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Latvijas Studentu apvienības (LSA) valdes sasauktā un rīkotā Domes sēde
Domes sēdes norises vieta: Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā,
Anniņmuižas bulvārī 26a
Sēde izsludināta: ar e-pasta starpniecību 2018. gada 15. augustā
Sēdes sākums: 11:08
Sēdē piedalās: 27 no 51 balsstiesīgā – konstatēts kvorums
LSA domnieki:
Līga Priedīte (BA)
Dagnija Roga (BA)
Marina Šlegelmilha (BSA)
Antons Hramovs (BSA)
Matīss Tučs (JVLMA)
Monta Rakšte (LiepU)
Kristīne Grosbaha (LiepU)
Helēna Matīsiņa (LJA)
Tīna Žmuida (LKA)

Endija Maraka (LLU)
Gvido Bērziņš (LLU)
Sigita Roga (LSPA)
Signe Skutele (LU)
Germans Kņazjuks (LU)
Laura Keiša (LU)
Renards Ozoliņš (LU)
Kaspars Ločmelis (RTA)
Mārtiņš Brīdiņš (RISEBA)

Viesi:
Katrīna Sproģe (LSA)
Santa Katrīna Meikališa (LSA)
Justīne Širina (LSA)
Baiba Puisīte (LSA)
Evelīna Puzo (LSA)

Aiva Staņēviča (LU)
Ramona Striķe (LKA)
Viesturs Baltušs (BAT)
Aiga Kalniņa (BAT)
Aija Tumova (RSU)

Evita Terēze Tēberga (RSU)
Liene Vaivode (RSU)
Mārtiņš Danefelds (RSU)
Ieva Laganovska (RTU)
Teodors Kerimovs (RTU)
Gustavs Ēvalds (RTU)
Edijs Ozols (RTU)
Rebeka Patrīcija Helmane (VeA)
Dāvis Freidenfelds (LSA)

Linda Skulme (RSU)
Rebeka Birziņa (RTU)
Luīze Kalniņa (LU)
Arkādijs Zvaigzne
Alise Paula Zīverte (LU)

Sēdes darba kārtība:
1. Domes sēdes atklāšana
2. Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana
3. Valdes locekļu un biroja darbinieku darbības pārskats kopš iepriekšējās Domes sēdes
4. Finanšu pārskats par periodu kopš iepriekšējās Domes sēdes
5. Prezentācija par jauna biedru naudas modeļa izstrādes darba grupas līdz šim paveikto un
piedāvātajām izmaiņām
6. Informācija par LSA ziņojuma “Kā veicināt augstākās izglītības kvalitāti, pilnveidojot
finansēšanas sistēmu” līdzšinējo un turpmāko virzību
7. Informācija par augstākās izglītības finansēšanas kampaņas #piesAIsti darba grupas
līdzšinējo un turpmāko virzību
8. Informācija par semināru “Kam rūp students?” 2018
9. Informācija par LSA darbu saistībā ar gaidāmajām Saeimas vēlēšanām
10. Atskats uz Baltic Organizational Meeting un Lietuvas Studentu apvienības Asambleju
11. Studējošo pašpārvalžu aktualitātes (pievienots sēdes vidū)
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1. Domes sēdes atklāšana
_____________________________________________________________________________
Domes sēdi atklāj RSU SP priekšsēdētājas L.Skulmes uzruna.
LSA Biroja vadītāja B.Puisīte informē, ka kvorums ir konstatēts.
2. Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana
_____________________________________________________________________________
D.Freidenfelds: Tika saņemts e-pasts no M.Danefelda par darba kārtības papildināšanu ar 3
punktiem, kārtība papildināta ar punktu par #piesAIsti kampaņu.
S.Skutele: Tu teici, ka iesūtīti 3 jautājumi, ielikts viens.
D.Freidenfelds: Pārējie sasaistās ar darba kārtību – jautājums par rezidentūru un sadarbības
memorandiem. Izsludinu balsojumu:
“Par 2018. gada 15. septembra Domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu”.
Mandātus ‘par’ paceļ vairākums. ‘Pret’ vai ‘atturas’ neviens nebalso.
Lēmums: 2018. gada 15. septembra Domes sēdes darba kārtība ir apstiprināta.
