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LSA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 
19.05.2018.      Rīga      Nr. 2018/DP4 

 

Latvijas Studentu apvienības (LSA) sasauktā un rīkotā Domes sēde 

Domes sēdes norises vieta: Banku augstskola, Krišjāņa Valdemāra ielā 161 

Sēde izsludināta: ar e-pasta starpniecību 2018. gada 1. maijā 

Sēdes sākums: 12:30 

Sēdē piedalās: 27 no 51 balsstiesīgā – konstatēts kvorums 

 

LSA domnieki: 

Dagnija Roga (BA) 

Līga Priedīte (BA) 

Līga Holodņikova (BSA) 

Marina Šlegelmilha (BSA) 

Edmunds Okmanis (DU) 

Rolands Juris Zibins (EKA) 

Monta Sorokina (LiepU) 

Fēlikss Sandis Safronovs (LiepU) 

Helēna Matīsiņa (LJA) 

Tīna Žmuida (LKA) 

Laura Keiša (LU) 

Signe Skutele (LU) 

Renards Ozoliņš (LU) 

Dana Gorina (LU) 

Elita Bušinska (RISEBA) 

Guntis Kalniņš/Mārtiņš 

Brīdiņš (RISEBA) 

Evita Terēze Tēberga (RSU) 

Ksenija Tarasova (RSU) 

Olga Jasjuļaņeca (RSU) 

Indra Pētersone (RTU) 

Beate Zlaugotne (RTU) 

Gustavs Ēvalds (RTU) 

Katrīna Rudoviča (RTU) 

Kate Zonberga (VeA) 

Leina Markevica (ViA) 

Karolīna Matrosova(VPK) 

Maira Belova (LSA) 

Viesi: 

Dāvis Freidenfelds (LSA) 

Matijs Babris (LSA) 

Arkādijs Zvaigzne (LSA) 

Dāvis Vēveris (LSA) 

Baiba Puisīte (LSA) 

Evelīna Puzo (LSA) 

Katrīna Sproģe (LSA) 

Romans Vasitenoks (VPK) 

Santa Katrīna Meikališa (VeA) 

Mārtiņš Danefelds (RSU) 

Hārdijs Nogobods (BA) 

Gundars Veits (BA) 

Liene Vaivode (RSU) 

Viesturs Baltušs (BAT) 

Anete Jankovska (BAT) 

Ramona Striķe (LKA) 

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. Valdes vēlēšanas 

7. Balsojums par valdes amatu kandidātiem 

8. Valdes vēlēšanu rezultātu paziņošana 

9. Biedru naudas kārtības grozījumu apstiprināšana 

10. LSA Valdes un biroja darbinieku atalgojuma apmēra apstiprināšana 

11. Nostājas par augstākās izglītības pārvaldību apstiprināšana 

12. Grozījumi pozīcijā “Par nepieciešamajām izmaiņām kārtībā, kādā tiek piešķirts, dzēsts un 

atmaksāts studiju un studējošo kredīts” 

13. Pozīcijas “Par Latvijas augstākās izglītības internacionalizāciju” apstiprināšana 

14. Nostājas par studējošo pašpārvalžu finansējumu un pārstāvniecības tiesībām 

apstiprināšana 

15. Erasmus aptaujas rezultātu prezentēšana 

16. Studējošo pašpārvalžu aktualitātes 
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1. Domes sēdes atklāšana 

_____________________________________________________________________________ 

 

M.Belova: Manas pilnvaras ir līdz 28. maijam. Pamatojoties uz Kārtības ruļļa 43. punktu, 

pilnvaroju D.Freidenfeldu vadīt Domes sēdi. 

 

Domes sēdi atklāj BA SP priekšsēdētājas Dagnijas Rogas uzruna. 

LSA Biroja vadītāja B.Puisīte ziņo, ka uz Dome sēdi ieradušies 26 domnieki, konstatēts kvorums. 

 

2. Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana 

_____________________________________________________________________________ 

 

D.Freidenfelds: Vai kādam ir kādi komentāri par piedāvāto darba kārtību? (Nav komentāru) 

Izsludinu balsojumu: 

"Par 19. maija Domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu". 

 

PAR PRET ATTURAS 

23 0 3 

Lēmums: 19. maija Domes sēdes darba kārtība ir apstiprināta. 

 

3. LSA Valdes locekļu un biroja darbinieku darbības pārskats kopš iepriekšējās Domes 

sēdes 

_____________________________________________________________________________ 

 

M.Belova: 

o Dalība Latvijas Radio raidījumā “Krustpunkts” kopā ar izglītības un zinātnes ministru 

K.Šadurski un Augstākās izglītības padomes priekšsēdētāju J.Vētru par valodu lietojumu 

augstākajā izglītībā (AI). 

o Dalība Eiropas dienai veltītajā pieņemšanā, ko organizēja Eiropas Komisijas pārstāvniecība 

Latvijā. 

o Saziņa par plānoto Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Demogrāfijas lietu 

apakškomisijas sēdi (temats - Gados jaunāku vecāku mērķtiecīga atbalsta politika. Mācības, 

ģimene un bērni). 

o Saziņa ar Latvijas Jauno ārstu asociāciju par izveidoto aptauju, kas skar rezidentūras finansēšanas 

un atstrādes jautājumu. 

 

D.Freidenfelds: 

o Intervija Radio NABA. 

o USTREAM projekta seminārs “Augstākās izglītības Latvijā pārvaldība un efektivitāte”. 

o Eiropas dienas pieņemšana Latvijas Nacionālajā teātrī. 

o LSA darba grupa par SP finansējumu un pārstāvniecības tiesībām un pienākumiem. 

o LSA darba grupa par AI pārvaldību. 

o Tikšanās ar Studentu līderu foruma galveno organizatoru H.Gertu. 

o Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde par Latvijas AI pārvaldības pilnveidi. 

o Augstākās izglītības padomes sēde. 

o Rektoru padomes sēde. 
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K.Sproģe: 

o Dalība Eiropas Studentu apvienības (ESU) 74.biedru sapulcē Bledā, Slovēnijā. Ievēlēta nākamā 

ESU Valde. Prezidiju veidos pārstāvji no Polijas, Igaunijas un Maltas, savukārt izpildkomiteju - 

Armēnijas, Baltkrievijas, Slovēnijas, Dānijas, Izraēlas, Austrijas un Portugāles. Pieņemta nostāja 

par gaidāmo Ministru konferenci. Pieņemta rezolūcija par Erasmus programmas nākotni. Kopā 

ar Dānijas un Austrijas pārstāvjiem sagatavota rezolūcija. 

o Vienotas starptautiskās dimensijas pozīcijas izveide. 

o Mobilitātes aptaujas datu apkopošana. 

o Aktīva saziņa ar citu valstu nacionālajām studentu apvienībām par LSA aktuālām tēmām. 

 

M.Babris: 

o Atjaunotā pozīcija par studiju kreditēšanu. 

o Darbs pie prezentācijas par atbalsta mehānismiem jaunajiem vecākiem demogrāfijas 

veicināšanai un atbalsta programmu studējošajiem, jaunajām ģimenēm. Priekšlikumi kā 

palielināt atbalstu studējošajiem jauniešiem bērna piedzimšanas gadījumā ar mērķstipendijām un 

citiem atbalsta veidiem. 

o Dalība un prezentācija jauniešu un darba devēju debatēs 26. aprīlī. Jaunieši darba tirgū, studijas, 

prakse un darba vidē balstītas mācības. 

o Dalība konferencē Portugālē Foz do Arelho par jauniešu nodarbinātību un prakses jautājumiem 

Eiropas Savienības dalībvalstīs. Pašreizējā situācija, izaicinājumi un nākotnes rīcībpolitikas 

scenāriji, tikšanās ar valdības pārstāvjiem un lēmumpieņēmējiem. 

o Dalība diskusijā par jauniešu mobilitāti Eiropā, Eiropas dienās Vācijas vēstniecībā. 

o Darba grupa, aktīvistu tikšanās par jauno vecāku atbalstu, sociālā virziena 2018./2019. gada 

prioritātēm un studentiem darba tirgū 26. aprīlī. 

o Tikšanās ar Sociālā virziena amata kandidātiem. 

 

A.Zvaigzne: 

o Ziņojums “Kā veicināt augstākās izglītības kvalitāti, pilnveidojot finansēšanas sistēmu” 

prezentēts Rektoru padomes sēdē. Gūts konceptuāls atbalsts šim. 

o 17.05 Saeimas sēdē netika atbalstīti Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) priekšlikumi pārejai 

no studiju virzienu uz studiju programmu akreditāciju. Tika atbalstītas sekojošas idejas - 

regulāras augstskolu akreditācijas ieviešana, “tirgus atvēršana” citām aģentūrām. Netika 

atbalstīta “viļņa” sadalīšana. 

o Deleģēti pārstāvji uz licencēšanas vizītēm, novadītas pirmsvizītes apmācības. 

 

D.Vēveris: 

o Sagatavota aktīvistu kapacitātes celšanas nodarbību cikla atskaite. 

o Senatoru un domnieku semināra “Mērķis 2018” atskata tikšanās. 

o LSA Kongress, Domes sēdes un ar tām saistītie darbi. 

 

R.J.Zibins: 

o Ienākošo rēķinu atmaksa, rēķinu izrakstīšana. 

o Informācijas atjaunošana LSA biedru zonā. 

o Saziņa ar grāmatvedi par līgumu ar Swedbank, salīdzināšanas aktiem. Veiktas nepieciešamās 

redakcijas no mūsu puses. 

o Darba grupa par 2019./2020. gada biedru naudas modeli 22.05.2018. 
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E.Puzo: 

o Facebook sekotāju skaits palielinājies par 25 kopš iepriekšējās Domes sēdes, sasniedzot 3261. 

o www.lsa.lv apmeklējums (pēdējās 30 dienas): 1165 unikāli lietotāji; 1900 apmeklējumu sesijas, 

kurās lapas aplūkotas 3777 reizes. Lasītākā ziņa: “Par LSA prezidentu ievēlēts Dāvis 

Freidenfelds ” (136 unikāli apmeklētāji). 

o Populārākās ziņas Facebook: Akadēmiskā godīguma ziņa (engagement: 89, reach: 4,7 tūkstoši), 

Ārkārtas Kongresa atskata ziņa (engagement: 136, reach: 2,7 tūkstoši) un semināra Mērķis 

(engagement: 101, reach: 1,2 tūkstoši), D.Freidenfelds ievēlēts par prezidentu (engagement: 82, 

reach 750). 

 

S.Skutele: Kā veicas ar papildu finansējumu AI un darba grupām, kas saistītas ar to? Vai drīzumā 

būs kāda? 

 

M.Belova: Tuvākā darba grupa ir paredzēta rīt. Ir nokomplektēta komanda, bet cilvēku atdeves 

dēļ aktīvāka darbība nav notikusi. Tālākos darbus pārņems D.Freidenfelds. 

 

4. Balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšana 

_____________________________________________________________________________ 

 

I.Pētersone izvirza G.Ēvaldu. K.Tarasova izvirza L.Vaivodi. R.Ozoliņš izvirza D.Gorinu. 

E.T.Tēberga izvirza M.Danefeldu. E.Bušinska izvirza M.Brīdiņu. M.Belova izvirza M.Šlegelmilhu. 

Visi kandidāti uztur kandidatūru. 

 

D.Freidenfelds: Vai kādam ir iebildumi, ka komisijā ir 6 cilvēki? (Nav iebildumu) Vai kādam ir 

iebildumi, ka balsojam par visiem kopā? (Nav iebildumu) Izsludinu balsojumu: 

"Par balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšanu šādā sastāvā: Gustavs Ēvalds, Liene 

Vaivode, Dana Gorina, Mārtiņš Danefelds, Mārtiņš Brīdiņš, Marina Šlēgelmilha". 

 

Vairākums paceļ mandātus. 

 

Lēmums: Balsu skaitīšanas komisija ir apstiprināta šādā sastāvā: Gustavs Ēvalds, Liene Vaivode, 

Dana Gorina, Mārtiņš Danefelds, Mārtiņš Brīdiņš, Marina Šlēgelmilha. 

 

5. Finanšu pārskats par periodu kopš iepriekšējās Domes sēdes 

_____________________________________________________________________________ 

 

Konta pārskats pielikumā. R.J.Zibins informē par iespēju sekot līdzi budžeta izlietojumam Biedru 

zonā. 

 

6. Valdes vēlēšanas 

_____________________________________________________________________________ 

 

D.Freidenfelds: Saņemti 4 pieteikumi - no K.Sproģes, izvirzījums no RTU SP, no O.Jasjuļaņecas, 

izvirzījums no RSU SP, no E.T.Tēbergas, izvirzījums no EKA SP, un no S.K.Meikališas, 

izvirzījums no VeA SP. Rosinu šādu procedūru: kandidātu prezentācijai 7 min; Iekšējā virziena 3. 

mājasdarba prezentēšana pēc kandidāta prezentācijas; valdes izteikšanās par mājasdarba 

uzdevuma izpildi; līdz 12 jautājumiem katram kandidātam; izteikšanās par visiem kopā 30 min, 

katrs izsakās ne ilgāk, kā 1,5 min. Vai ir kādi iebildumi vai ierosinājumi? (Nav) 
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Starptautiskā virziena vadītāja vēlēšanas. 

 

K.Sproģe: Mans ceļš studentijā sākās 2014. gada rudenī ar iestāšanos fakultātes SP. Kļuvu par 

RTU SP valdes locekļi, strādāju ar ārvalstu studējošajiem un mobilitātes jautājumiem. Līdz ar 

ievēlēšanu amatā kļuvu par LSA aktīvistu, apmeklēju Viceprezidentes darba grupas. Pirms pusotra 

gada man tika dota iespēja pārstāvēt LSA starptautiskā līmenī, vēlāk kļuvu par domnieku, un šī 

gada janvārī kļuvu par LSA Viceprezidenti. 

