta 15 min pauze.
10. Valdes vēlēšanu rezultātu paziņošana un apstiprināšana
_____________________________________________________________________________
J.Mellēns: Balsojums par Akadēmiskā virziena vadītāja amata kandidātu. Sagatavoti 25 biļeteni,
izsniegti 18 biļeteni, dzēsti 7 biļeteni, urnā atrasti 18 biļeteni, par nederīgiem atzīti 3 biļeteni. Par
kandidāti Justīni Širinu:
PAR 15
PRET 0
Lēmums: Par Akadēmiskā virziena vadītāju ievēlēta Justīne Širina.
J.Širina izsaka pateicību.
I.Pētersone: Balsojums par Sociālā virziena vadītāja amata kandidātiem. Sagatavoti 25 biļeteni,
izsniegti 18 biļeteni, dzēsti 7 biļeteni, urnā atrasti 18 biļeteni, par nederīgiem atzīti 3 biļeteni. Par
kandidāti Olgu Jasjuļaņecu:
PAR 5
PRET 10
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Par kandidāti Evitu Terēzi Tēbergu:
PAR 4
PRET 11
Lēmums: Par Sociālā virziena vadītāju nav ievēlēts neviens kandidāts.
K.Tarasova: Man ir ierosinājums veidot atkārtotu balsojumu par Sociālā virziena amata
kandidātiem. Lai arī pirms kāda brīža izskanējuši apgalvojumi par to, ir jābūt vai nav, bet jau ilgu
laiku kavējas darbi, jo valde nav pilnā sastāvā. Tās ir darba grupas, nostājas, Zinātnes fonds. Ja
neievēlam arī šobrīd, tad būs virkne ar darbiem, kuri netiks darīti. Jā, var pārdalīt, bet es neuzskatu,
ka to varēs izdarīt pilnvērtīgi.
D.Freidenfelds: No sākuma apstiprināsim rezultātus. Izsludinu balsojumu:
“Par vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu”.
PAR
PRET
18
0
Lēmums: Vēlēšanu rezultāti ir apstiprināti.