3. Valdes locekļu un biroja darbinieku darbības pārskats kopš iepriekšējās Domes sēdes
_____________________________________________________________________________
Prezidents D.Freidenfelds:
o Intervija Latvijas Radio 1.
o Dalība Baltic Organizational Meeting (BOM).
o Darbs ar kampaņu #piesAIsti.
o Ar J.Širinu tikšanās ar izglītības un zinātnes ministru K.Šadurski.
o Aktīvs darbs apaļā galda diskusijās par LSA ziņojumu “Kā veicināt augstākās izglītības kvalitāti,
pilnveidojot finansēšanas sistēmu”.
o Tikšanās ar Latvijas Jauno zinātnieku apvienību (LJZA).
o Tikšanās ar Mairu Belovu un B.Puisīti par kreditēšanas sistēmas vēsturisko attīstību, lai
sagatavotos Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) darba grupai.
o Tikšanās ar Latvijas Jauno Ārstu asociāciju (LJĀA).
o Studentu līderu forums (SLF).
o LSA Domes stratēģiskais seminārs.
o Tikšanās ar Revīzijas komisiju.
o LSA apmeklējuma statistikas un finanšu statistikas atjaunošana.
o Deleģēti eksperti uz 2 licencēšanām.
o Sakārtotas atskaites Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā.
o Darba grupa par tiesībsarga un “Apeirona” pētījuma ieviešanu augstākās izglītības iestādēs (AII).
M.Danefelds: Kad būs iespējams apskatīties [atjaunoto sēžu apmeklējuma statistiku]?
D.Freidenfelds: Domāju, ka nākamās nedēļas beigās.
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M.Danefelds e-pastā uzdeva jautājumu par tikšanos ar LJĀA. Notika tikšanās, kurā tika izdiskutēti
aptaujas rezultāti. Šobrīd tiek gaidīti LJĀA priekšlikumi, kas tika solīti septembra sākumā.
Sazinājos ar Kārli Rāceni, teica, ka būs.
S.Skutele: Darbības pārskatā redzēju sadarbības memorandu. Vai tas izies caur Domi kādā brīdī?
D.Freidenfelds: Ņemot vērā, ka šis jautājums bija laika periodā, kad nebija Dome sēde,
memorandā ir iekļautas tās lietas, kas ir Vadlīnijās. Vēlreiz informatīvi saskaņot ar Domi var,
tomēr, ņemot vērā, ka tikšanās ar politiskajām partijām jau ir bijušas un melnraksts nosūtīts, šo
vairs nebūs iespējams mainīt.
Es rosinātu, ka jautājumi ir beigās. (Ir iebildumi)
S.Skutele: Tas nozīmē, ka Dome sadarbības memorandus nevienā brīdī neredzēs?
D.Freidenfelds: Bija izsludināta informatīvā tikšanās, kurā tika izveidots uzmetums, jāatvainojas,
ka tā nebija darba grupa. Es varu šodien parādīt melnrakstu un nosūtīt Domei.
S.Skutele: Kāpēc nevar tīrrakstu?
D.Freidenfelds: Tas ir gala variants, kuru saucu par melnrakstu, jo tajā nav norādīts katrs
politiskais spēks.
S.Skutele: Man liekas, ka tas ir Domei svarīgs dokuments, ja LSA to paraksta no savas puses.
D.Freidenfelds: Tiks ņemts vērā.
M.Danefelds: Kāpēc informatīvā tikšanās par sadarbības memorandiem tika izsludināta dienu
pirms norises?
D.Freidenfelds: Es vēlētos šo precizēt. [B.P. – izsludināta nepilnas 2 dienas pirms norises, 7.
augusta plkst. 20.37. Tikšanās notika 9. augusta 13.00] Tas tika darīts šādi, jo politiskajiem
spēkiem ir ļoti aizņemts grafiks, un, lai mēs paspētu visu izdarīt un saprast virzību, vajadzēja
izveidot tikšanos ātrāk par 2 nedēļām.
E.T.Tēberga: Vēlos precizēt - tika izlemts veidot memorandu 8. augustā, kad tas tika izziņots?
D.Freidenfelds: Tas tika lemts ātrāk, bet es ar padomnieku rīcībpolitikas jautājumos Kirilu
Solovjovu biju runājis un plānojis, ka šo varētu virzīt nedaudz vēlāk. Tad sapratām, ka partijas ir
noslogotas, un izvēlējāmies to veidot šādi. Es ceru, ka saprotat, ka tas ir laika resursu dēļ.
L.Vaivode: Cik tikšanās ir notikušas ar politiskajām partijām?
D.Freidenfelds: Viena, ar Attīstībai/Par!
L.Vaivode: Kāpēc pirms tam memorands netika iesūtīts informatīvi Domei, pirms prezentēt to
tālāk?
D.Freidenfelds: Par šo man ir jāatvainojas.
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R.Ozoliņš: Jautājums par Zinātnes mēneša pasākumiem, kur ir pieaicināti RSU SP, RTU SP,
LJZA. Kāpēc netika pieaicinātas vai informētas par pasākumu norisi citas SP?