Kā jau redzējāt šīs dienas darba kārtību, vēlāk tiks runāts par vienoto starptautisko jautājumu 

pozīciju, kurā apvienotas labākās domas un idejas, kādam vajadzētu būt ceļam uz Latvijas AI 

internacionalizāciju. Erasmus+ mobilitātes aptaujas apkopojums ir bijis intensīvs darbs visus šos 

4 mēnešus, kas rezultējies ar apkopojumu 140 lappušu apjomā. Iespēju robežās, ir bijusi veiksmīga 

starptautiskā pārstāvniecība Ziemeļvalstu un Eiropas līmenī. Notikušas starptautisko virzienu 

vadītāju un aktīvistu tikšanās, notikusi ārvalstu studējošo iesaiste LSA darba grupās, kas notika 

angļu valodā, padarot LSA pieejamāku. 

Kādu sadarbību es turpmāku piedāvāju? Informācijas pieejamība angļu valodā ir ļoti būtiska, lai 

samazinātu barjeras, kādas pašlaik ir ārvalstu studējošajiem. Vienošanās par labu praksi ārvalstu 

studējošo piesaistē ir dokuments, kas parakstīts starp IZM un augstskolas rektoru, paredzot, kādam 

jābūt studējošo piesaistes procesam. Ir augstskolas, kuras to ir parakstījušas, kurām ir atteikta 

parakstīšana un kuras nevēlas to parakstīt, tādēļ ir jāsaprot iemesli, kādēļ tā ir un kāds ir šī 

dokumenta ieviešanas process. Viena no būtiskākajām lietām ārvalstu studējošo pārstāvniecībā ir 

problēmsituāciju apzināšanās, lai mēs nemēģinātu risināt problēmas, kas neeksistē, bet gan 

pievērstos aktualitātēm. Kā arī SP informēšana par to, kas notiek, un, iespēju robežās, kapacitātes 

celšana. 

LSA atrodas 3 starptautiskajos tīklos - Baltijas, Ziemeļvalstu un Eiropas līmenī. Ir jāveido daudz 

spēcīgāka un atpazīstamāka pārstāvniecība Eiropas līmenī, iesaistoties pasākumos un laikā starp 

tiem - tās ir konsultācijas, dokumentu izstrādāšana un komunikācija ar citu valstu pārstāvjiem. 

Mums uz nākamo gadu ir jāsagatavo pašnovērtējuma ziņojums, pie kā jāstrādā. Daudzviet ir 

apkopota citu valstu pieredze, bet nav vienas platformas, kur tas ir apkopots, tāpēc būtu jāizveido 

kartotēka. 

Šī gada rudenī LSA uzņems Ziemeļvalstu organizāciju tikšanos, tēma būs iesaiste studējošo 

pārstāvniecībā kā daļa no pilsoniskās sabiedrības, skatoties tuvojošos vēlēšanu kontekstā un 

studējošo aktivitātē, iesaistoties SP un LSA. Nākamajā nedēļā Parīzē notiks Ministru konference, 

kuras laikā tiks pieņemts komunikē, kurā būs nākamo 2 gadu virziens, kurā jāvirzās Boloņas 

procesam, tāpēc būtiski pēc konferences sekot līdzi, kā un kas notiek. Tajā iekļaujas arī Bologna 

Follow-up Group atjaunošana, jo tas ir posms starp Ministru konferencēm. Kā arī Lisabonas 

konvencijas, mūžizglītības, visa Boloņas procesa ieviešanas monitorings būtu jāveic, lai saprastu, 

kā viss notiek. 

Mobilitātes veicināšanā jāskatās, kas notiks pēc 2020. gadā. 

Jāveido starptautisko virzienu vadītāju un aktīvistu tīkls. Jādalās ar labās prakses piemēriem un 

jāveido sadarbība. Sadarbība ar citiem AI politikas veidotājiem internacionalizācijas jomā. 

 

M.Belova: Mājasdarba izpildei dotas nedaudz vairāk nekā 24 stundas, Katrīna laikā ir iesūtījusi. 

Pamatzināšanu pārbaudē uzdevums ir perfekti izpildīts, sniegts vairāk informācijas, nekā prasīts. 

Problēmsituācijā Katrīna atsaucās uz ESU dokumentāciju un ir paudusi savu personīgo viedokli, 

kā rīkoties. Tas atbilst ESU iekšējai kultūrai, ko mēģinām iedzīvināt LSA. 3. uzdevumā bija 

jāsagatavo atbildes vēstule IZM vēstuli, tā bija teorētiska situācija, kur Eiropas Komisijas ir 

izveidojusi iniciatīvu Erasmus+ virtuālo mobilitāti. Atbildē norādītas LSA bažas, kas atbilst LSA 

normatīvajiem dokumentiem. Saturiskais izpildījums ir labs, prasītos papildināt ar atsaucēm, kur 
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lietoti konkrēti dati. Lai vēstule būtu izcila, būtu jāsniedz priekšlikumi no LSA puses. Kopumā ļoti 

labi izpildīts. 

 

A.Zvaigzne: Vai Tu varētu nosaukt kādu problēmu, ar ko esi saskārusies, piemēram, starpkultūru 

komunikāciju ESU vidē? Kā tas notika, kā problēmu atrisināji vai neatrisināji? 

 

K.Sproģe: Nav noslēpums, ka lielākā daļa ārvalstu studējošo RTU ir no ne-Eiropas valstīm, kas 

padara komunikāciju nedaudz citādāku. Tie, kas ir komunicējuši, sapratīs. Ir bijušas regulāras 

situācijas, kad ārvalstu studējošajiem ir vēlme kaut ko panākt uzreiz, kā tas var būt, ka nenotiek 

uzreiz. Tad ir jāmēģina izskaidrot, ka birokrātija spēlē lielu lomu tajā, kā kaut kādi pasākumi tiek 

rīkoti. Es ceru, ka tas viss ir bijis ļoti mierīgā veidā, skaidrojot, kas mūs ierobežo kaut kādā procesā, 

lai viņi saprot mūsu skatupunktu, nevis vienkārši pateiktu nē. 

 

I.Pētersone: Kuras ir tās nacionālās studentu apvienības, no kurām mums vajadzētu visvairāk 

mācīties? Ar kuru vajadzētu izveidot ciešāku kontaktu? 

 

K.Sproģe: Visciešākā sadarbība būtu jāveido Baltijas mērogā, jo mūsu izglītības sistēmas ir 

vistuvākās. Es nevaru nosaukt vienu, no kuras būtu jāmācās, bet tās būtu Ziemeļvalstu apvienības, 

jo viņi, manuprāt, strādā visracionālāk. Man šķiet, ka viņi visvairāk paskaidro, kāpēc kaut kas 

notiek un tas notiek loģiski, viņi nemēģina iet nenormālos piketos par sīkumiem. Es teiktu, ka 

Zviedrija vai Norvēģija. 

 

M.Belova: Daudzi pamanīja medijos, ka Nacionālās apvienības deputāts Jānis Dombrava pateicis, 

ka ārvalstu studenti ir kebabu cepēji. Tava rīcība, ja šis deputāts kādā no Saeimas komisijas būtu 

to pateicis, kā Tu kā LSA pārstāve reaģētu? 

 

K.Spoģe: Ir jāsaprot tas, ka tas ir mazkvalificēts darbs, tomēr lielus ierobežojumus rada valodu 

prasības, un ir grūti strādāt augstāk kvalificētā darbā, ja nav latviešu vai krievu valodas zināšanas. 

Jāņem vērā, ka Latvijas studenti, aizbraucot uz ārvalstīm, dara tieši to pašu, ka tā nav situācija tikai 

šeit. Personīgi uzskatu, ka augstskolām būtu vairāk jākontrolē tas, vai šie studenti mācās, lai tas 

nav tikai peļņas avots, kā tas varētu būt atsevišķās institūcijās. Nevaru noliegt, ka ir situācijas, ka 

iegūst studenta uzturēšanās atļauju un strādā, lai iegūtu ceļu uz Vāciju vai Zviedriju. Izglītība šeit 

ir šķietami lētāka, bet arī ārvalstu studentiem ir jāuztur sevi. Arī Latvijas studenti šeit strādā, 

aptuveni puse pēc Eurostudent pētījuma rezultātiem. 

 

E.T.Tēberga: Kādas grūtības bija ar Erasmus+ aptauju? Kāpēc rezultātu apkopošana aizņēma tik 

ilgu laiku? 

 

K.Sproģe: Es nevēlos teikt, kas notika iepriekš, kā notika apkopošana un kas bija par iemeslu, 

kāpēc netika izdarīts līdz manai kandidatūrai. Datu apjoms bija pamatīgs, bija jāpārskata, vai visi 

grafiki bija izveidoti pareizi - daļa nebija. Tad sekoja datu aprakstīšana un apkopojuma izveide. 

 

R.Ozoliņš: Tā kā ir samazinājusies nauda starptautiskajiem braucieniem, kā Tu plāno kvalitatīvi 

nodrošināt Latvijas studentu pārstāvniecību starptautiskajā vidē? 

 

K.Sproģe: Budžets ir tāds, ka ir atlikta konkrēta summa katram pasākumam, nodrošinot, ka 

vismaz viens pārstāvis var tur būt. Tālāk tas ir darbs ar konkrētā pasākuma tēmu, dokumentiem un 

sagatavošanās process. 
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R.Ozoliņš: Kā to izdarīt, ja brauc tikai viens cilvēks? 

 

K.Sproģe: Es esmu vairākkārt bijusi viena šajos pasākumos - tas nav viegli, bet iespējams. Pati 

pārstāvniecība nav apdraudēta. Žēl, ka nevar aizsūtīt vairāk cilvēkus. Neredzu iespēju, kā to labot. 

 

Sociālā virziena vadītāja vēlēšanas. 

E.T.Tēberga pamet telpu. 

 

O.Jasjuļaņeca: Sociālā virziena galvenais mērķis ir veicināt AI brīvu pieejamību ikvienam, 

nodrošinot iespējas studējošajiem pievērties studiju procesam bez sociālo vai ekonomisko apstākļu 

radītiem šķēršļiem. Tas ir citāts no amata apraksta. Es to saprotu tā, ka sociālā virziena galvenais 

uzdevums ir rūpēties par studējošo vides uzlabošanu, sniedzot atbalstu infrastruktūras un kredītu 

un stipendiju jautājumos, arī citos ne mazāk svarīgos jautājumos, kas skar studentu dzīves 

labklājību valstī. 

Šī gada laikā ir iesākti ļoti daudzi darbi, kuru jāturpina. Savas darbības laikā vēlētos turpināt darbu 

pie studiju un studējošo kredītu sistēmas uzlabošanas, par bērnistabu pieejamību jaunajiem 

vecākiem un jauno vecāku iesaiste studiju procesā. Tā kā nākamais ir zinātnes gads, šī ir iespēja 

meklēt finansējumu un saprast Zinātnes fonda turpmāko darbību. Vēlos izstrādāt vienotu datubāzi, 

kurā būs apkopotas visas pieejamās stipendijas studentiem. Kā arī sākt darbu pie transportlīdzekļu 

pieejamības studentiem ar atlaidu, akcentējot starppilsētu transportu. 

Manuprāt, Sociālais virziens visvairāk sadarbojas ar NVO pārstāvjiem, jo virziena darbībā ir 

vairāki sociālie aspekti, kā varam ietekmēt procesus, kā uzlabot darba tirgu. Ir ļoti svarīgi 

sadarboties ar iesaistītajām pusēm NVO sektorā un meklēt sadarbības partnerus, kas palīdzēs 

sasniegt mērķus un runāt par to publiskajā telpā kā, piemēram, Latvijas Jaunatnes padome, 

invalīdu biedrība, kas ir par AI pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem, u.c. Es ceru uz SP 

iesaisti sociālā virziena darbībā, pieredzes apmaiņu. 

LSA esmu iesaistījusies jau 3 gadus, šajā laika posmā esmu bijusi domniece un iesaistījusies 

projektos, arī pārstāvējusi LSA un RSU SP vietējā un starptautiskā līmenī. Uzskatu, ka ir laiks 

ņemt jaunus izaicinājumus, kandidējot saprotu, ka manas zināšanas nav 100%, bet esmu gatava 

mācīties un reaģēt atbilstoši situācijai, un darīt visu iespējamo, lai LSA sociālais virziens augtu un 

attīstītos. 

 

M.Babris: Mājasdarbs iesūtīts laikā. Pie pamatzināšanu pārbaudes atbildes bija īsas, bet precīzas. 

Pie SZA koordinētajiem procesiem galveno minēji, bet ir papildus citi, kas nav galvenie uzdevumi, 

kā zinātnes atbalsts un kredītu dzēšana. Par studiju kredītu ar pašvaldības galvojumu atbilde ir 

izvērstāka, sameklēts vairāk informācijas, nekā prasīts. Pie problēmsituācijas ir minēts, ka jāsaprot, 

kāpēc nav sociālā virziena SP un dažkārt ir citi virzieni, kuri risina sociālās dimensijas jautājumus. 

Mans aizrādījums ir, ka dažkārt arī citi virzieni to nerisina, to būtu labi pārbaudīt. Lielu kļūdu nav. 

Otrais uzdevums par alternatīvajiem finansējuma avotiem Zinātnes fondam - Olga ir piedāvājusi 

kampaņu, kur kaut kādus produktus pērkot, daļa aizietu zinātnes attīstībai, un sociālo uzņēmumu 

dibināšanu, kuru līdzekļi tiktu virzīti uz fonda attīstību. Abi varianti varētu strādāt, bet jāskatās, 

cik daudz enerģijas prasīs kāda risinājuma ieviešana un cik daudz dabūsim atpakaļ. Sociālais 

uzņēmums ir laikietilpīgs, finansējumu var dabūt, piemēram, runājot ar bankām. Pēdējais 

uzdevums - prezentācija ministrijas darba grupai par studējošajiem-jaunajiem vecākiem -, ir 

minēts, lai prezentācija strādātu, ir jābūt argumentācijai un statistikai. Prezentāciju vērtētu zemāk 

nekā iepriekšējo uzdevumu izpildi. 
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A.Zvaigzne: Vai vari pastāstīt kādu piemēru, kad esi demonstrējusi, ka Tev rūp mazaizsargātās 

grupas, ka esi strādājusi pie viņu integrācijas? 