ATTURAS
0

D.Freidenfelds: Ir kādi komentāri par ierosinājumu?
A.Lībietis-Lībaitis: Manuprāt, tas ir slikts ierosinājums. Visi esat dzirdējuši, ka nevajag ievēlēt
kandidātu tikai tādēļ, ka vajadzīgs cilvēks. Šis ir ļoti lielisks piemērs. Jūs paši tikko nobalsojāt, ka
negribat nevienu kandidātu redzēt kā virziena vadītāju.
L.Vaivode: Vēlos oponēt Artūram un piekrist Ksenijai. Valde vajadzēja nokomplektēt aprīlī,
šobrīd ir jūlijs. Ja neievēlēsim Sociālā virziena vadītāju, tad tas varbūt notiks augustā, varbūt
septembrī, varbūt nenotiks nekad, jo kandidātes visticamāk paliks tās pašas, nestāv rindā 10
kandidāti, kas vēlas kļūt par Sociālā virziena vadītājiem. Kamēr nav nokomplektēta valde, valde
nevar uztaisīt stratēģisko semināru un uztaisīt gada plānu. Tas nozīmē, ka mums ir grūtāk izsekot
tam, kādi darbi tiek darīti. Tas kavē visas LSA darbību.
K.Tarasova: Šis ierosinājums ir tāpēc, ka, iespējams, bija kāds, kurš šaubījās, tāpēc neievēlēja
nevienu, nepazīstot tos cilvēkus. Jā, ir pieredze, kad LSA darbojās bez Sociālā virziena, tas bija
Mairas pirmajā termiņā, bet pienākumus pildīt varēja, jo Maira pati pirms tam bija Sociālā virziena
vadītāja. Vai šobrīd ir kāds, kurš to varētu darīt? Manuprāt, nē.
R.Ozoliņš: Es uzskatu, ka nav nepieciešams atkārtotais balsojums, un tas ir muļķīgi uzskatīt, ka
LSA nespēj funkcionēt, ja trūkst viens cilvēks. Tika ievēlētas Akadēmiskais, kurš ir tiešām svarīgi
un kuru tiešām vajadzēja, tāpēc esam vienojušies jau tagad, ka neviens kandidāts uz Sociālo
virzienu nav piemērots. Tagad mums nevajag uzspiest, ka mums vajag kādu no šiem cilvēkiem. Ja
viņi tiešām vēlas šo amatu, tad viņi būs gatavi darboties virzienā bez amata.
T.Kerimovs: Vai valde redz kādu cilvēku, kurš varētu uzņemties virziena pienākumus, kurš varētu
veidot gada plānu, lai tas nebūtu 8 mēnešu plāns?
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D.Freidenfelds: Piesaistīt cilvēkus var. Ir jāsaprot, cik ļoti cilvēks, kuru ievēlēs, būs ieinteresēts
to risināt, un vai viņam nebūs citas prioritātes. Loģiskāk ir tā, ka gada plānu sastāda cilvēks, kurš
ir amatā.
S.K.Meikališa: Ja gribam sastādīt gada plānu Sociālajam virzienam šobrīd, tad vajadzētu piesaistīt
abas kandidātes, jo viņas ir centušās un fokusējušās uz to. Neviens cits valdes loceklis nav par to
domājis.
I.Pētersone: Gada plāna sastādīšana ir Domes darbs kopā ar valdi. Tas nav jādara tikai valdei,
tāpēc ir vienalga, cik valdes locekļu ir ievēlēti. Valde var pieņemt pienākumu izpildītāju.
D.Vēveris: Vai kandidātes vēlas kandidēt vēlreiz? (Abas atbild apstiprinoši)
P.Cukura: Es piekrītu Tavam viedoklim, Artūr, bet ar zināmiem izņēmumiem. Lūgtu pacelt roku
visiem, kas studē budžeta vietā. Kas ir saņēmuši stipendiju studiju laikā? Kas izmanto transporta
atlaides? Kam ir studiju vai studējošā kredīts? Lieliska sajūta būt priviliģētiem, vai ne? Diezgan
absurdi šajā situācijā domāt par to, cik ar kādu konkrēto cilvēku es, personīgi, varēšu vai nevarēšu
sadarboties, kādi mīnusi ir šim cilvēkam, stresa pilnā brīdī atbildot uz konkrētiem jautājumiem,
kam ir nepieciešama iepriekšējā sagatavošanās. Padomājiet par Sociālā virziena būtību, kas ir
pārstāvēt vairākus desmitus tūkstošus studentus, kam sociālie jautājumi ir ļoti būtiski. Sociālajam
virzienam ir jābūt. Vai neviens kandidāts ir labāks nekā kandidāts ar trūkumiem?
T.Kerimovs: Vai varat veidot gada plānu bez Sociālā virziena?
S.K.Meikališa: Ja mēs šobrīd par to vienojamies, tad mēs varam sākt strādāt pie plāna un pieņemt,
ka Sociālais virziens izkrīt. Viss iet secīgi. Mēs gaidījām uz šodienu, uz pilnu valdi.
D.Freidenfelds: Manuprāt, viena cilvēka trūkums nemainītu gada plāna sastādīšanu. Es atbalstītu
Ksenijas rosinājumu par otro kārtu. Izsludinām balsojumu:
“Par vēlēšanu otrās kārtas rīkošanu Sociāla virziena vadītāja vēlēšanās”.
PAR
PRET
ATTURAS
10
7
0
Lēmums: Otrā kārta Sociāla virziena vadītāja vēlēšanām netiks rīkota.