D.Freidenfelds: Par šo ir bijusi viena tikšanās, kurā saprasts koncepts. RTU SP un RSU SP rīko
Zinātnes mēnesi, šogad piesaistīta arī LJZA. Mēs kā LSA tikām uzaicināti saprast konceptu, vai
vēlamies iesaistīties tieši pēdējā Zinātnes mēneša pasākumā.
J.Širina: Zinātnes mēnesis ir šo 2 SP rīkots pasākums, kur šogad pieslēgušies LJZA, organizējot
noslēguma forumu. Cik man ir zināms, viņi plāno šo pasākumu veidot saistošu plašam studējošo
lokam. Viņi piedāvāja mums iesaistīties palīgos informatīvos nolūkos, izplatīt informācijas
kanālos par noslēguma pasākumu. Es pati netiku uz pirmo tikšanos, piedalījās D.Freidenfelds. Ja
kāda SP vēlas iesaistīties, es aicinātu runāt ar organizatoru SP.
L.Vaivode: Kā veicas ar Sociālā virziena vadītāja meklējumiem?
D.Freidenfelds: Ir potenciāls kandidāts, sīkāk nestāstīšu.
L.Vaivode: Kad būs?
D.Freidenfelds: Nākamajā Domes sēdē.
R.Ozoliņš: Savlaicīgi netiek izziņoti valdes sēžu darba kārtības grozījumi, kopš Tavas ievēlēšanas
nevienai valdes sēdei mājaslapā pirms sēdes nav pieejama darba kārtība. Vai vēlies paskaidrot?
D.Freidenfelds: Šo esam izrunājuši ar Renardu, tas tiks labots. Par konkrēto gadījumu, kad tika
pārcelts sēdes laiks, tas bija tādēļ, ka man bija tikšanās ar Lindu Upīti par 1/200 jautājumu.
L.Vaivode: Kāpēc K.Sproģe nepievienojās uz tikšanos ar izglītības un zinātnes ministru?
D.Freidenfelds: Ņemot vērā, ka tikšanās fokuss bija par to, kas vasarā tika pārrunāts apaļā galda
diskusijās, tad tika lemts, ka pārstāvēšu es un Justīne.
L.Vaivode: Nākotnē, svarīgus politiskos spēkus iepazīstinot ar jauno LSA valdi, varētu to
prezentēt pilnā sastāvā.
Starptautiskā virziena vadītāja K.Sproģe:
o Starptautiskā pārstāvniecība.
• Dalība BOM (14.-17.08.).
• Dalība Lietuvas Studentu apvienības (LSS) Asamblejā (24.-26.08.).
o Saziņa ar citu valstu nacionālajām studentu apvienībām par LSA aktuālām tēmām, lielākoties par
biedru naudas modeļiem. Šīs informācijas apkopošana Airtable datubāzē, veidojot vienotu
platformu.
o Gada plāna izstrāde. Dalība Domes stratēģiskajā un darba grupā.
o Dalība Studentu līderu forumā. Darba grupu sagatavošana pirms foruma, darba grupas vadīšana.
o Mobilitātes aptaujas datu aktualizēšana Eiropas Komisijā.
o Iesaiste Eiropas Studentu apvienības (ESU) un European Youth Forum projektā par sociālo
iekļaušanu. Tas notiks Latvijā decembra beigās.
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Akadēmiskā virziena vadītāja J.Širina:
o LSA ziņojums par augstākās izglītības finansēšanas sistēmas pilnveidi, apaļā galda diskusijas un
tālāka priekšlikumu virzīšana.
o Studentu-ekspertu tīkla koordinēšana, ekspertu un novērotāju deleģēšana un apmācīšana.
o Akadēmisko tikšanās organizēšanas par Latvijas kredītpunktu sistēmu un ECTS.
o Tikšanās ar Ievu Siliņu (LJZA), lai gatavotu prezentāciju par augstskolu stratēģisko partnerību
Akadēmiskās informācijas centra semināram, kas norisināsies 25. septembrī.
o Starptautiskās apmācībās studentiem-ekspertiem kopā ar LU SP, ESU un Augstākās izglītības
kvalitātes aģentūru 4.10.-6.10.
o SLF 2018 darba grupas. Pēc jaunā gada turpināsim darbu ar nostāju par augstākās izglītības
modernizāciju.
o Sadarbība ar LJZA.
o Politisko partiju debates par augstāko izglītību un zinātni 12.09.
o Dalība Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē un atzinuma sagatavošana.
o Virziena pēctecības pārņemšana.
R.Ozoliņš: Tu esi sagatavojusi atzinumus vairākiem 6 noteikumu grozījumiem un
likumprojektiem, arī esi konsultējusies ar Augstākās izglītības padomi (AIP) un citām institūcijām.