 

O.Jasjuļaņeca: Vairākus gadus esmu darbojusies kā brīvprātīgā Jelgavas pašvaldībā, esmu 

rīkojusi dažus pasākumus cilvēkiem ar kustību traucējumiem, esmu piedalījusies. 

 

M.Babris: Kā Tu vērtēt vides pieejamību studējošajiem ar kustību traucējumiem šeit, Banku 

augstskolā? 

 

O.Jasjuļaņeca: Es neredzēju speciālos celiņus, bet pozitīvi vērtēju to, ka te ir lifs, kas ir labā vietā 

un visiem pieejams. Ja ir pavadonis, tad nav grūtību ienākt, un lifts ir tuvu. Ir vidēji labi. 

 

M.Babris: Panduss ir ēkas aizmugurē, bet tam nav izsaukšanas pogas. 

 

I.Pētersone: Cik, Tavupāt, Tev kā Sociālā virziena vadītājai vajadzētu iesaistītes starptautiskajā 

pārstāvniecībā? 

 

O.Jasjuļaņeca: Ir pienākums pārstāvēt starptautiskā līmenī, tas ir ļoti svarīgi, jo varam paskatīties 

uz citu valstu pieredzi. Ja būs jābrauc un jāpārstāv, tad darīšu, bet tas nav primārais darbs. 

 

S.Skutele: Kā vērtē stipendijas un to apmēru? Kas LSA būtu jādara? 

 

O.Jasjuļaņeca: Stipendiju apmērs ir zems, tas ir nevienlīdzīgs. Nav iespējams saņemt valsts 

stipendijas maksas studentiem. LSA būtu jāveic soļi jautājuma atrisināšanā. Lai visiem Latvijas 

studējošajiem būtu iespēja pretendēt uz stipendijām, arī tiem, kuri studē valsts neapmaksātās 

programmās. Finansējums kopumā ir tāds, kāds ir. 

 

R.Ozoliņš: Kā Tu vērtē savu darbu kā Domes vecākā un amata lietderību? 

 

O.Jasjuļaņeca: Vai nu es kā Domes vecākā skrienu pakaļ katram domniekam un uzmācos ar 

informāciju vai arī nedaru neko un rīkoju saliedējošos pasākumus. Domes vecākā pienākumus var 

pildīt jebkurš domnieks. Izveidoju Whatsapp čatu, kur liku informāciju, bet atsaucība nebija liela. 

Uzskatu, ka darīju visu iespējamo, bet aptrūka enerģijas un sapratu, ka darbs ir uzbāzīgs. Tāpēc 

uzrakstīju atlūgumu atrāk, nekā beidzās līgums. Katrs pats ir atbildīgs par savu iesaisti LSA un 

reprezentē savu augstskolu. 

 

K.Sproģe: Vai LSA būtu jāiesaistās LGBT+ studējošo interešu pārstāvniecībā? Kā? 

 

O.Jasjuļaņeca: Vai vari paskaidrot, kas tas par projektu? 

 

K.Spoģe: Seksuālās minoritātes. 

 

O.Jasjuļaņeca: Es atvainojos. Es domāju, ka jā, tā ir sociālā grupa. Ir jāpauž viedoklis, bet šobrīd 

Latvijā šis jautājums nav tik aktuāls. Sākumā jāsaprot kopējā aina. Nevarēšu pilnvērtīgi atbildēt. 

 

M.Babris: Kā Tu rūpētos par sēžu apmeklējumu savās darba grupās? 

 

O.Jasjuļaņeca: Veikšu standarta procedūru, bet arī jāraksta katras SP sociālā virziena vadītājam. 
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S.Skutele: Vai vari nosaukt 3 savas atziņas par pētījumu par studentu sociālajiem un 

ekonomiskajiem dzīves apstākļiem Latvijā (Eurostudent VI)? 

 

O.Jasjuļaņeca: Neesmu lasījusi. 

 

S.Skutele: Kā Tu vērtē sadarbību ar Movement Spontaneous no Sociālā virziena puses, un vai to 

nevajadzētu pārņemt Iekšējam virzienam? 

 

O.Jasjuļaņeca: Virziens atbild arī par veselīgu dzīvesveidu studentu vidū. Daļēji tas varētu būt 

arī Iekšējā virziena kompetencē, bet manā fokusā tas ir tendēts uz veselīgu dzīvesveidu. 

 

M.Babris: Kā Tu rūpēsies par studējošo attīstību un izaugsmi, lai viņi būtu nodrošināti arī pēc 

studijām, atrastu darbu? 

 

O.Jasjuļaņeca: Būtu jāizveido pasākumu cikls vai konference, kurā tiek runāts par to, kā students 

redz darba tirgu un otrādi, tādējādi atrodot top prasmes, kas šobrīd ir pieprasītas darba tirgū. 

 

O.Jasjuļaņeca pamet telpu, E.T.Tēberga atgriežas. 

 

E.T.Tēberga: Sociālais virziens ir tā sadaļa studējošo pārstāvniecības institūcijās, kas rūpējas par 

to, lai AI padarītu pieejamu kā sociālu, tā ekonomisku apstākļu neierobežotu jebkuram Latvijas 

iedzīvotājam. Es pati pazīstu cīņu, kā nonākt līdz AI. Līdz 12. klasei pati nedomāju, ka iegūšu AI, 

jo esmu no 7 bērnu ģimenes un kā lielāku jautājumu uztvēru to, kā es varu palīdzēt savām māsām, 

bet man bija šī brīnišķīgā iespēja iegūt AI. 

Vēlētos šo virzību vadīt to sistematizējot, lai sekotu noteiktiem punktiem un zinātu, vai man 

izdodas veikt pilnvērtīgi. Veicamos darbu esmu sakārtojusi 3 punktos: 1) nodrošināt AI pieejamību, 

2) dzīves apstākļu nodrošināšanu studiju laikā, 3) papildu iespējas, lai AI veidotu darba vietu 

veidotājus un viedokļa cilvēkus. AI pieejamībā esmu prioritizējusi 4 punktus. Tā ir budžeta vietu 

sadalīšanas sistēma, vēlētos pievērst uzmanību, lai nostāju par budžeta vietu piešķiršanu 

implementējot dzīvē, tiktu ņemti vērā sociālie jautājumi. Tālāk stipendiju palielināšana, 

piešķiršana arī maksas studējošajiem. Pašlaik minimālā stipendija ir 99 EUR, kas pēc Eurostudent 

pētījuma datiem nenosedz pat ne 1/3 no mēneša izdevumiem. Vai mums būtu jānodala maksas 

studējošie, jo viņi var atļauties maksāt par savām mācībām vai paņemt kredītu? Viņiem arī 

nepieciešams atbalsts. Jāmaina sistēma, jo pašlaik finansējums stipendijām tiek piešķirts no valsts 

dotācijām. Vēl jautājums ir studiju un studējošo kredīti, pagājušajā gadā palielināts kredītu apmērs 

un panākta dzēšana, bet jāstrādā pie 50% dzēšanas jaundzimušā gadījumā līdzšinējo 30% vietā. Es 

studēju medicīnu, un mana SP ir ilgi strādājusi ar rezidentūras finansēšanas kārtības jautājumu, 

kas ir ļoti laikietilpīgs jautājums. 

Jāstrādā pie ikdienas nodrošināšanas, atlaidēm sabiedriskajos transportos, jo ir pilsētas, kurās to 

nav, arī starppilsētu autobusos nav atlaižu, kas apgrūtina ikdienas pārvietošanos un palielina 

izmaksas. Tāpat arī dotācijas dienesta viesnīcām, jo pagaidām dienesta viesnīcas tiek finansētas 

tikai no augstskolas līdzekļiem, tādēļ dzīves kvalitāte var tikt ierobežota vai maksa paaugstināta. 

Vēl jautājums ir vides pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar kustību traucējumiem, jo pēc 

Tiesībsarga pētījuma situācija ne tuvu nav tāda, lai jebkurš cilvēks ar invaliditāti varētu iegūt 

izglītību. Mācību vides pilnveidošana - bibliotēkas, kuras tika solītas, ka būs pieejamas 24/7. 

Iespējas papildu izglītībai, iespējas darboties ar zinātni, zinātnes attīstība, biznesa inkubatori un 

Demola, kas ir dažādi veidi, kā iegūt finansējumu un pieredzi ārpus rāmja. AI finansēšanas 

kampaņā vēlētos ietvert sociālos jautājumus. 
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Kāpēc es? Man patīk pamatot, visus argumentus bīdīt ar pamatojumu, pievienojot tiem papildu 

svaru. Pirmie darbi, ko vēlētos veikt amatā, ir gatavoties nākamās otrdienas Saeimas Demogrāfijas 

lietu apakškomisijas sēdei. 

 

M.Babris: Mājasdarbs netika iesūtīts laikā, bet uzdevumi ir izpildīti labi. Pamatzināšanu pārbaudē 

pie virziena aktuālajiem procesiem SZA ir minēti gan galvenie, gan papildu uzdevumi, kas ir 

vairāk, nekā tika prasīts. Otrajā uzdevumā par kredīta ar valsts galvojumu saņemšanu ir atbildēts 

korekti, minot iespējas pieteikties un kā tas atšķiras pašvaldībās. 3. uzdevumā ir paskaidrotas 

jauniešu garantijas un minētas studējošo grupas, uz kurām tas attiecas, kā arī pakalpojumi, 

piemēram, psihologa konsultācijas. Ļoti detalizēti un korekti atbildēts. Ir minēti visi 3 izaicinājumi 

virzienā un iespējas sadarboties ar citām NVO. Arī šis jautājums atbildēts apmierinoši. Pirmajā 

problēmsituācijā atbildēts labi, otrajā prasītos nedaudz detalizētāk, kā iegūt finansējumu LSA 

Zinātnes fondam un kādi argumenti tiktu izmantoti. Prezentācija sagatavota ļoti korekti, iekļauta 

statistika, minētas tālākās darbības ar sociālo budžeta vietu izveidi un to, cik tas izmaksātu, ko ir 

svarīgi minēt. Daudz plus punktu par prezentāciju. Es rekomendētu gan svarīgākos punktus 

prezentācijā izcelt abām kandidātēm. 

 

A.Zvaigzne: Kur un kā esi strādājusi pie studentu sociālās integrācijas vai citu sabiedrības grupu 

integrācijas? Pieredze, izaicinājumi, un kā to izmantosi LSA darbā? 

 

E.T.Tēberga: Pagājušā gada pavasarī piedalījos Nordic Organizational Meeting, kur bija aktuāli 

jautājumi par finansēšanu, kreditēšanu, grantiem u.c. Tur man bija liela iespēja mācīties. To 

pielietojusi esmu sociālā virziena darba grupās, ne tik daudz pasākumos. 

 

R.Ozoliņš: Kas ir Tava prioritāte darbības plānā, kam atdosi 100%? 

 

E.T.Tēberga: Ir jāvērtē gan Vadlīnijas, gan valstī aktuālais, no pašlaik aktuālajiem jautājumiem 

varu minēt rezidentūras finansēšanas kārtību, budžeta vietu sistēmas sadales maiņu un atlaides 

sabiedriskajā transportā. Tie varētu būt 3 galvenie jautājumi, kam šogad pievērsties. Viens 

galvenais varētu būt rezidentūras finansēšanas kārtība. 

 

S.Skutele: Kādas ir Tavas 3 atziņas par pētījumu par studentu sociālajiem un ekonomiskajiem 

dzīves apstākļiem Latvijā (Eurostudent VI)? 

 

E.T.Tēberga: Studējošo nodarbinātība 2017. gadā ir bijusi 62% apmērā, kā arī vidējais darba 

stundu skaits ir bijis 31,26, kamēr lai veiksmīgi apvienotu studijas un darbu, ir jāstrādā savā studiju 

sfērā līdz 20 stundām. Tas nozīmē, ka tas ir kaitējis studiju kvalitātei. Dzīves izmaksas 

studējošajiem ir bijušas 350 EUR, kas nozīmē, ka stipendijas nesedz tās. 

 

I.Pētersone: Kas ir tas, ko mēs varētu mācīties no citām valstīm kādā konkrētā jautājumā sociālajā 

dimensijā? 

 

E.T.Tēberga: Mēs varētu mācīties visdažādāko cilvēku pieņemšanu un invaliditātes problēmu 

aktualizēšanu sabiedrībā, ka mentālās problēmas arī ir problēmas, jo Latvijā tas pilnīgi nav aktuāli, 

bet ir svarīgi. 

 

M.Babris: Kā Tu vērtē vides pieejamību šīm telpām invalīdiem? 
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E.T.Tēberga: Ir lifts, bet lifts ir diezgan šaurs, kas negarantē, ka tur varētu ietilpt visi ratiņkrēsli. 

Neatceros, vai pie ieejas bija rampa. Ja bija, tad vismaz līdz ieejai var nokļūt, ja nebija, tad ir pirmā 

problēma, kas jārisina. 

 

K.Sproģe: Vai Tev šķiet, ka LSA būtu jāiesaistās LGBT+ studentu pārstāvniecībā? Kā? 

 

E.T.Tēberga: Esmu redzējusi šo jautājumu aktualizētu studentijas vidē tikai vienā rakstā RSU 

populārzinātniskajā žurnālā, kas nozīmē, ka par to netiek runāts, tas diemžēl nav vēl tik aktuāls 

jautājums sabiedrībā, lai LSA varētu to celt un veidot nostājas pēc ESU nostājām. Tomēr ir 

jāveicina pieņemoša vide visiem studējošajiem. 

 

M.Babris: Kā rūpēsies par virziena sēžu apmeklējumu? 

 

E.T.Tēberga: Plānoju sazināties ar cilvēkiem personīgi, apziņojot biedrus un noskaidrojot, kas 

viņiem ir aktuāls. Pēc tam par aktuālajām tēmām organizētu darba grupas, piesolot saldējumu un 

cepumus un draudzējoties, lai biedri nāk kā pie cilvēka, zinot, ka tiks uzklausīti. 

 

R.Ozoliņš: Kāpēc nokavēji mājasdarba iesniegšanu un vai turpmāk tas neatkārtosies? 