Sēde tiek slēgta 14:04

Sēdi vadīja

D.Freidenfelds

Sēdi protokolēja

B.Puisīte
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Par augstākās izglītības iestāžu pārstāvības lēmējinstitūcijām un studējošo
pārstāvniecību tajās
ORGANIZĀCIJA
Latvijas Studentu apvienība (LSA) pārstāv Latvijas studējošo intereses nacionālā un
starptautiskā līmenī. Saskaņā ar Augstskolu likumu, apvienības biedri ir visu Latvijas
augstskolu studējošo pašpārvaldes. LSA pauž demokrātiskā procedūrā formulētu,
reprezentatīvu Latvijas studējošo viedokli.
SITUĀCIJA
Latvijas augstākās izglītības iestāžu autonomijas problēmas, kuras attiecas kā uz ārējo, tā arī
uz iekšējo augstskolu pārvaldību, pēdējo gadu laikā vairākkārtīgi ir aktualizētas gan dažādu
pētījumu ietvaros (Eiropas Universitāšu asociācijas veiktajā pētījumā University Autonomy in
EuropE II. The Scorecard (By Thomas Estermann, Terhi Nokkala &amp; Monika Steinel
2011)), Pasaules bankas pētījumā), gan arīdzan organizāciju, piemēram, Ārvalstu investoru
padome Latvijā (FICIL) izstrādātajās rekomendācijās Latvijas universitāšu pārvaldības
uzlabošanai. Viens no galvenajiem aspektiem, kam tiek pastiprināti pievērsta uzmanība, ir
saistīts ar to, ka Latvijas augstākās izglītības iestādes nevar iekļaut savās kolektīvajās
pārvaldes institūcijās ārējos locekļus, nodrošinot ne tikai akadēmisko aprindu pārstāvju, bet
arī profesionālo menedžeru no darba tirgus iesaisti augstskolu pārvaldībā, tostarp, lēmumu
pieņemšanā.
Pašlaik iepriekš minētās idejas realizēšanu arī situācijā, ja to vēlētos tikai viena augstākās
izglītības iestāde, ierobežo spēkā esošais normatīvais regulējums.
Augstskolu likuma 12.pantā noteikts, ka augstskolas galvenās lēmējinstitūcijas ir satversmes
sapulce, senāts, rektors un akadēmiskā šķīrējtiesa. Augstskolā augstākā vadības institūcija un
lēmējinstitūcija stratēģiskajos, finanšu un saimnieciskajos jautājumos ir tās dibinātājs, bet
augstākā pārstāvības un vadības institūcija un lēmējinstitūcija akadēmiskajos un zinātniskajos
jautājumos — augstskolas satversmes sapulce. Augstskolu likuma 13.panta trešā daļa nosaka,
ka akadēmiskā personāla pārstāvju īpatsvars satversmes sapulcē nedrīkst būt mazāks par 60
procentiem un studējošo īpatsvars — ne mazāks par 20 procentiem. Vairums augstskolās
studējošo īpatsvars ir bijis tieši 20 procenti, ļoti retos gadījumos studējošajiem sniegts lielāks