Vai Tu neuzskati par vajadzību konsultēties ar Domi vai informēt par atzinumu veidošanu?
J.Širina: Atzinumi šobrīd tiek rakstīti, tie ir jāiesniedz līdz pirmdienas rītam. Atvainojos, ka netika
sasaukta darba grupa. Es esmu tikai viens valdes loceklis virzienā, man bija virkne ar aktīviem
pasākumiem, un es studēju, bet es ceru, ka šo pirmo atzinumu mēs spēsim kompetenti sagatavot.
Turpmākā vismaz mēneša laikā būs garš saskaņošanas process, kur klātienē tiksimies ar IZM un
partnerorganizācijām. Lai tur publiski varētu saskaņot viedokļus, tiks sasaukta darba grupa, kur
tiks izklāstīts atzinumā paustais un uzklausīti papildu ierosinājumi.
E.T.Tēberga: Atskatā daudz redzama sadarbība ar politiskajiem spēkiem, lobijs, ietekmes
nostiprināšana. Vai tai nebūtu jābūt vairāk Prezidenta atbildībai?
J.Širina: Ņemot vērā, ka šobrīd ir izveidojies, ka esmu galvenā atbildīgā par apaļā galda diskusiju
organizēšanu un priekšlikumu virzīšanu, tad primāri esmu uzņēmusies funkcijas kā, piemēram,
organizēt mūsu dalību Saeimas komisijas sēdē un citos pasākumos, kur priekšlikumus var izstāstīt.
Man tas nesagādā problēmas, un ar Prezidentu esam par šo runājuši. Ja Domei ir citi ierosinājumi,
uzklausīsim.
M.Danefelds: Kāds ir progress ar Zinātnes fondu, un kādi ir potenciālie finansējuma avoti?
J.Širina: Zinātnes fonda turpmāko virzīšanu ir pārņēmusi palīdze zinātnes jautājumos Ksenija
Tarasova, pie Ksenijas var vērsties arī par citiem zinātnes jautājumiem. Šo svētdien ir plānota
tikšanās ar mani, Matiju Babri, K.Tarasovu un D.Rogu, lai pārrunāto finansējuma piesaisti, ir
apkopots saraksts ar potenciālajiem ‘mecenātiem’. Vēlamies fondu veidot finansētu no
neatkarīgiem avotiem.
Iekšējā virziena vadītāja S.K.Meikališa:
o Komunikācijas plūsma un resursi.
• Ziņa par Vispārējo datu aizsardzības regulu.
• Iespēju lapa.
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• Aktualizēta badiju sistēma.
• Sagatavots atjaunoto Komunikācijas vadlīniju melnraksts.
Palīdzība SP.
• Konsultācijas RCK SP par SP attīstību.
• Dalība LU SP darba grupā saistībā ar filiāļu forumu.
• Plānotas vizītes SP.
Projekti.
• Stratēģiskais seminārs un tikšanās par projektu pārvaldību.
• SLF.
• Seminārs “Kam rūp students?”.
• Gada balva – tikšanās ar potenciālo organizatoru.
Darbs darba grupās par AI finansējuma piesaisti.
Turpināts darbs ar SLF darba grupu rezultātu precizēšanu un ieviešanu dzīvē.
Regulārais darbs ar cilvēkresursu pārvaldi iekšējās sistēmās.

L.Vaivode: Kad būs pieejamas jaunās Komunikācijas vadlīnijas?
S.K.Meikališa: Es domāju, ka nākamās nedēļas laikā. Šobrīd iztrūkst procesu shēmas.
S.Skutele: Biedru zonā nav atrodami atskati no darba grupām. Vai to ir plānots mainīt?
S.K.Meikališa: Biedru zonas dokumentu sadaļā daudz kas iztrūkst, strādājam pie tā, lai pārceltu
visus savus materiālus jaunā diskā. Visi dokumenti tiks ievietoti.
E.T.Tēberga: Vai būs pieejama statistika par izmaiņām pēc datu regulas ieviešanas?
S.K.Meikališa: Tie nav iepriecinoši, atbildēja aptuveni 30%. Es varu izsūtīt, ja jūs gribat redzēt.
R.Ozoliņš: Vai jau ir atrasts Gada balvas galvenais organizators? Kas viņš ir?
S.K.Meikališa: Pirmdien būs valdes sēde, kur būs balsojums par kandidāta pieteikumu.
S.Skutele: Atskaitē minēts, ka sagatavoji un izsūtīji materiālu interesentiem par to, kāpēc Slack ir
foršs. Kas ir tie interesenti?