 

E.T.Tēberga: Nokavēju, jo biju ļoti slikti sarēķinājusi savu laiku, rakstīju 2 svarīgus studiju 

darbus, kuriem bija noteiktas stundas, kuros tie ir jāraksta, kā arī ļoti iedziļinājos 3. uzdevuma 

statistikā. Vēlos izveidot plānu, kad ar ko es strādāju. 

 

M.Babris: Kā nodrošināt, lai studējošie kļūtu zinošāki un attīstītu prasmes paralēli studijām? 

 

E.T.Tēberga: Vēlētos strādāt pie Zinātnes fonda darbības turpināšanas, studējošajiem sniedzot 

iespēju apmeklēt konferences. Vēlētos strādāt biedru vidū ar zinātnes darba pieejamību, kā arī ir 

biznesa inkubatori un Demola, kur studējošie var veidot savus uzņēmumus ar mentoringu un 

apmācību, mācīties. 

 

Atgriežas O.Jasjuļaņeca. 

Iekšējā virziena vadītāja vēlēšanas. 

 

S.K.Meikališa: Nāku no VeA, kur 3. studiju gadā studēju tulkošanu. Līdz ar to savu brīvo laiku 

lielākoties pavadu starppilsētu autobusos, sūdzoties, cik ceļš ir garš un cik nelietderīgi tiek 

izmantots. Es ļoti vēlētos kļūt par mūsu, jūsu Iekšējā virziena vadītāju. 

Tas ir mans studentijas ceļa apkopojums, kas ir sācies no līšanas svešās SP, jo tās ir foršas, līdz 

darbībai manā SP vairākos amatos, kā arī projektos. Esmu centusies sevi izaicināt uz lietām, kuras 

uz pirmo skatu sev neuzticētu. No sākuma likās, ka LSA valdes amatu nekad neuzņemšos, bet 

esmu šeit un gatava to darīt. Vislielāko gandarījumu man sniedz iespējas sniegšana citiem 

cilvēkiem, ka viņi izmanto manus ieteikumus un sasniedz rezultātus. Man šausmīgi patīk, ka 

dokumenti ir sakārtoti, aktuāli un saprotami cilvēkam parastajam. 

Skatoties uz Vadlīnijām un esošajām problēmsituācijām, viena darba daļa ir auksta un tendēta uz 

sēdēšanu birojā daudzas stundas un ierakšanos dokumentos, bet no otras puses ir siltā pieeja un 

strādāšana ar cilvēkiem SP, un pārliecināšanās, ka viņi grib sadarboties, ka viņi jūt, ka es un LSA 

esam viņu draugi. Man ir 2 moto - ''katrs darba periods ir finiša taisne'' un ''nav cilvēku, kuriem 

nav lemts''. Jebkuram cilvēkam pieiešu ar vienu pieeju, kas ir draudzīga un atvērta. 
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Darbosimies ar mērķiem Vadlīnijās, kas ir SP kapacitātes veicināšana un studentu pārstāvniecības 

atpazīstamības veicināšana. Problēmas, ar ko saskaramies, ir kapacitātes trūkums, atpazīstamības 

trūkums SP un LSA mērogā un pazemināta reģionu iesaiste, kas man kā reģionu pārstāvim īpaši 

grauž. Tas ir darbs ar cilvēkiem - izbraukuma darba grupas, doties pie SP, piedalīties viņu darba 

grupās, vai arī rīkot mūsējās, skatoties pēc jautājumu specializācijas, piemēram, reģionu 

augstskolu jautājumi. Tā ir aktīvistu iesaiste, jo es vēlos, lai Iekšējais virziens ir komanda, nevis 

viens cilvēks, ka man nāk līdzi cilvēki no SP, ka LSA tiek reprezentēts no vairākiem aspektiem. 

Arī SP saliedēšanās savā starpā, jo draudzība iznes visu - uz Domes sēdēm citreiz atbrauc tikai 

tāpēc, ka viņiem kāds palūdz. Kapacitātes celšanas iespējas - palikšu pie iepriekš iestrādātajiem 

"Iepazīsties - LSA!" un kapacitātes celšanas nodarbības. Netiešā attīstība ir resursu izstrāde, ko 

piedāvāju izstrādāt. Pirmie 2 ir no Vadlīnijām, jādomā, kā to risināt. Tad ir rīcībscenāriji 

problēmsituāciju risināšanai, kas būs SP pieredzes stāsti. Tad ir virzienu zināšanu minimums un 

SP valdes pārstāvju datubāze, ko savā darbā sociālajā virzienā ar Matiju esmu sākusi izstrādāt. Tas 

būtu svarīgs rīks, kā palīdzēt SP savstarpēji sadarboties bez LSA iesaistes. Turpināšu darbu pie 

Biedru zonas un Iespēju lapas attīstīšanas. 

Mājasdarbs bija par prezentācijas izveidošanu SP, kurai nomainījušies visi biedri un nav nekādas 

pēctecības. SP, ko Tu šeit dari, kāpēc Tu šeit atrodies, kā Tu līdz tam nonāci? Tu noteikti gribēji 

kaut ko darīt, tāpēc pastāsti, ko gribi darīt un audz no tā. Tagad jūsu rokās ir krītiņi un jūs varat 

izveidot jaunu pārstāvniecību pēc saviem ieskatiem, varat skatīties uz visaktuālākajām problēmām. 

Lai izveidotu šo pasauli, jums jāievēro Augstskolu likums, jums vajadzētu apzināties savas tiesības 

un pienākumus, taču varat izpausties noteikumu ietvaros. Jums jādarbojas un jāpārstāv visās sfērās, 

ir jābūt komandai, kas ir daudzpusīga, un iekļaus visus studējošos. Ierosinu skatīties uz to, kādas 

problēmas ir jūsu AI iestādes studējošajiem. Ja nezināt akadēmiskās problēmas, tad akadēmiskā 

virziena vadītājam nav jēgas. Problēmas kategorizē, deleģē darbu un izveido procedūru, ar kuras 

palīdzību varēsiet atrast vislabāko cilvēku katram virzienam. Jums ir iespējas mācīties no citām 

SP, LSA ir gatava palīdzēt - mēs būsim jūsu draugi jebkurā gadījumā. Padomājiet par savām 

problēmām - tikai tad varam skatīties tālāk un palīdzēt jums. 

 

D.Vēveris: Mājasdarbs iesniegts laikā. Pamatzināšanu pārbaudē atbildes bija pareizas, varēja 

izvērstāk. Man pietrūka plašāka izskaidrojuma par veto tiesībām. Otrajā daļā iekrita acīs, ka SP 

salīdzinātas ar augstskolas struktūrvienību, kam nepiekrītu, jo SP ir neatkarīga. Struktūrvienība ir 

kaut kam pakļauta. Uzskatu, ka finansējums nav vienīgais veids, kā augstskola var atbalstīt SP, 

centos pieiet atbildei ar pretargumentiem. Visā otrajā uzdevumā nebija konkrētu piemēru un nebija 

apskatīts paveiktais studentijā. Abi uzdevumi izpildīti ļoti labi, ja neskaita minētos piemērus. 

 

A.Jankovska: Vai, Tavuprāt, arī privāto augstskolu sektorā vērojama pazemināta iesaiste? Kādi 

būtu risinājumi? 

 

S.K.Meikališa: Skarbi teikt, bet tā ir problēma jebkurai augstskolai, kas nav 1 no 3 lielajām. 

Iesaiste trūkst, jo jums ir mazāk pārstāvju un šos pārstāvjus varbūt nav iespējams sagatavot tik 

kvalitatīvi, kā vajadzētu. Liels pārstāvju skaits atļauj katram vienam uz otra būvēt un sasniegt 

lielāku kvalitatīvo devumu. Es uzskatu, ka to var risināt ar maniem tiešās attīstības veicinātājiem. 

 

L.Vaivode: Agrāk bija amats Domes vecākais. Vai šāds amats būtu nepieciešams un kādi būtu 

pienākumi? 
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S.K.Meikališa: Tā ir fantastiska ideja, bet tam ir jābūt ļoti konkrētam pienākumu klāstam. Man 

patīk, ka tas ir cilvēks, kurš rūpējas par iekšējo vidi un informē. Tam vajadzētu ļoti konkrētus 

kritērijus un saprast, kurš ir vispiemērotākais. 

 

M.Danefelds: Vai vari paskaidrot mājasdarba punktu pie teorētiskās situācijas, ka varētu uzstādīt 

individuālu biedra naudu? 

 

S.K.Meikališā: Punkts bija par finansējuma esamības veicināšanu SP vidū, ka no katra biedra vai 

valdes locekļa iekasējam biedra naudu. Tas ir slikts risinājums, taču tas ir risinājums, ja nav citu 

variantu. 

 

K.Tarasova: Vai, Tavuprāt, Iekšējam virzienam būtu nepieciešams turpināt projektu 

koordinēšanu? 

 

S.K.Meikališa: Projektus tagad ir uzņēmies prezidents. Negribētu spriest, vai noslogojums katram 

valdes loceklim ir tāds, lai varētu uzņemties šo, vai vispār jāņem kāds cilvēks no malas. Es paredzu, 

ka mēs ar Dāvi sadarbosimies projektu jautājumos. 

 

K.Rudoviča: Kā atradīsi cilvēkus, kas dosies izbraukuma darba grupās un risinās individuālās 

problēmas? 

 

S.K.Meikališa: Primāri domāju uzrunāt ārējā virziena vadītājus un viņu aktīvistus, tāpat arī LSA 

aktīvistus. 

 

B.Zlaugotne: Kā plāno organizēt savu darbu LSA, ja Tev vēl ir jāstudē Ventspilī? 

 

S.K.Meikališa: Nākamajā semestrī dodos praksē, ko ceru īstenot LSA. 

 

S.Skutele: Cik lielai projektu uzraudzībai jābūt no Iekšējā virziena puses? 

 

S.K.Meikališa: Jāskatās individuāli pēc aktuālajiem jautājumiem. 

 

R.Ozoliņš: Ja Tevi neievēl, vai būsi gatava praktizēties LSA? 

 

S.K.Meikališa: Jā, viennozīmīgi. Palikšu LSA. 

 

A.Zvaigzne: Vai vari pastāstīt par izaicinājumiem, ar kuriem esi sastapusies cilvēku iesaistē 

studējošo pārstāvniecībā? Kā risināji problēmas un ko no pieredzes izmantosi LSA? 

 

S.K.Meikališa: VeA SP semināram "Atspēriens", kuru vadīju, uzrunāju cilvēkus personīgi, lai 

atrastu dalībniekus, jo bija kritisks pieteikumu trūkums. No 50 sanāca uzrunāt kādus 5. Nezinu, 

vai tas liecina par manām pārliecināšanas spējām vai prasīšanu 3 dienas iepriekš, bet tas ir tas, no 

kā gribu mācīties. Ir jāsāk ar personīgu uzrunāšanu un pārliecināšanu, ka tas viņiem noderēs. 

 

D.Vēveris: Kas pēdējā gadā Iekšējā virzienā nav izdevies un ko vajag uzlabot? 
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S.K.Meikališa: Es domāju, ka tas ir valdes kopīgs darbs, bet "Iepazīsties - LSA!" cikla 

apmeklējums bija ļoti mazs. Es atnācu uz vienu prezentāciju, kur mēs bijām 2 vai 3 cilvēki kopumā. 

Tas man lika pārdomāt, vai mēs tiešām piesaistām tos cilvēkus vai tikai uzrīkojam pasākumu. 

 

L.Markevica: Mūsu SP visi virzieni mainās katru gadu, visiem jāmācās no pamatiem, un ir 

grūtības atrast domnieku, kurš apmeklē Domes sēdes. Kā Tu risinātu šādu situāciju? 

 

S.K.Meikališa: Valdes cilvēku nomaiņai katru gadu nevajadzētu būt problēmai. Manuprāt, tas ir 

pēctecības trūkums. Cilvēkus ir iespējams apmācīt un iesaistīt SP valdes darbā vairāk, veicinot 

zināšanas. Tas pats varētu būt ar domniekiem. 

 

K.Tarasova: Kā plāno piesaistīt naudu izbraukuma darba grupām? 

 

S.K.Meikališa: Plānoju tam izmantot personīgo finansējumu vismaz sev. Tā būs mūsu atbildība. 

Neplānoju tam piesaistīt papildus finansējumu. 

 

Izteikšanās par kandidātiem. 

 

I.Pētersone: Es un RTU SP Katrīnai uzticamies pilnībā, viņa ir sevi pierādījusi kā ļoti labu 

International Student's Council vadītāju RTU SP, bet arī, šajos mēnešos Viceprezidenta amatā, 

veiksmīgi tikusi galā ar visiem darbiem un izdarījusi to, ko priekšteči nepaspēja izdarīt. Katrīnai 

uzticos visvairāk, kad viņa pārstāv mūsu intereses starptautiski, jo viņa ir zinoša par pilnīgi visiem 

aktuālajiem jautājumiem. Aicinām balsot par Katrīnu. 

 

M.Babris: Prieks, ka uz Sociālā virziena vadītāja amatu ir konkurence, abas ir aktīvi apmeklējušas 

darba grupas un nākušas ar savām iniciatīvām, it īpaši Olga. Skatoties uz prezentāciju un 

mājasdarba izpildi, jāsaka, ka Evita ir daudz dziļāk sagatavojusies, zinot pat lietas, kas izskan tikai 

ministrijas darba grupās, piemēram, mentālās invaliditātes jautājumus, tai pašā laikā nezaudējot 

pārskatu, kas Olgai pietrūka, par to, kā sadalās virziena jautājumi. Mājasdarbs bija grūts, 

informācija bija jāmeklē dziļās datubāzēs, un Evita bija spējīga to atrast un pamatot finansiāli. Es 

aicinātu balsot par Evitu. 