īpatsvars par 20 procentiem, piemēram, Latvijas Universitātes Studentu padomei - 25
procenti. Šī norma ir nodrošinājusi studējošo pārstāvniecības garantiju svarīgu lēmumu
izstrādē, virzīšanā un gala pieņemšanā.
Satversmes sapulces kompetencē ir pieņemt un grozīt augstskolas satversmi, ievēlēt un atcelt
rektoru, noklausīties rektora pārskatu, ievēlēt senātu vai apstiprināt tā ievēlēšanas atbilstību
augstkolas satversmei, ievēlēt akadēmisko šķīrējtiesu, apstiprināt senāta un akadēmiskās
šķīrējtiesas nolikumus. Pārejos satversmes sapulces uzdevumus nosaka augstkolas satversme.
Latvijā augstākās izglītības iestādes pēc to pārstāvības lēmējinstitūcijām var iedalīt 2 lielās
grupās - augstskolas, kas sevī ietver arī universitātes un akadēmijas, un koledžas. Atšķirībā
no augstskolām, kur tās vada Satversmes sapulces ievēlēts rektors, koledžas vada direktors
(valsts dibinātas koledžas direktoru konkursa kārtībā pieņem darbā un atbrīvo no darba
Izglītības un zinātnes ministrija vai attiecīgās nozares ministrija).
Augstskolu likuma 53.pants nosaka, ka augstskolas un koledžas studējošajiem ir sava
pašpārvalde — vēlēta, neatkarīga studējošo tiesību un interešu pārstāvības institūcija
augstskolās un koledžās. Augstskolu likuma 54.pants nosaka, ka studējošo pašpārvaldes
pārstāvjiem augstskolas senātā, fakultātes domē un satversmes sapulcē ir veto tiesības
jautājumos, kas skar studējošo intereses. Salīdzinoši ar citām valstīm Latvijas augstākās
izglītības iestāžu koleģiālās pārvaldes institūcijās ir noteikts augsts studējošo īpatsvars un
tikai Latvijā un Horvātijā studējošajiem ir veto tiesības attiecībā uz studējošo intereses
skarošiem jautājumiem, tāpēc šīs iespējas uzskatāmas ne tikai par unikālām, bet arī
nozīmīgām. Studējošo pārstāvji veto tiesības ir izmantojuši nozīmīgās situācijās, labvēlīgi
ietekmējot procesus, kas skar studējošos, piemēram:
1. Valsts kontrole 2013. gadā norādīja, ka Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) ir
izstrādājusi Ministru kabineta noteikumiem Nr. 740 „Noteikumi par stipendijām”
neatbilstošu Stipendiju piešķiršanas nolikumu, tajā nosakot, ka RSU aprēķināto
kopējo stipendiju skaitu proporcionāli sadala pa studiju programmām un studiju
gadiem. Šādā pašā veidā arī citas augstākās izglītības iestādes piešķīra valsts budžeta
stipendijas. Valsts kontrole uzskatīja, ka tādējādi stipendiju piešķiršana neesot godīga,
jo ikmēneša stipendijas nesaņemot studenti ar augstāku vidējo vērtējumu. Lai
pasargātu augstākās izglītības iestāžu studējošos no nepamatotas stipendiju sadales
saskaņā ar Valsts kontroles ieteikumiem, kur nepieciešams vērtēt visus studentus kopā
neskatoties no studiju jomas un līmeņa (piemēram, 1. studiju gada medicīnas studiju
programmas students nekonkurē ar 3. studiju gada jurisprudences studiju programmas
studentu), RSU studējošo senatori senāta sēdē, kur tika izskatīti grozījumi RSU
Stipendiju piešķiršanas nolikumā atbilstoši Valsts kontroles ieteikumiem, izmantoja
savas atliekošā veto tiesības, kas aizsāka procesu, kur bija nepieciešams veikt
grozījumus Ministra kabineta noteikumos par stipendijām, par kuriem iestājās LSA,
sadarbojoties ar Rektoru padomi.
2. Studentu pārstāvji lieto veto tiesības, lai pārceltu Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas
fakultātes (MLĶF) Dizaina tehnoloģiju institūta direktora vēlēšanas Rīgas Tehniskās
universitātates MLĶF domē. Neviena no kandidātēm direktora amatam pirmajā
balsošanas reizē neieguva balsu vairākumu. Veto tika lietots pēc atkārtotas balsošanas