S.K.Meikališa: Tie bija cilvēki, kas paši par to interesējās. Šis raksts bija neformāls, taču tas ir
ieskats tajā, ko Slack dara un kāpēc tur būt.
S.Skutele: Vai ir plānots arī ‘kāpēc LSA ir forša’?
S.K.Meikališa: Labs ieteikums, paldies!
D.Freidenfelds: Bija doma mājaslapā ievietot sadaļu par LSA sasniegumiem.
Finanšu un sadarbības vadītāja D.Roga:
o Studentu ekspertu rēķinu sagatavošana un izsūtīšana.
o Biedru zonas informācijas atjaunošana.
o Gada plāna izstrāde (apmeklēta arī darba grupa).
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SLF 2018, organizēšana – sponsoru piesaiste.
Salīdzināšanas aktu izveide.
Plāna izstrāde darba grupai par LSA veidlapu pilnveidošanu.
Universāla sadarbības piedāvājuma uzmetuma izveide, ko var izmantot jebkura SP.
Valdes sēžu apmeklējums.
Ilgtermiņa sadarbības partneru apzināšana.
Apstājusies komunikācija ar “Swedbank” par ziedojumu, nav kontaktu šobrīd.
Apmeklētas darba grupas par biedru naudas modeli.
Darbs pie Zinātnes fonda potenciālo atbalstītāju apzināšanas.
LSA stratēģiskās tikšanās apmeklējums.

S.Skutele: Vai jau esi uzsākusi komunikāciju ar atbalstītājiem, sadarbības partneriem kopumā,
nevis projektiem?
D.Roga: Nē. Gada plānā ielikts, ka primāri jāuzrunā tie, kas varēt palīdzēt samazināt
administratīvos izdevumus. Ir nepieciešams uzzināt, kas birojam ir nepieciešams, attiecīgi es
koncentrējos uz tiem uzņēmumiem, kas ilgtermiņā sniegtu tādu atbalstu. Tie tiks uzrunāti līdz
novembrim, kad uzņēmumi sāk plānot nākamā gada budžetu.
Sabiedrisko attiecību vadītāja E.Puzo:

o Lasītākās ziņas lsa.lv:
• “Kāda ir partiju vīzija par augstāko izglītību un zinātni? Noskaidro 12. septembrī” (283
skatījumi, 253 unikāli apmeklētāji).
o 30 dienu laikā – 1880 apmeklējuma sesijas, 1264 unikāli apmeklētāji.
o Populārākās ziņas LSA Facebook lapā:
• Atskats uz SLF un pieteikšanās tam (sasniegti 7,2 tūkstoši un 3,3 tūkstoši lietotāju).
• Amatā ievēlēta akadēmiskā virziena vadītāja Justīne Širina (147 engagement).
• Politisko partiju debašu par augstāko izglītību un zinātni pasākums (122 going, 894 interested).
E.T.Tēberga: Kādi ir rezultāti no tikšanās ar Tomu Akmeni par statistiku?
E.Puzo: Viņš man pastāstīja, kā labāk izmantot Excel, lai apstrādātu datus, ko Facebook iedod.
Šobrīd bija citi prioritārāki darbi. Uz nākamo Domes sēdi plānoju pabeigt šo darbu.
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S.Skutele: Uz manām ziņām neatbildēji, tāpēc jautāšu skaļi. Kāpēc par aptuveni 3 nedēļām ir
aizkavējies #piesAIsti raksts?
E.Puzo: Jo nesanāk atrast laiku. Raksts ir gatavs, bet man tas nešķita pietiekami kvalitatīvs, lai to
varētu likt mājaslapā un sociālajos tīklos.
S.Skutele: Tu man sarunā solīji darbu izdarīt nākamajā dienā.
E.Puzo: Es sākumā nesaņēmu atbildi tik drīz.
S.Skutele: Es ceru, ka tie raksti turpinās nākt. Ja tie apstājas pie valdes vai biroja, tad kampaņai
nebūs nekāda rezultāta.
E.Puzo: Piekrītu, bet nevēlos laist tādus rakstus, kuri ir emocionāli, nevis uz argumentiem balstīti.
Ar Renarda izveidoto otro rakstu esmu iepazinusies.
S.Skutele: Es piedāvāju Tev pieslēgt cilvēkus šim jautājumam, bet Tu atteicies. Es domāju par to,
kā man organizēt darbu tālāk.
A.P.Zīverte: Kāpēc Tu laicīgi nebrīdināji, ka Tev raksts liekas nekvalitatīvs?
E.Puzo: Es nezinu, kā atbildēt uz šo jautājumu.