 

K.Tarasova: Atbalstu Katrīnas kandidatūru un domāju, ka Starptautiskais virziens noņemtu viņai 

dīvainos Viceprezidenta pienākumus, kas reizēm nerealizējas. Ar Evitu esam no RSU un studējam 

vienā gadā, diemžēl esmu pārliecinājusies, ka Evita daudz un bieži kavē termiņus. Evita ir labāk 

sagatavojusies, bet gribētu teikt, ka Olga ar darbiem ir pierādījusi un daudz iesaistījusies. Santai ir 

daudz nereālu ideju, bet lai cilvēks cenšas. 

 

S.Skutele: Aicinām atbalstīt Katrīnu, viņa ir ļoti daudz izdarījusi jau šo mēnešu laikā, un ticam, 

ka spēs arī turpmāk. Aicinām balsot par Santu, jo ir ļoti svarīgi iekšējie jautājumi, idejas ir ļoti 

labas. Evita šeit prezentēja labāk, nekā LU SP, ir mazliet žēl, ka Olga nav tik daudz pētījusi 

pētījumus un Ministru kabineta noteikumus, ko darījusi Evita. Neizteikšos par vai pret nevienu no 

kandidātiem, bet nolasīšu mūsu sociālā virziena vadītāja Jurģa Kalniņa rakstīto: "Neviena 

kandidāte nepārzināja ESU līmeņa cilvēktiesību jautājumus. LGBT jautājumi tika virzīti no 

studējošo puses un ir žēl, ka Latvijā šie jautājumi nav aktualizēti. Būtu labi, ja virziena vadītājs 

sāktu iekļaut un aktualizēt šos jautājumus." 

 



15 

 

K.Zonberga: Gribētu turpināt K.Tarasovas domu, ka Santai dažreiz ir ekstrēmākas idejas, kam es 

piekrītu, bet idejas ir pamatotas, un viņa cīnās par to, lai visi tiktu iesaistīti un visiem tiktu dota 

iespēja. Viņa visu savu mūžu ir cīnījusies pret stereotipiem, kas šobrīd ir liela problēma, viņa to 

turpinās arī amatā. Viņai ir potenciāls, jo viņa iesaistās un cenšas, ir sazinājusies ar Dāvi un daudz 

ko mainījusi VeA. Ja nebūtu Santa, nebūtu VeA SP, jo 90% no šī brīža SP ir cilvēki, kurus viņa 

piesaistīja ar savu semināru "Atspēriens". 

 

7. Balsojums par valdes amatu kandidātiem 

_____________________________________________________________________________ 

 

Balsu skaitīšanas komisija iepazīstina ar balsošanas procedūru. Tiek izsludināta pauze un 

balsošanas sākums. 

 

8. Valdes vēlēšanu rezultātu paziņošana 

_____________________________________________________________________________ 

 

L.Vaivode: Iekšējā virziena vadītāja vēlēšanas. Sagatavots 51 biļetens, izsniegti 27, dzēsti 24, 

urnā atrast 27, par nederīgiem atzīti 0. Par kandidāti Santu Katrīnu Meikališu: 

 

PAR 22 

PRET 5 

 

Lēmums: Par Iekšējā virziena vadītāju ievēlēta Santa Katrīna Meikališa. 

 

Starptautiskā virziena vadītāja vēlēšanas. Sagatavots 51 biļetens, izsniegti 27, dzēsti 24, urnā atrast 

27, par nederīgiem atzīti 0. Par kandidāti Katrīnu Sproģi: 

 

PAR 26 

PRET 1 

 

Lēmums: Par Starptautiskā virziena vadītāju ievēlēta Katrīna Sproģe. 

 

Sociālā virziena vadītāja vēlēšanas. Sagatavots 51 biļetens, izsniegti 27, dzēsti 24, urnā atrast 27, 

par nederīgiem atzīti 1. Par kandidāti Olgu Jasjuļaņecu: 

 

PAR 7 

PRET 19 

 

Lēmums: Par Sociālā virziena vadītāju nav ievēlēta Olga Jasjuļaņeca. 

 

Sociālā virziena vadītāja vēlēšanas. Sagatavots 51 biļetens, izsniegti 27, dzēsti 24, urnā atrast 27, 

par nederīgiem atzīti 1. Par kandidāti Evitu Terēzi Tēbergu: 

 

PAR 13 

PRET 13 

 

Lēmums: Par Sociālā virziena vadītāju nav ievēlēta Evita Terēze Tēberga. 
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D.Freidenfelds: Izsludinu balsojumu: 

"Par vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu". 

 

PAR PRET ATTURAS 

25 0 0 

M.Belova nepiedalās balsojumā. 

Lēmums: Vēlēšanu rezultāti ir apstiprināti. 

 

Tiek sveikti ievēlētie valdes locekļi. 

 

9. Biedru naudas kārtības grozījumu apstiprināšana 

_____________________________________________________________________________ 

 

Kārtības projekts pielikumā. 

 

D.Freidenfelds: Balstoties uz to, ka Kongresā un Domes sēdē tika apstiprināta cita biedru naudas 

maksa, ir jāveic grozījumi arī Biedru naudas noteikšanas un maksāšanas kārtībā. Piedāvātā 

redakcija ir tieši tāda, kā Dome pieņēma iepriekšējā Domes sēdē. 

 

L.Vaivode: Kāpēc mēs to darām? 

 

D.Freidenfelds: Lai visi normatīvie akti būtu saskaņā un varētu izrakstīt rēķinus. Vai ir kādi 

jautājumi? (Nav) Izsludinu balsojumu: 

"Par Biedru naudas noteikšanas un maksāšanas kārtības grozījumu apstiprināšanu". 

 

PAR PRET ATTURAS 

25 0 1 

M.Belova nepiedalās balsojumā. 

Lēmums: Grozījumi Biedru naudas noteikšanas un maksāšanas kārtībā ir apstiprināti. 

 

10. LSA Valdes un biroja darbinieku atalgojuma apmēra apstiprināšana 

_____________________________________________________________________________ 

 

Atalgojuma modeļa projekts pielikumā. 

 

D.Freidenfelds: Šo punktu rosināju es, lai sabalansētu prezidenta un biroja darbinieku atalgojumu. 

Vai ir kādi jautājumi? (Nav) Izsludinu balsojumu: 

"Par valdes locekļu un biroja darbinieku algu apmēra apstiprināšanu". 

 

PAR PRET ATTURAS 

24 0 1 

M.Belova nepiedalās balsojumā. 

Lēmums: Valdes locekļu un biroja darbinieku algu apmērs ir apstiprināts. 
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11. Nostājas par augstākās izglītības pārvaldību apstiprināšana 

_____________________________________________________________________________ 

 

Nostājas melnraksts pielikumā. 

 

D.Freidenfelds: Diemžēl šonedēļ notika vēl daudz saistītas diskusijas par pārvaldību Saeimas 

Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā un Rektoru padomē, un šobrīd nostāja vēl nav ideālā 

stāvoklī. Rosinu balsot nevis par nostāju, bet konceptuāli par atļauju valdei pārstāvēt šo viedokli, 

kas nostājās ietverts. Uz nākamo Domes sēdi nostāja tiktu precizēta un papildināta. Šobrīd varam 

vienoties par konceptu, ka neiebilstam pret pārvaldības modeļa maiņu, bet uzskatām, ka 

jānodrošina studējošo pārstāvniecība padomē 20% apmērā ar balsstiesībām, kā arī veto tiesībām. 

Vai ir jautājumi? 

 

L.Vaivode: Vai mēs šobrīd apstiprinām nostāju vai tikai viedokļa paušanu? 

 

D.Freidenfelds: Viedokļa paušanu, balstoties uz to, kas darba grupās ir izrunāts. 

 

S.Skutele: Rosinu balsot par to, ka iestājamies par 20% pārstāvniecību. 

 

M.Belova: Tas, ko Dāvis grib, ir, lai laika periodā līdz nākamajai Domes sēdei valdes locekļiem 

sanāksmēs vai darba grupās, ja tādas tiek sasauktas, būtu ko teikt. Ja šeit Dome konceptuāli 

vienojas par nostājas principiem, kas izriet no Vadlīnijām, tur nav nepieciešams balsojums, bet 

tiek piefiksēts, ka Dome konceptuāli vienojas. Es rosinātu, ka Dome konceptuāli vienojas, ka valde 

var paust šo viedokli. 

 

D.Freidenfelds: Vai kādam ir iebildumi, ka neveicam balsojumu un konceptuāli vienojamies par 

nostājas melnrakstā pausto viedokli, ko valde var paust tālāk? (Nav iebildumu, Dome ir vienojusies) 

 

B.Puisīte: Man ir ierosinājums, ceru, ka kāds uzturēs. Mums vajag pilnu valdi, vai mēs nevarētu 

šodien vienoties veikt vēl vienu balsojumu par Sociālā virziena vadītāju? Mēs 30 minūšu laikā 

visu sagatavotu, un kā pēdējo darba kārtības punktu veikt balsojumu. 

 

M.Belova: Manas pilnvaras beidzas 28. maijā, vecajai valdei 19. jūnijā. Paraksta tiesības ir 

prezidentam vai 3 valdes locekļiem kopā. Ir nepieciešami 3 valdes locekļi, kas varētu aizvietot 

prezidentu. Ja tuvākajā Domes sēdē nav kvoruma, tad vasarā var būt apgrūtināta valdes juridiskā 

darbība. Ir varianti, vai nu tuvākajā laikā ievēlē Sociālo un Akadēmisko virzienu, vai tiek 

pagarinātas pilnvaras iepriekšējiem vadītājiem. 

 

S.Skutele: Statūti nosaka, ka valde pilda pienākumus līdz nākamās valdes ievēlēšanai, un LSA 

atsevišķi pārstāv prezidents vai valdes locekļu vairākums. Es neuzskatu, ka tas būtu nopietns 

arguments. Vai tā neuzspiežam kādu vienu kandidātu? 

 

D.Freidenfelds: Ierosinājums kādam ir jāuztur, un tad jāveic balsojums par darba kārtības maiņu. 

Vai kāds uztur? 

 

O.Jasjuļeņeca: Uzturu. 
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D.Freidenfelds: Izsludinu balsojumu: 

"Par darba kārtības papildināšanu ar punktu "Sociālā virziena vadītāja vēlēšanas"". 

 

PAR PRET ATTURAS 

15 5 6 

Lēmums: Darba kārtība netiks papildināta ar punktu "Sociālā virziena vadītāja vēlēšanas". 

 

12. Grozījumi pozīcijā “Par nepieciešamajām izmaiņām kārtībā, kādā tiek piešķirts, dzēsts 

un atmaksāts studiju un studējošo kredīts” 

_____________________________________________________________________________ 

 

Grozījumu projekts pielikumā. 

 

M.Babris: Dokuments ir atjaunots ar jaunāko informāciju un panāktajām izmaiņām kreditēšanas 

jautājumos un situācijas aprakstā. 

 

M.Babris iepazīstina ar konkrētām izmaiņām. 

 

D.Freidenfelds: Izsludinu balsojumu: 

"Par grozījumu apstiprināšanu pozīcijā “Par nepieciešamajām izmaiņām kārtībā, kādā tiek 

piešķirts, dzēsts un atmaksāts studiju un studējošo kredīts”" 

 

PAR PRET ATTURAS 

25 0 0 

M.Belova nepiedalās balsojumā. 

Lēmums: Grozījumi pozīcijā “Par nepieciešamajām izmaiņām kārtībā, kādā tiek piešķirts, 

dzēsts un atmaksāts studiju un studējošo kredīts” ir apstiprināti. 

 

13. Pozīcijas “Par Latvijas augstākās izglītības internacionalizāciju” apstiprināšana 

_____________________________________________________________________________ 

 

Pozīcijas projekts pielikumā. 

 

K.Sproģe: Šajā pozīcijā apvienotas 3 pašlaik spēkā esošās pozīcijas par starptautisko dimensiju. 

Būtībā tās ir apvienotas, aktualizējot esošo informāciju, papildinot ar dažādām Eiropas idejām un 

veidojot sasaisti starp visiem internacionalizācijas aspektiem. Darba grupā nekādi būtiski 

grozījumi netika ierosināti. Vai ir jautājumi? (Nav) Būtu loģiski, ja 3 iepriekšējās pozīcijas zaudētu 

savu spēku un par aktuālo kļūtu šī viena. 

 

D.Freidenfelds: Izsludinu balsojumu: 

"Par pozīcijas “Par Latvijas augstākās izglītības internacionalizāciju” apstiprināšanu, un 

pozīciju “Par vīzu izsniegšanu ārvalstu studentiem Latvijas Republikā”, “Par ārvalstu 

studentiem Latvijas Republikas augstākās izglītības iestādēs” un “Par valodu lietojumu 

augstākajā izglītībā” atzīšanu par spēku zaudējušām". 

 

PAR PRET ATTURAS 

24 0 1 

M.Belova nepiedalās balsojumā. 
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Lēmums: Pozīcija “Par Latvijas augstākās izglītības internacionalizāciju” ir apstiprināta, un 

pozīcijas “Par vīzu izsniegšanu ārvalstu studentiem Latvijas Republikā”, “Par ārvalstu 

studentiem Latvijas Republikas augstākās izglītības iestādēs” un “Par valodu lietojumu 

augstākajā izglītībā” ir atzītas par spēku zaudējušām. 

 

14. Nostājas par studējošo pašpārvalžu finansējumu un pārstāvniecības tiesībām 

apstiprināšana 

_____________________________________________________________________________ 

 

Nostājas projekts pielikumā. 

 

D.Freidenfelds: Līdzīgi kā ar nostāju par pārvaldību, aicinām ļaut valdei cīnieties par finansējuma 

nesamazināšanu, ja šie jautājumi tiek pacelti. Ir parādījies, ka varētu tikt skatīta un precizēta 1/200 

Augstskolu likumā. Tika sasaukta darba grupa, bet nesanāca kvalitatīvi un laicīgi visu sagatavot. 

Nostāja tiktu virzīta uz nākamo Domes sēdi. 

 

Dome konceptuāli vienojas par nostājā ietvertajiem principiem un valdes tiesībām paust šo 

viedokli tālāk. 

 

15. Erasmus aptaujas rezultātu prezentēšana 

_____________________________________________________________________________ 

 

K.Sproģe prezentē Erasmus+ mobilitātes aptaujas apkopojumu. Nav jautājumu. 