izsludināšanas, jo abu kandidātu prezentācijas bija vājas, iztrūka nākotnes attīstības
redzējums, skopa informācija atbildot uz jautājumiem no studentu puses par studiju
procesa uzlabošanu un studiju programmu izstrādi. Būtiski, ka šajā gadījumā veto
veicināja gan studiju procesa attīstību, gan arī institūta darbības attīstību.
NOSTĀJA
LSA pauž nostāju, ka situācijā, ja tiek mainīts augstākās izglītības iestāžu pārvaldības
modelis, studējošo īpatsvars lēmējinstitūcijās jānodrošina ne mazāku par 20 procentiem un
veto tiesības jautājumos, kas skar studējošo intereses.
2012. gadā 47 Eiropas augstākās izglītības telpu pārstāvošo valstu ministri, vai viņu pārstāvji,
tiekoties Bukarestē, vienojās par būtiskiem Eiropas augstākās izglītības attīstības
jautājumiem. Tika iezīmēti četri galvenie Eiropas augstākās izglītības telpas izaicinājumu un
uzdevumu virzieni laika posmam līdz 2015. gadam, viens no tiem bija nodrošināt kvalitatīvu
augstāko izglītību visiem, to veicinot ar studentu un darbinieku klātbūtni augstākajā
augstākās izglītības iestāžu lēmējinstitūcijā. (AIP izstrādātā Latvijas augstākās izglītības un
augstskolu attīstības nacionālā koncepcija 2013. - 2020.gadam, 2013)
Neraugoties uz to, ka Eiropas valstu Izglītības ministri ir vienojušies, ka Eiropas vienotās
augstākās izglītības telpa ir izveidota, Boloņas process turpināsies līdz 2020. gadam. Boloņas
process veicina studentu centrētas izglītības ieviešanu augstākajā izglītībā, tāpēc ir būtiski, lai
studenti būtu balsstiesīgi un piedalītos augstākās izglītības iestāžu esošajās lēmējinstitūcijās,
tādējādi ne tikai sekojot līdzi, bet arī lemjot par studentu centrētas izglītības ieviešanas
pasākumiem.
2012. gada 20. aprīlī Eiropas Parlaments pieņēma Rezolūciju par Eiropas augstākās izglītības
sistēmu modernizāciju, kurā sadaļā „Augstāko mācību iestāžu finansēšana” tika teikts, ka
Eiropas Parlaments:
„17. uzsver, ka augstākā izglītība ir sabiedrisks labums, kas sekmē kultūru, sabiedrības
daudzveidību, demokrātiskās vērtības un personīgo attīstību un palīdz studentiem kļūt par
aktīviem pilsoņiem, kuri atbalstīs Eiropas kohēziju.” (Rezolūcija par Eiropas augstākās
izglītības sistēmu modernizāciju, 2012)
Pētījumi apstiprina, ka aktīvai pilsoniskai sabiedrībai ir korelācija ar korupcijas uztveri
sabiedrībā. Studentu iesaiste augstākās izglītības iestāžu lēmējistitūcijās veicina aktīvas
pilsoniskas sabiedrības veidošanos, jo studentiem ir iespēja piedalīties demokrātiskos
procesos, kuros tiek lemts par jautājumiem, kas bieži skar tieši studentu ikdienu. (Anderson,
Christopher J., and Yuliya V. Tverdova. 2003. Corruption, political allegiances, and attitudes
toward government in contemporary democracies), (Dahl, Robert. 1985. Polyarchy:
Participation and opposition. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1971), (Shrabani
Saha and Neil Campbell, Studies of the Effect of Democracy on Corruption, 2007)

Lai neierobežotu šo studējošo pašpārvaldēm Augstskolu likumā noteikto pienākumu
kvalitatīvu izpildi, aizstāvot un pārstāvot studējošo intereses akadēmiskās, materiālās un
kultūras dzīves jautājumos, ir svarīgi saglabāt studentu pārstāvniecību augstākajās augstākās
izglītības lēmējinstitūcijās. .
Lēmējinstitūciju darbības caurspīdīgumu nodrošina visu ieinteresēto pušu dalība šajā
lēmējinstitūcijā. Tā kā studenti ir viena no ienteresētajām pusēm, tad tās dalība šajā
lēmējinstitūcijā palielina tās caurspīdīgumu. LSA iestājas, ka jāsaglabā balsstiesības
studējošajiem augstākās izglītības iestāžu lēmējinstitūcijās, kas lemj par finanšu jautājumiem,
kas skar studējošo intereses.
REZULTĀTS
Šādā veidā, sekmējot studējošo iesaisti augstākās izglītības iestādes pārvaldībā, tiek
nostiprinātas funkcijas, kuras jau šobrīd ir Augstskolu likuma 53. un 54. pantā. Pirmkārt,
neatkarīgi nodrošinot studējošo viedokļa izteikšanu, kā arī interešu aizstāvēšanu visās
augstākās izglītības iestādes lēmējorganizācijās. Otrkārt, piedaloties augstākās izglītības
iestādes darbībā, veicinot augstākās izglītības iestādes attīstību, caurskatot jautājumus no
studējošo spektra un piedāvājot iespējamos risinājumus, kā arī iespējamos jautājumus, kurus
būtu nepieciešams izskatīt.
Prezidents