4. Finanšu pārskats par periodu kopš iepriekšējās Domes sēdes
_____________________________________________________________________________
Konta pārskats pielikumā. D.Roga informē par iespēju redzēt budžeta izlietojumu Biedru zonā,
par ieviestajiem uzlabojumiem vizualizācijā.
5. Prezentācija par jauna biedru naudas modeļa izstrādes darba grupas līdz šim paveikto
un piedāvātajām izmaiņām
_____________________________________________________________________________
Darba grupas sagatavotais biedru naudas piedāvājuma aprēķins pielikumā.
T.Kerimovs: Pirmajās darba grupās pētījām, kā citas NVO un nacionālās studentu apvienības tiek
finansētas. Mēs nonācām līdz variantam sadalīt LSA budžetu 2 komponentēs - LSA iztikas
minimums, kurā būtu telpu maksājumi un algas, un budžets, kurā būtu pasākumu finansēšana utt.
Lai finansētu iztikas minimumu, skatījāmies uz SP budžetu. Otru pusi finansētu no tāda
komponenta, ko izvēlās no studentu skaita. Diemžēl šis neizgāja cauri, jo mēs nevaram uzzināt 3
augstskolu budžetus, piemēram, LNAA, kur budžets ir valsts noslēpumā. Līdz ar to skatījāmies uz
variantu, kur vienīgā iespēja rēķināt, cik SP būtu jāmaksā LSA, ir no studentu skaita. Dānijā skatās
pēc galvenās lēmējinstitūcijas skaita. Šo viņi ieviesa, jo doktoranti neskaitījās vairāk kā studenti,
līdz ar to vajadzēja skatīties uz kongresmeņu skaitu, pievienojot kaut kādu vērtību kongresmenim.
Mūsu gadījumā tas nestrādātu, jo tas citādāk interpretētu studentu skaitu, tur vajadzētu papildu
koeficientus likt, jo viens kongresmenis maksātu ļoti daudz - mazajām augstskolām būtu jāmaksā
krietni vairāk, lielajām krietni mazāk.
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Šajā modelī ir noņemtas atlaides un piemaksas, viens students maksā 1,15 EUR. Paldies RSU un
M.Danefeldam, kurš darba grupā piedāvāja vairākus modeļus.
M.Tučs: Vai diskusijās ņēmāt vērā faktu, ka studentu skaits samazināsies?
T.Kerimovs: Mēs par to domājām diezgan daudz, bet augstskolas budžetu lielā mērā veido tas,
cik daudz ir studentu.
A.Zvaigzne: Inflāciju valstī neviens nav atcēlis. Piedāvāju, ka varētu piesiet summu par vienu
studentu datiem no Centrālās statistikas pārvaldes par inflāciju gadā, kas nozīmētu to, ka katru
gadu tas pieaugtu atbilstoši cenu indeksam, nodrošinot to, ka LSA nezaudētu finansējumu reālā
naudas izteiksmē, kā tas ir noticis līdz šim.
E.Maraka: Es saprotu, ka LSA trūkst naudas, bet vai tiek izstrādātas papildu iespējas, kas būs
studentiem paaugstinājuma dēļ?
T.Kerimovs: Noteikti LLU SP pārstāvji dodas uz LSA pasākumiem. Pa retam dzirdam, ka kādam
pasākumam varētu būt augstāka kvalitāte. Lielāki naudas resursi sniegtu augstāku kvalitāti.
E.Maraka: Ja naudiņu dodam vairāk, tad varu sagaidīt, ka pasākumu kvalitāte uzlabosies?
D.Freidenfelds: Pasākumi nav vienīgā lieta. Darba grupā daudz tika diskutēts, ka ir labi, ka
atalgojums ir palielinājies, jo darba apjoms ir nosacīti liels. Aug izmaksas birojam – mēs paši tīram
biroju, ziemā tiek izslēgta apkure, lai ietaupītu naudu. Ilgtermiņā to risināt ar budžeta palielināšanu,
jo citas opcijas nav.
L.Vaivode: Ņemot vērā inflāciju, manuprāt, ir tīri dabiski, ja LSA budžets paliek lielāks, lai
nosegtu funkcijas, kādas tās ir šobrīd.
S.Skutele: Kā nokļuvāt līdz 1,15 EUR par studentu?
M.Danefelds: Pirms 28. aprīļa Domes sēdes nebija plānots arī 1,14 EUR, bija vēl zemāk paredzēts.
1,15 EUR ir tāpēc, ka budžeta izdevumi ir paaugstinājušies. Lai neveidotos deficīts, tika palielināts
koeficients.