 

16. Studējošo pašpārvalžu aktualitātes 

_____________________________________________________________________________ 

 

BSA: 

Strādājam pie cilvēku piesaistes. 

Plānojam pasākumus, kuros varētu iesaistītes visi BSA studējošie. 

 

DU: 

Notiks rektores inaugurācija. 

Mainīsies SP priekšsēdētājs. 

 

LiepU: 

Notika Bibliotēkas nakts. 

Tiek pārskatīts līgums par kopmītņu nodošanu kompānijai. 

Notiks donoru diena un vecbiedru pasākums. 

 

LKA: 

Ievēlēts jauns senāts un satversmes sapulce. 

Notiek gatavošanās studējošo zinātniskajai konferencei "Zinātmāksla" un mācību gada noslēguma 

pasākumam. 

LKA rektore ievēlēta par Rektoru padomes priekšsēdētāju. 

 

LU: 

Strādājam pie papildus finansējuma AI, notiek darba grupas. 
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Senātā ierosinājām skatīt LU pārvaldības modeļa maiņu. 

Gatavojamies sporta spēlēm. 

Strādājam pie anketu analīzes. 

 

RISEBA: 

Gatavojamies zinātniskajai konferencei. 

Iesniegsim senātā jauno SP nolikumu. 

Notiks ārkārtas vēlēšanas, kur vēlēs 3 trūkstošos valdes amatus. 

Gatavojamies Uzņēmēju sporta spēles. 

 

LJA: 

SP tikās ar Latvijas Jūras administrācijas pārstāvjiem, viņi vēlas, lai studenti iesaistās viņu 

sanāksmēs. 

Sāksim rīkot prakšu informatīvos pasākumus. 

 

RSU: 

Apstiprināti iekšējās kārtības noteikumi un studiju reglaments par rezidentiem. 

Notiek darbs pie klīniskās bāzes apmācības 6. gada medicīnas aprūpē. 

Paliek aktuāla iestājpārbaudījumu pārstrādāšana. 

Esam parakstījuši līgumu ar Rīgas 41. vidusskolu un Klasisko ģimnāziju, notiek darbs pie 

sadarbības attīstības ar skolēnu pašpārvaldēm. 

Notiek zinātnes seminārs veselības aprūpes studentiem. 

Notiks sporta un atpūtas festivāls "Taurenis". 

 

RTU: 

Notikušas 8 no 9 fakultāšu SP vēlēšanas. 

Norisinājās studentu zinātniski-tehniskās konferences plenārsēde. 

Kopā ar RTU administrāciju sadarbojamies specifiskā atbalsta mērķa pārvaldības projektā. 

Norisināsies studentu Ghetto games. 

 

VeA: 

Norisinājās 3 nedēļas ilgas sporta spēles. 

SP iesaistījās Ventspils pilsētas rīkotajā pasākumā "Ieripo vasarā 2018". 

Notika studentu zinātniskā konference. 

Notiks laivu brauciens. 

Esam uzsākuši sadraudzību ar citām SP. 

Strādājam pie reglamentējošo dokumentu apstiprināšanas. 

 

ViA: 

Notiks Dižvakars. 

Uzzinājām, kāpēc studenti neiesaistās SP, strādājam pie iesaistes plāna. 

 

M.Babris: LNAA SP vēlas informēt, ka notiks Starpaugstskolu sporta spēles, visi aicināti 

pieteikties. 

 

BAT: 

Notiks padomes ārkārtas sēde, kurā ievēlēs projekta "Iesoļo" vadītāju. 

Gatavojamies goda biedru un vecbiedru salidojumam, tiks lemts par absolventu kluba izveidi. 
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BA: 

Notika vēlēšanas, no nākamā akadēmiskā gada SP priekšsēdētājs būs Hārdijs Nogobods. 

Gatavojamies sporta spēlēm. 

Ieviesām izmaiņas vēlēšanu nolikumā un SP nolikumā saistībā ar Vispārīgas datu aizsardzības 

regulas stāšanos spēkā. 

 

Valde pateicas par darbu iepriekšējā sasaukuma aktīvistiem K.Rudovičai, M.Danefeldam, 

B.Zlaugotnei, L.Vaivodei, I.Pētersonei, J.Mellēnam, E.T.Tēbergai, K.Tarasovai un K.Sproģei. 

 

 

 

Sēde tiek slēgta 16:48 

 

Sēdi vadīja                   D.Freidenfelds 

 

Sēdi protokolēja                 B.Puisīte 

 





























LATVIJAS STUDENTU APVIENĪBA 

VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NR. 40008010647 

JURIDISKĀ ADRESE: MĀRSTAĻU IELA 2/4-4, RĪGA, LV-1050 

 

 

 

 

 

TĀLRUNIS/FAKSS: +371 67216061, E-PASTS: LSA@LSA.LV; MĀJAS LAPA: WWW.LSA.LV 

 

 KĀRTĪBA  

  
Apstiprināts LSA 

Domes sēdē 

19.05.2018 

 

19.05.2018. Rīgā Nr._________ 

 
Biedru naudu noteikšanas un maksāšanas kārtība 

izdota saskaņā ar LSA Statūtu 10.3. apakšpunktu 

1. Latvijas Studentu apvienības (LSA) biedru naudu apmērs tiek aprēķināts proporcionāli 

studentu skaitam augstākās izglītības iestādē, ņemot vērā jaunākos pieejamos Izglītības 

un zinātnes ministrijas ikgadējās statistikas datus par Latvijas augstāko izglītību. 

 
2. Katra LSA biedra naudas apmēru aprēķina pēc formulas BNaii = BSSaii * MS * 

Kp/a, kur 

2.1. BNaii ir konkrēta LSA biedra nauda (€); 

2.2. BSSaii ir LSA biedra augstākās izglītības iestādē studējošo 

skaits; 2.3.MS ir maksa par vienu studentu (€/students);  

2.4.Kp/a ir koeficients, kas atkarīgs no biedra statusa (5. punkts). 

 

3. Maksa par vienu studentu (MS) ir 1,000€. 

 

4. Biedra statuss ir noteikts, atbilstoši biedru naudas pieaugumam, un netiek pārrēķināts 

gadu no gada, tas ir nemainīgs visā kārtības darbības periodā. 

4.1 Atlaides statuss tiek noteikts sekojošiem biedriem (Studējošo pašpārvaldēm no): 

Banku augstskolai; Biznesa augstskolai “Turība”; Baltijas Starptautiskajai akadēmijai; 

Ekonomikas un kultūras augstskolai; Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolai; Lutera 

Akadēmijai; Latvijas Jūras akadēmijai; Latvijas Kristīgajai akadēmijai; Latvijas 

Nacionālajai aizsardzības akadēmijai; Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijai; Rīgas 

Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijai; Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolai 

RISEBA; Starptautiskajai praktiskās psiholoģijas augstskolai; Transporta un sakaru 

institūtam; Valsts policijas koledžai. 

. 

4.2.  Visiem  pārējiem biedriem,   t.sk. biedriem, kas LSA iestājas pēc 2014. gada 

12. aprīļa, tiek noteikts piemaksas statuss. 

 
5. Koeficienti (Kp/a) atkarībā no biedra statusa tiek noteikti sekojošā apmērā un ir manīgi 

līdz 2019. gadam, pēc kura Ka=Kp=1,0000: 

http://www.lsa.lv/


gads atlaide (Ka) piemaksa (Kp) 

2018. 1,0000 1,1400 

2019. 1,0000 1,0000 
 

 

6. Biedru naudas tiek izteiktas Latvijas valsts oficiālajā valūtā līdz mazākajai 

iespējamajai vienībai. 

 

7. Latvijas Studentu apvienības Valdei ir pienākums kalendārā gada sākumā, 

tiklīdz ir pieejami 1. punktā minēti statistikas dati, ievērojot šo kārtību, veikt 

skaitliskos aprēķinus un sagatavot biedru naudas apmēra aprēķinu un projektu 

attiecīgajam gadam. 

 

 
8. Latvijas Studentu apvienības Dome reizi gadā, pirmajā kārtējā Domes sēdē pēc 

Kongresa, apstiprina Valdes sagatavoto LSA biedru naudas apmēru atbilstoši 

LSA Statūtos noteiktajai kārtībai. 

 
9. Pēc biedru naudu apmēra apstiprināšanas Valde 2 nedēļu laikā nogādā 

atbilstošus rēķinus katram biedram. 

 
10. Biedra pienākums ir apmaksāt rēķinu 2 nedēļu laikā no tā izrakstīšanas. 

 

11. Biedri, kas iestājas LSA pēc 8. punktā minētās Domes sēdes ir atbrīvoti no 

pirmā gada Biedra naudas samaksas. 

 
12. Šīs kārtības grozījumi, kas veikti no kalendārā gada sākuma līdz 8. punktā 

minētajai Domes sēdei, stājas spēkā attiecīgā gada 1. septembrī un tiek 

izmantoti aprēķinot un apstiprinot nākamā gada biedru naudas. Grozījumi, kas 

veikti pēc 1. novembra, stājas spēkā nākamā gada 1. septembrī un tiek 

izmantoti aprēķinot un apstiprinot aiznākamā gada biedru naudas. 

 
13. Biedri vienojas, ka ne vēlāk kā 2019. gada augustā tie sanāks kopā, lai 

pārskatītu pieņemto kārtību. 
 

Prezidents          D.Freidenfelds 



Pozīcija 2017 2018

2018 pēc 

veiktajām 

izmaiņām

Neto algas 

apstiprinātas 

iepriekšējā 

domes sēdē 

(mēnesī)

Piedāvātās izmaiņas 

2018 gada 

atalgojuma modelī 

(neto alga Starpība

Prezidents 6.288.26€    8.409.88€    8.104.92€   384.98€       371.01€                  13.97-€     

Valdes loceklis 4.745.86€    5.722.39€    5.808.16€   261.89€       265.82€                  3.93€       

Valdes loceklis 4.745.86€    5.722.39€    5.808.16€   261.89€       265.82€                  3.93€       

Valdes loceklis 4.745.86€    5.722.39€    5.808.16€   261.89€       265.82€                  3.93€       

Valdes loceklis 4.745.86€    5.722.39€    5.808.16€   261.89€       265.82€                  3.93€       

Biroja darbinieks 4.745.86€    5.722.39€    5.808.16€   261.89€       265.82€                  3.93€       

Biroja darbinieks 5.979.78€    6.758.79€    6.541.98€   309.36€       299.43€                  9.93-€       

Biroja darbinieks 4.745.86€    5.722.39€    5.808.16€   261.89€       265.82€                  3.93€       

Kopā 49.502.99€    49.495.84€ 7.15-€           

Esošā 

situācija

Nr Pozīcija 2017 2018

Bruto 

Likme Slodze

Bruto 

Alga VSAOI (dd)

VSAOI(

DŅ)

Neapliekamais 

minimums

Apliekamais 

ienākums IIN URN

LSA 

Izdevumi

LSA izdevumi 

gadā Neto Alga

1 Prezidents 6.288.26€    8.409.88€    4.41€           0.8 564.48€   135.98€       62.09€   -                     502.39€         117.41€  0.36  700.82€   8.409.88€         384.98€      

2 Valdes loceklis 4.745.86€    5.722.39€    4.00€           0.6 384.00€   92.51€         42.24€   -                     341.76€         79.87€    0.36  476.87€   5.722.39€         261.89€      

3 Valdes loceklis 4.745.86€    5.722.39€    4.00€           0.6 384.00€   92.51€         42.24€   -                     341.76€         79.87€    0.36  476.87€   5.722.39€         261.89€        

4 Valdes loceklis 4.745.86€    5.722.39€    4.00€           0.6 384.00€   92.51€         42.24€   -                     341.76€         79.87€    0.36  476.87€   5.722.39€         261.89€        

5 Valdes loceklis 4.745.86€    5.722.39€    4.00€           0.6 384.00€   92.51€         42.24€   -                     341.76€         79.87€    0.36  476.87€   5.722.39€         261.89€        

6 Biroja darbinieks 4.745.86€    5.722.39€    4.00€           0.6 384.00€   92.51€         42.24€   -                     341.76€         79.87€    0.36  476.87€   5.722.39€         261.89€        

7 Biroja darbinieks 5.979.78€    6.758.79€    3.15€           0.9 453.60€   109.27€       49.90€   -                     403.70€         94.35€    0.36  563.23€   6.758.79€         309.36€      

8 Biroja darbinieks 4.745.86€    5.722.39€    4.00€           0.6 384.00€   92.51€         42.24€   -                     341.76€         79.87€    0.36  476.87€   5.722.39€         261.89€        

9 Nodokļi un nodevas* -€             -€             -€             0.6 -€        -€             -€       -                     -€               -€           -    -€         -€                  -€              

Papildus pozīcija 1.600.00€    -€             Kopā 49.502.99€       2.265.66€     

Kopā € 42.343.20 € 49.502.99 Atšķirība no plānotā -€                  

* - jau ieskaitīts algās 24.09% 11.00% 23.00% 0.36  

Potenciālās izmaiņās

Nr Pozīcija 2017 2018

Bruto 

Likme Slodze

Bruto 

Alga VSAOI (dd)

VSAOI(

DŅ)

Neapliekamais 

minimums

Apliekamais 

ienākums IIN URN

LSA 

Izdevumi

LSA izdevumi 

gadā Neto Alga

1 Prezidents 6.288.26€    8.104.92€    4.25€           0.8 544.00€   131.05€       59.84€   -                     484.16€         113.15€  0.36  675.41€   8.104.92€         371.01€      

2 Valdes loceklis 4.745.86€    5.808.16€    4.06€           0.6 389.76€   93.89€         42.87€   -                     346.89€         81.07€    0.36  484.01€   5.808.16€         265.82€      

3 Valdes loceklis 4.745.86€    5.808.16€    4.06€           0.6 389.76€   93.89€         42.87€   -                     346.89€         81.07€    0.36  484.01€   5.808.16€         265.82€        

4 Valdes loceklis 4.745.86€    5.808.16€    4.06€           0.6 389.76€   93.89€         42.87€   -                     346.89€         81.07€    0.36  484.01€   5.808.16€         265.82€        

5 Valdes loceklis 4.745.86€    5.808.16€    4.06€           0.6 389.76€   93.89€         42.87€   -                     346.89€         81.07€    0.36  484.01€   5.808.16€         265.82€        

6 Biroja darbinieks 4.745.86€    5.808.16€    4.06€           0.6 389.76€   93.89€         42.87€   -                     346.89€         81.07€    0.36  484.01€   5.808.16€         265.82€        

7 Biroja darbinieks 5.979.78€    6.541.98€    3.43€           0.8 439.04€   105.76€       48.29€   -                     390.75€         91.32€    0.36  545.16€   6.541.98€         299.43€      

8 Biroja darbinieks 4.745.86€    5.808.16€    4.06€           0.6 389.76€   93.89€         42.87€   -                     346.89€         81.07€    0.36  484.01€   5.808.16€         265.82€        

9 Nodokļi un nodevas* -€             -€             -€             0.6 -€        -€             -€       -                     -€               -€           -    -€         -€                  -€              

Papildus pozīcija 1.600.00€    -€             Kopā 49.495.84€       2.265.33€     

Kopā € 42.343.20 € 49.495.84

* - jau ieskaitīts algās



 

 
TĀLRUNIS: +371 67216061, E-PASTS: LSA@LSA.LV; MĀJAS LAPA: WWW.LSA.LV  

  
POZĪCIJA  

  

19.05.2018. Rīgā Nr. 2018/____  

  

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 NOSAUKUMS), 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. Augskolu 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. PIEMĒRS. 
2. PIEMĒRS. 

NOSTĀJA  

LSA pauž nostāju, ka situācijā, ja tiek mainīts augstākās izglītības iestāžu pārvaldības            
modelis, studējošo īpatsvars 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.  
 
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.” 
 
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. 
 
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  
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Par nepieciešamajām izmaiņām kārtībā, kādā tiek piešķirts, dzēsts un 

atmaksāts studiju un studējošo kredīts 

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      

Šobrīd situācijā, kad jādomā par augstākās izglītības (AI) pieejamību ikvienam Latvijas 

iedzīvotājam, ir jāpievērš lielāka uzmanība faktoriem, kuri veicina un nodrošina netraucētu tās 

attīstību. Viens no svarīgiem faktoriem, kas nodrošina AI pieejamību, ir studiju un studējošo 

kredīti (Ministru kabineta noteikumi Nr.220). Pašlaik studiju un studējošo kredīti ir balsts 

studējošajiem, kuri nav ieguvuši valsts finansētās budžeta vietas. Kopumā šo studējošo skaits 

pārsniedz 67% (CSP dati1) no kopējā Latvijā studējošo skaita. Par spīti 2017. gada rudenī 

pieņemtajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr.220, šobrīd pastāvošā kreditēšanas 

sistēma vēl joprojām nespēj pilnībā veikt savu tiešo funkciju – nodrošināt augstākās izglītības 

pieejamību ikvienam. 

Eurostudent 2017. gada dati norāda, ka aizvien vairāk studentu izvēlas strādāt studiju 

laikā, lai segtu studiju maksu un ikdienas tēriņus, kas negatīvi ietekmē studiju rezultātus (37% 

norāda, ka nestrādājot nevarētu atļauties studēt). 45% studējošo norāda, ka pirmkārt strādā un 

studē paralēli algotam darbam. Tieša saistība ar studijām izvēlēto specialitāti algotā darba izvēlē 

ir mazāk nekā pusei respondentu. 

 

  

                                                 
1
 http://www.csb.gov.lv/notikumi/studejoso-skaits-latvijas-augstakas-izglitibas-iestades-sarucis-par-2-

45811.html  

http://www.csb.gov.lv/notikumi/studejoso-skaits-latvijas-augstakas-izglitibas-iestades-sarucis-par-2-45811.html
http://www.csb.gov.lv/notikumi/studejoso-skaits-latvijas-augstakas-izglitibas-iestades-sarucis-par-2-45811.html


NOSTĀJA  

LSA pauž nostāju, ka papildus jau veiktajiem uzlabojumiem, kreditēšanas sistēmā vēl 

joprojām veicamas būtiskas izmaiņas, lai nodrošinātu pieejamību AI visiem studēt gribētājiem, 

tādējādi uzlabojot studējošo sociālos apstākļus un AI kopumā. Uzmanība pievēršama 

jautājumiem, kas saistās ar studiju un studējošā kredīta pieejamību, atmaksu, dzēšanu. 

  

1. Kredīts ir pieejams visiem. Par apgrūtinājumu iegūt kredītu studijām studējošie uzskata 

nepieciešamību pēc papildus galvotāja. Studējošo galvotāji mēdz tikt atzīti par 

kredītnespējīgiem nepietiekamu ienākumu vai iepriekšēju kredītsaistību dēļ. Pilnībā valsts 

galvots kredīts nodrošinātu AI pieejamību ikvienam studentam neatkarīgi no viņa vai 

galvotāja sociālā stāvokļa.  

 

2015. gada 15. dec. MK noteikumu Nr.220.. grozījumi. Kredīta nodrošinājums vairs nav nepieciešams kredītiem, kurus izsniedz 

bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem līdz 24 gadu vecumam un personām ar I vai II invaliditātes grupu.(MK 

noteikumi 220, 15.12.2015. redakcijā) atrisināts piešķirts 100% invalīdiem un bāreņiem  

 

2. Ātra un efektīva kredīta noformēšana. Kredīta noformēšana un apstiprināšana var ilgt 

vairākus mēnešus. LSA uzskata, ka situācija, kurā studentam jāmeklē citi finansēšanas 

avoti, kamēr vairākus mēnešus notiek kredītu noformēšana, nav pieņemama. Studējošie 

par kredītu piešķiršanas komisijas lēmumu ir jāinformē ne vēlāk kā mēneša laikā pēc tam, 

kad noslēgusies dokumentu iesniegšana kredīta saņemšanai, un finansējumam no bankas 

augstskolas kontā jāienāk ne vēlāk kā divas nedēļas pēc kredītu piešķiršanas komisijas 

lēmuma paziņošanas.  

 

Pēc 2017. gada LSA un SEB bankas organizētās apaļā galda tikšanās, SEB banka ievieš elektronisko pieteikšanos galvotājiem, bankas 

klientiem. 

 

3. Kredītam jāsedz pilnas studiju izmaksas. Vēl joprojām kārtība, kādā tiek piešķirts 

kredīts, nav pielāgota visu augstskolu studiju maksu pieprasījumam. Vairākās AII, 

piemēram, Rīgas Ekonomikas augstskolā un Rīgas Biznesa skolā, noteiktā studiju maksa ir 

augstāka par maksimālo pieejamā kredīta apjomu. LSA uzskata, ka maksimālajam kredīta 

apjomam jāspēj pilnībā segt studiju maksu visās augstākās izglītības iestādēs. 

 

2017. gada 15. sept.. MK noteikumu Nr.220.. grozījumi. paaugstināts slieksnis studiju maksu kredīta segumam, bet vēl joprojām nav pietiekams, 

lai pilnībā segtu studiju maksu visās AII  

 

4. Kredīts netiek piesaistīts studiju programmai. Studējošajiem, kuri vēlas studēt citā 

studiju programmā, nepabeidzot iesākto, jāļauj kredītu atmaksāt pēc jaunizvēlētās studiju 



programmas absolvēšanas. Ir jāparedz iespēja studējošajiem kredīta apmēru palielināt, lai 

studējošajam būtu iespējas segt jaunās studiju programmas izmaksas. 

 

5. Atbalsts jaunajām ģimenēm. Lai veicinātu demogrāfisko situāciju Latvijā, uzskatām, ka 

jaunajām ģimenēm par katru jaundzimušo piešķiramā kredīta atlaide palielināma līdz 50% 

no visas atlikušās summas. Kredīta dzēšana attiecināma uz abiem vecākiem. Pēc 2017. 

gada Eurostudent pētījuma datiem, kopš iepriekšējā pārskata perioda pirms četriem gadiem 

studējošo skaits, kuriem ir bērni ir palielinājies par 8.7% no 6% uz 14.7% (Eurostudent IV 

un Eurostudent V aptauju dati). 

 

6. Kredītņēmēju informētības nodrošināšana. Ir nepieciešams uzlabot informācijas 

plūsmu starp studējošo, banku un augstskolu. Studējošie informējami par visu procesu ne 

tikai piesakoties kredītam, bet arī par tā tālākajiem soļiem, informējot studējošos par 

kredīta dzēšanu un atmaksu.  

 

7. Studējošā kredītam jāspēj segt studiju un dzīvošanas izmaksas. Pašreizējais kredīta 

apjoms ir līdzvērtīgs valstī noteiktajai minimālajai mēneša darba samaksai, kas sedz 

dzīvošanas izmaksas, bet neparedz studiju un pētniecības izdevumus. 

 

2017. gada 15. sept. MK noteikumu Nr.220.. grozījumi paaugstina studējošā kredīta maksimālo apmēru līdz 80% no valstī noteiktās minimālās 

mēneša algas apjoma. Eurostudent pētījums par studentu sociālajiem un ekonomiskajiem apstākļiem Latvijā 2017. gadā norāda, ka papildus 

ikdienas un dzīvošanas tēriņiem, ko segtu minimālai mēneša darba samaksai līdzvērtīgs aizdevums, studentiem ir arī papildus izdevumi 

studijām, kas iekļauj mācību maksas, reģistrācijas maksas, maksājumus par eksāmeniem, materiāliem un citiem ar studijām saistītiem 

maksājumiem, kas kopsummā mēnesī sasniedz 137.81 Eur. Par šādu vai līdzvērtīgu summu būtu palielināms arī studējošā kredīta apjoms, lai 

spētu segt studentu ikmēneša studiju un dzīvošanas izdevumus. 

 

8. Kredīta atmaksa atbilstoši ienākumiem. Pamatsummas un procentu atmaksu veic pēc 

pēdējo secīgo studiju programmu absolvēšanas, kad studējošā ikmēneša ienākumi ir 

vismaz vienas minimālās mēnešalgas apmērā. Persona atmaksā bankai noteiktu procentu 

no summas, kas tiek nopelnīta virs minimālās mēnešalgas.  

 

Prezidente  M.Belova  
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Par Latvijas Augstākās izglītības internacionalizāciju 
 

   ORGANIZĀCIJA  

Latvijas Studentu apvienība (turpmāk - LSA) pārstāv Latvijas studējošo intereses nacionālā 

un starptautiskā līmenī. Saskaņā ar Augstskolu likumu, apvienības biedri ir visu Latvijas akreditēto 

augstākās izglītības iestāžu studējošo pašpārvaldes. LSA pauž demokrātiskā procedūrā formulētu, 

reprezentatīvu Latvijas studējošo viedokli. 

 

   SITUĀCIJA 

Internacionalizācija neapstrīdami ir kļuvusi par augstākās izglītības (turpmāk - AI) 

neatņemamu sastāvdaļu. Tā sniedz iespēju iegūt starpkultūru pieredzi, izpratni par kultūru 

atšķirībām, kā arī demokrātijas vērtībām, kas īpaši būtiskas strauji mainīgajā, globalizētajā 

sabiedrībā.  

Daudzas augstākās izglītības iestādes (turpmāk - AII) kā vienu no stratēģiskajām 

prioritātēm izvirzījušas internacionalizāciju, tajā iekļaujot gan iebraucošo, gan izbraucošo mobilo 

studentu skaita pieaugumu, ārvalstu pasniedzēju piesaisti, ka arī internacionalizāciju mājās.  

Ārvalstu studentu skaitam saglabājot tendenci strauji pieaugt, aizvien vairāk arī nacionālā 

mērogā dzirdams par ikdienas nepieciešamībām, ar ko saskaras iebraucošie studenti. Ārvalstu 

studējošo skaits pēc Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk - IZM) datiem laika posmā no 2009. 

gada līdz 2017. gadam pieaudzis no 1715 līdz 8806, un šobrīd ir vairāk nekā 11% no kopējā 

studējošo skaita. AII, kā arī valsts, pēdējos gados atzinušas, ka AI eksports uzskatāms par vienu 

no prioritārajiem virzieniem, par ko liecina arī augstākminētie skaitļi. LSA Vadlīnijās 2016.-

2021. gadam iekļauts, ka ir jāveicina ārvalstu studējošo integrācija Latvijas AII, studiju maksām 

jābūt samērīgām un ārvalstu studējošo interesēm jābūt pilnvērtīgi pārstāvētam.  

Pēc IZM datiem laika posmā no 2009. gada līdz 2017. gadam Latvijas augstskolu studentu 

skaits, kas apmaiņas veidā studē ārvalstu augstskolās, palielinājies no 1176 līdz 1517, tomēr 

tendence nav vienmērīgi augšupejoša - pēdējos gados studējošo skaits, kas izvēlas doties 

mobilitātē, samazinās. Pēc LSA Mobilitātes aptaujas datiem gandrīz 60% respondentu vēlētos 

doties mobilitātē, tomēr šaubas rada finansiālie apstākļi, kas tikai atkārtoti norāda uz to, cik 

mobilitāte var būt nepieejama. LSA Vadlīnijās iekļauts, ka studiju mobilitātes iespējās ir jāpadara 

vienlīdz pieejamas visiem studentiem, neatkarīgi no to studiju nozares, ekonomiskā un veselības 

stāvokļa.  



 

Pašreizējais likumiskais ietvars un pēdējie normatīvo aktu grozījumi tiecas veicināt 

internacionalizāciju mājās. Izglītības likuma 9.panta 4.punkts paredz, ka tagad Profesionālās 

kvalifikācijas eksāmeni kārtojami tajā Eiropas Savienības oficiālajā valodā, kurā tiek īstenota 

konkrētā izglītības programma, vai valsts valodā, ja konkrētā izglītības programma netiek īstenota 

kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām, tomēr valsts dibinātajās AII studiju programmas 

iespējams īstenot tikai valsts valodā, un svešvalodu pielietojumam ir stingri ierobežojumi. Studiju 

programmu īstenošana Eiropas Savienības valodās iespējama, ja programmā studējošie ir ārvalstu 

studenti vai programma tiek īstenota starpvalstu sadarbības ietvaros. Citās studiju programmās 

svešvalodā apgūstamais studiju saturs nedrīkst pārsniegt vienu piekto daļu no kredītpunktu 

apjoma, un tas nedrīkst ietvert gala un valsts pārbaudījumus, kvalifikācijas, bakalaura, maģistra 

darbu un zinātnisko darbu izstrādi. Studiju programmas, kas ietilpst valodu un kultūras studijas, 

valodu programmas grupās, drīkst īstenot svešvalodās, un par to atbilstību lemj licencēšanas 

komisija.   