G.Kņazjuks: Lielākais pieaugums ir mazajām augstskolām. Ja lielajām augstskolām kāpums nav
tik liels, lielās neizjūt to kāpumu, jo parasti lielajām paliek pārpalikums, ko izlieto projektu
konkursos utt. Tad mazajām augstskolām tas būtu pārāk liels trieciens pa kabatu. Lielākais
pieaugums ir BAT, kuri šobrīd nav biedri, bet viņi apdomā iespēju iestāties atpakaļ. Šis varētu būt
arguments, kāpēc to nedarīt.
D.Roga: M.Brīdiņš izteica piedāvājumu atvieglot biedru naudas slogu mazajām un reģionālajām
augstskolām, izveidojot universālu sadarbības piedāvājumu, un katrai SP ir iespēja piesaistīt LSA
konkrētu finansējumu. Ja SP piesaista finansējumu, tā summa tiek ņemta nost no biedra naudas.
Šis process apstājās. Ja virzām tālāk, tad jāizstrādā konkrētāks plāns.
Ierodas M.Brīdiņš.
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D.Freidenfelds: Ņemot vērā Arkādija ierosinājumu, aicinātu sasaukt vēl vienu darba grupu, un
tad nākamajā Domes sēdē balsot par biedru naudas aprēķināšanas kārtību.
T.Kerimovs: Vai varam vienoties, ka SP atkal deleģē pārstāvjus? Atjaunot cilvēkresursus.
D.Freidenfelds: Vai vēlies, lai tagad deleģē, vai vienkārši sasaukt darba grupu?
L.Vaivode: Ierosinu deleģēt tagad.
S.K.Meikališa: Es nedomāju, ka šobrīd visas SP spēs deleģēt, rosinu to darīt elektroniski caur
Teodoru. (Nav iebildumu)
6. Informācija par LSA ziņojuma “Kā veicināt augstākās izglītības kvalitāti, pilnveidojot
finansēšanas sistēmu” līdzšinējo un turpmāko virzību
_____________________________________________________________________________
Kopsavilkuma melnraksts pielikumā.
A.Zvaigzne: Pirms 2 gadiem no IZM bija priekšlikums veidot pilotprojektu, ka 10% no budžeta
vietām tiktu piešķirtas, balstoties uz kvalitātes kritērijiem. Toreiz norisinājās vairākas LSA darba
grupas, kur pieaicinājām arī pārstāvjus no IZM. Sagatavojām priekšlikumu, par to tika izveidota
nostāja. Diemžēl IZM politiskā atbalsta trūkuma un citu prioritāšu dēļ, neviens IZM nevēlējās ar
šo strādāt, tāpēc mēs turpinājām uz savu galvu virzīt šo tālāk. Nākamā gada SLF bija darba grupa
par šī ziņojuma rakstīšanu, pa iepriekšējo akadēmisko gadu ziņojumu pabeidzām. Melnrakstu
nosūtījām iesaistītajām pusēm. Mums bija priekšlikumi augstākās izglītības sistēmas pilnveidei,
lai gūtu politisko atbalstu, veidojām apaļā galda diskusijas. Šeit iesaistītajām pusēm bija iespēja
iepazīties ar tiem, drošā vidē piedāvāt savu skatījumu, un līdz ar to, ka viņi piedāvāja savus
risinājumus, viņi vairāk identificējās ar sasniegto risinājumu.
J.Širina: 16. jūlijā uzsākām apaļā galda diskusiju ciklu, nezinot, kā viss izvērtīsies un cik
diskusijas notiks. 7 pirmdienas rītus tikāmies AIP telpās ar partnerorganizācijām. Kopskaitā
diskusijas apmeklēja 25 dažādas organizācijas. Jums tika nosūtīts kopsavilkuma melnraksts, kur
1. lpp ir uzskaitītas visas organizācijas. Diskusijās tika izskatīt 5 LSA priekšlikumi:
• valsts budžeta finansētas studiju vietas nepilna laika studijām,
• sociālās budžeta vietas,
• izcilībā balstītas budžeta vietas,
• pilnībā valsts dotēta doktorantūra,
• viena avota finansējums vienai tematiskajai jomai.
Šobrīd šie vairs nav tikai LSA priekšlikumi, tas ir nozares piedāvājums.
Sākotnēji piedāvājām no Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr. 994 izslēgt 8. punktu, kas
paredz, ka šobrīd finansējums ir tikai pilna laika studijām. Diskusiju rezultātā sapratām, ka ideja
ir atbalstāma, bet šobrīd nav prioritāte un to nedrīkst realizēt, pārdalot esošo finansējumu. Ja tiktu
palielināts finansējums augstākajai izglītībai, šo visi labprāt atbalstītu. Šobrīd bāzes finansējums
ir 1458,51 EUR, bet par nepilna laika studijām MK noteikumi nosaka, ka no šī bāzes finansējuma
tiek rēķinātas tikai 3/4. Kopsavilkumā ir izrēķināts, cik katrā tematiskajā jomā izmaksātu 10, 100,
1000 šādas budžeta vietas. Sociālajās un cilvēkrīcības zinātnēs izveidot 100 nepilna laika budžeta
vietas izmaksātu 1,5 miljonus EUR no valsts budžeta.