  

   POZĪCIJA 

Ārvalstu studējošo piesaistei Latvijas AII jānotiek godīgi, procesam jābūt caurspīdīgam, to 

piesaiste un uzņemšana nevar būt balstīta finansiālu ienākumu gūšanā, bet gan internacionālas 

vides veicināšanai. AII reflektantu skaitam ir jābūt atbilstošam tās tehniskajai un mācībspēku 

kapacitātei, nodrošinot vienlīdzīgu un pietiekamu materiāltehnisko nodrošinājumu visiem 

studējošajiem.  

Ārvalstu studējošo studiju finansēšanai jānotiek uz godīgiem principiem, kuri ir 

apstiprināti konkrētajā AII, reģistrācijas maksu pamatojumam un izlietojumam jābūt izskaidrotam, 

tai jātiek aprēķinātai pēc metodikas, kura ar studējošo iesaisti apstiprināta AII. Studiju maksas 

ārvalstu studējošajiem tiek aprēķinātas pēc tādas pašas metodikas kā Latvijas studējošajiem, 

pamatojoties uz aktuālajām studiju procesa realizēšanas izmaksām, ar iespēju studiju maksām 

atšķirties objektīvu iemeslu dēļ. 

AII atbalsta personālam ir jābūt izglītotam, lai strādātu ar ārvalstu studējošajiem - 

darbinieki ir spējīgi komunicēt angļu valodā, ir toleranti un saprotoši pret studējošajiem (tajā 

skaitā, bet neierobežojot: dažādu rasu, tautu, kultūru, reliģisko piederību, dzimumu, vecumu; ar 

veselības traucējumiem u.c. diskriminācijas faktoriem), tādējādi veicinot ārvalstu studējošo 

integrāciju AII. 

AII jānodrošina ārvalstu studējošajiem iespēju konsultēties pie padomdevējiem - 

konsultantiem akadēmisko, sociālo un psiholoģisko problēmu gadījumos, tādējādi palīdzot uzlabot 

ārvalstu studējošā dzīvi un veicinot ārvalstu studējošo integrāciju gan AII, gan Latvijā kopumā. 

Visiem AII studējošajiem neatkarīgi no to pavadītā laika AII ir jānodrošina vienāda pieeja 

studējošo atbalsta mehānismiem, kā, piemēram, veselības aprūpe, karjeras konsultācijas. 

Visās AII, kurās studē ārvalstu studējošie, jāīsteno informatīvi pasākumi studiju sākumā, 

kuros studējošajiem ir iespēja iegūt visu nepieciešamo informāciju par Latviju, studiju 

organizāciju, studiju procesu un vidi attiecīgajā AII. 

AII nepieciešams realizēt pasākumus, kas sekmē ārvalstu studējošo studiju procesu, 

piemēram, internacionāli studiju vakari. Tāpat jārealizē dažādi kulturāli pasākumi, kas tendēti uz 

starpkultūru komunikācijas attīstīšanu, kultūru savstarpēju iepazīšanu un sapratni, kvalitatīvu 

brīvā laika pavadīšanu. 



 

Ārvalstu un latviešu studējošajiem jāsniedz iespēja studēt starptautiskās grupās, tādējādi 

veicinot multikulturālas vides un studiju procesa veidošanos, kā arī jāveicina studējošo 

sajaukšanās AII dienesta viesnīcās, kas veicina ārvalstu studējošo integrāciju vietējo studējošo 

vidū. Infrastruktūra nedrīkst kļūt par šķērsli studiju uzsākšanai - jānodrošina kvalitatīvas un 

pieejamas dienesta viesnīcas. AII, kurās studē ārvalstu studenti, videi ir jābūt pielāgotai, 

piemēram, ir jāizvieto norādes un informatīvie materiāli gan latviešu, gan angļu valodā.  

Ir svarīgi, lai visiem studentiem ir iespēja paust savu viedokli studējošo pārstāvniecībā, 

tādēļ ārvalstu studējošajiem ir jābūt tiesībām un iespējai iesaistīties studējošo pārstāvniecības 

darbībā. Studējošo pašpārvaldēm (turpmāk - SP) jāveicina ārvalstu studējošo iesaistīšanās 

studējošo pārstāvniecībā, izvirzot atbildīgās personas, kas nodrošina ārvalstu studējošo interešu 

pārstāvniecību un informācijas apriti. Lai pilnveidotu ārvalstu studējošo pārstāvniecību, SP tiek 

rekomendēts izveidot atsevišķu pārstāvniecības institūciju kā daļu no SP, kas dotu iespēju ārvalstu 

studējošajiem tieši iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesos. Pēc nepieciešamības nodrošināt SP 

procesu tulkošanu, kas ļautu sekot līdzi darba kārtībai un notiekošajam, pāriet uz darbu daļēju vai 

pilnīgu dublēšanu angļu valodā, kas nodrošinātu ārvalstu studējošajiem vienlīdzīgas iespējas 

piedalīties studējošo pārstāvniecībā. Par pilnīgi vienlīdzīgām pārstāvniecības iespējām tiek 

uzskatīta iespēja ārvalstu studējošajiem ieņemt jebkuru vēlētu amatu gan pārstāvniecības ietvaros, 

gan AII ietvaros.  

Vīzu un uzturēšanās atļauju izsniegšanas procesam jābūt caurspīdīgam un viegli 

saprotamam. Nepieciešams samazināt esošos birokrātiskos šķēršļus, kādi pašlaik ir atļauju 

saņemšanai, tomēr ņemot vērā to, ka atļauju saņemšanas prasības nedrīkst pazemināt. Vīzas un 

uzturēšanās atļaujas nepieciešams izsniegt visam studiju periodam, lai katru gadu tās nebūtu 

jāatjauno, kā arī tām jābūt derīgām 12 mēnešus pēc absolvēšanas. Lēmumam par vīzas un 

uzturēšanās atļaujas piešķiršanu jābūt pieejamam ne vēlāk kā 30 dienu laikā no pieteikuma 

iesniegšanas. Ārvalstu studējošajiem jābūt tādām pašām darba/nodarbinātības iespējām kā 

vietējiem studējošajiem.  

Iepriekšējās izglītības diploma atzīšana un studiju kursu pielīdzināšana pēc mobilitātes 

perioda joprojām rada būtiskus šķēršļus internacionalizācijas veicināšanai. AII un nacionālajām 

diplomatzīšanas aģentūrām nepieciešams nodrošināt taisnīgu atzīšanas procesu, kas ir skaidrs, 

caurspīdīgs un ātrs, tomēr objektīvs. AII jābūt sabiedrotajiem un atbalstam studiju kursu izvēlē 

partneraugstskolās, lai kursu pielīdzināšanas process pēc mobilitātes būtu vienkāršs un efektīvs. 

Joprojām lielas bažas studējošajiem sagādā tieši kursu pielīdzināšanas process un iespēja tos 

nenokārtot, kas kalpo par pamatu izvēlēties nedoties studiju mobilitātē. 

Valodu zināšanām ir būtiska loma AI internacionalizācijā. AII ārvalstu studentiem 

jānodrošina iespēja apgūt latviešu valodu. Turklāt ja ārvalstu studējošā studiju periods pārsniedz 

sešus mēnešus vai 20 kredītpunktus, vai 30 ECTS, valsts valodas apguve studējošajam ir obligāta. 

Savukārt vietējiem studentiem jānodrošina iespēja apgūt svešvalodas, īpaši angļu valodu, lai 

veicinātu to iesaisti mobilitātes programmās. Nepietiekamas valodu zināšanas joprojām ir viens 

no iemesliem, kāpēc nedoties studiju mobilitātē.  

Vietējiem studentiem nedrīkst liegt iespēju apgūt studiju kursus svešvalodā, ja konkrētā 

AII tos piedāvā un to saturs atbilst studiju kursiem, kas apgūstami latviešu valodā, tādējādi veicinot 

gan studējošo sajaukšanos integrācijas nolūkos, kā arī attīstītu valodu prasmes.  

AII ir jābūt tiesīgām patstāvīgi noteikt studiju programmu saturu, formas un īstenošanas 

valodu, kā arī lemt par svešvalodu lietošanu sava darba organizēšanā, neapdraudot un izkopjot 

valsts (latviešu) valodas statusu un neradot riskus AII darbībai. Valsts dibinātajām AII jābūt 



 

tiesīgām īstenot daļu no studiju programmas vai visu studiju programmu svešvalodās, ja ārējās 

kvalitātes novērtēšanas procedūrās tā var pierādīt, ka spēj nodrošināt to kvalitatīvu īstenošanu. 

AII ir jāizmanto mobilitātes iespēju sniegtais plašais redzesloks, aicinot studējošos un 

mācībspēkus dalīties ar labās prakses piemēriem, ar kuriem saskārās mobilitātes periodos ārvalstīs, 

tādā veidā veicinot pieredzes pārnesi un inovatīvu pieeju izplatīšanu, sniedzot pievienoto vērtību 

mobilitātei. Ir svarīgi sniegt mobilitātes iespējas AII akadēmiskajam personālam un veicināt to 

izmantošanu, lai celtu mācībspēku zināšanas un kompetenci strādāt starptautiskā mērogā un 

starptautisko pieredzi pārnest Latvijā. 

Lai nodrošinātu visaptverošu pieeju un demonstrētu internacionalizācijas nozīmi un 

vērtību, katrai AII un AII SP būtu jāizstrādā atbilstoša internacionalizācijas stratēģija. Tajā būtu 

jānorāda mērķi, kā tie tiks sasniegti un to īstenošanas laiks. Studentiem jābūt daļai no AII 

internacionalizācijas stratēģiju plānošanas, izpildes un novērtēšanas. 

 

   REZULTĀTS 

Veidojot tolerantu, integrētu vidi latviešu un ārvalstu studējošo vidū, tiek sekmētas 

studentu iespējas kvalitatīvi apgūt studiju programmā paredzēto un sasniegt mācīšanās rezultātus, 

tādējādi veicinot studentu labklājību un izcilību. Ārvalstu studentu iekļaušana studējošo 

pašpārvaldes darbā ļaus pilnveidot studējošo pašpārvalžu pārstāvniecības līmeni, nodrošinot 

pilnvērtīgāku viedokļu un vajadzību atspoguļojumu. 

AII brīvāka rīcībspēja noteikt valodu, kādā īstenojama studiju programma, veicinās 

Latvijas AI konkurētspēju Eiropas augstākās izglītības telpā. Tiesības lemt par svešvalodu 

izmantošanu studiju procesā un darba organizēšanā AII sniegs iespēju brīvāk piesaistīt 

starptautiska mēroga speciālistus un brīvāk veidot savu personālsastāvu. 

Veicinot studējošo valodu zināšanas, tiks nodrošināta ārvalstu studējošo integrācija 

sabiedrībā kopumā, savukārt vietējiem studentiem tas kalpos par iedrošinājumu iesaistīties 

starptautiskās studiju programmās.  

 

 

Prezidente  M.Belova 



 

Organizācija 

Latvijas Studentu apvienība (turpmāk — 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 

 

Šobrīd spēkā esošais Augstskolu likums tika pieņemts 1995.gada 12.novembrī. Augstskolu          

likumā vairākkārt uzsvērta arī augstāko izglītības iestāžu studējošo pašpārvalžu darbība, tai           

skaitā 53. un 54.pantā, kurā tieši noteiktas pašpārvaldes funkcijas un to izpildei            

nepieciešamās tiesības, kā arī ar tām saistītie pienākumi.  

2006. gadā, veicot grozījumu Augstskolu likumā, tika noteikts arī finansējums studējošo           

pašpārvaldēm, uzdevumu veiksmīgākai izpildei.  

 

Nostāja 

 

LSA pauž nostāju, ka šobrīd AL 53. panta 4. daļu būtu jāprecizē, jo punkts šī brīža redakcijā                 

dažādās augstkolās tiek dažādi interpretēts, kas bieži nesniedz iespēju saņemt ne mazāk kā             

1/200 no visa AII budžeta attiecīgajām AII SP, kā budžeta struktūra ir mainījusies kopš 2006.               

gada.  

LSA iebilst pret jebkuriem 53. panta 4. punkta grozījumiem, kas varētu samazināt            

pašpārvalžu kopējo finansējumu.) + nevajadzīgas diskusijas starp lēmējinstitūcijām? 

 

Rezultāts 

 

Nav noslēpums, ka daļa SP nesaņem 1/200 no AII gada budžeta. Precizējot AL 53.              

panta 4. punktu, AII, kas līdz šim nav saņēmušas pilnu 1/200 daļu no AII gada budžeta, to                 

saņemtu, tādējādi sniedzot vairāk finansiālo resursu AL noteikto SP pienākumu pildīšanai,           

kas atrunāti AL 53. panta 3.1 un 3.2 punktos. Kopumā, ja AII SP kopējas budžets               

palielinātos, tas sniegtu vairāk iespējas studentu interešu pārstāvniecībai. 

 

(Precizējot AL 53. panta 4. punktu, AII, kam pirms tam ir bijušas diskusijas par ne               

mazāk kā 1/200 no visa AII budžeta piešķiršanas attiecīgajām AII SP, varētu sniegt             

nepieciešamos resursus SP pienākumu pildīšanai, kas ir atrunāti AL 53. panta 3.1. un 3.2.              



punktos. AII SP kopējā budžeta palielināšanās palīdzētu nodrošināt organizācijas         

autonomiju, lai tā pēc iespējas pilnvērtīgāk spētu pārstāvēt studējošo intereses) 
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