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A.Zvaigzne: Šobrīd primāri piešķiram atbalstu studiju maksas maksāšanā, balstoties uz
centralizēto eksāmenu rezultātiem. Vairāki pētījumi ir parādījuši, ka tie diezgan skaidri korelē ar
viņa sociālo statusu – ja cilvēks nāk no turīgas ģimenes, tā var viņam atļauties privātskolotāju,
dārgāku privātskolu, un viņam nav jāstrādā, lai uzturētu ģimeni. Ja skatāmies no sociāli taisnīga
skatupunkta, tad šobrīd dodam studiju maksas atlaides bagāto cilvēku bērniem, ar izņēmuma
gadījumiem. Lai mazinātu nevienlīdzību un veicinātu pieejamību, mēs sākotnēji piedāvājam
budžeta vietas, kuras piešķirtu pēc sociālajiem kritērijiem. Šim veltījām 2 sēdes, pieaicinājām
Latvijas Pašvaldības savienības pārstāvjus, jo Labklājības ministrija atzinās, ka nezina, kādas ir
sociālās grupas un kā tās atbalsta pašvaldības. Nonācām līdz tam, ka labāk būtu studiju un
studējošo kredītiem noņemt prasību pēc papildu galvotāja, nosakot to, ka tikai valsts galvo.
Galvotāja prasības ir skarbas.
J.Širina: LSA sākotnēji rosināja, ka 3. pīlāra ietvaros valsts piešķir studiju vietas tām augstākās
izglītības iestādēm, kam attiecīgajās tematiskajās jomās ir izcilākas studiju programmas, tas būtu
10% apmērā. Ja nemaldos, 3 pirmdienas strādājām tikai ar šo priekšlikumu. Rezultātā tika
izstrādāts gan noteikumu bloks, kā norisinātos konkurss, gan arī kritēriji. Šis konkurss attiektos uz
valsts un privātajām augstskolām, piedalītos visu ministriju pakļautībā esošās augstskolas, izņemot
Iekšlietu ministrijas un Aizsardzības ministrijas. Pilotprojekta līmenī piedāvājam realizēt tikai
bakalaura studijām. Tas tiktu sadalīts 2 izvērtēšanas etapos, kur atsevišķi tiek vērtētas Rīgas
reģiona un pārējo reģionu augstskolas. Vienojāmies, ka tiek skatītas tikai tās tematiskās jomas,
kuru tematisko jomu koeficienti nepārsniedz 2,5 vienības.
A.Zvaigzne: Papildinot par etapiem, Rīgas reģions un pārējie reģioni ir nodalīti, lai būtu godīgāka
konkurence, jo Rīgai ir handikaps.
J.Širina: Ir virkne ar kritērijiem, kurus varētu ieviest dzīvē. Tie ir tabulā kopsavilkumā. Realitātē
šādu piedāvājumu varētu ieviest, tikai sākot ar 2019. gada nogali, jo ļoti daudziem kritērijiem vēl
nav pieejami dati.
Manuprāt, sarunās visveiksmīgāk aizgājušais piedāvājums ir par doktorantūru. Izglītības attīstības
pamatnostādnēs ir rakstīts, ka 2020. gadā Latvijai būtu jāvirzās uz pilnībā valsts dotētu
doktorantūru. Vienojāmies, ka šobrīd labākais atbalsta mehānisms doktorantiem būtu stipendiju
apmēra palielināšana. Tā būtu kredītā balstīta stipendija ar noteikumu, ka studējošais 5 gadu laikā
iesniedz promocijas darbu un aizstāv. Lietuvā šogad pirmā gada doktorants saņem 772 EUR
apmēra stipendiju mēnesī, otrā un ceturtā gada doktoranti saņems 836 EUR. Igaunijā students var
saņemt 500-600 EUR no valsts un tad augstskola ļoti daudz piefinansē, piemēram, centīgs Tartu
Universitātes students var saņemt mēnesī 1000 EUR. Latvijā jau kopš 90. gadiem stipendiju
apmērs nav celts. Doktorantiem tie ir 113,83 EUR, bakalauriem un maģistriem 99,70 EUR.
Vienojāmies, ka stipendijas varētu celt 2 etapos - pirmajā tie būtu 500 EUR, otrajā palielināt līdz
2 minimālajām mēnešalgām, kas ir 860 EUR. No valsts budžeta tie būtu vairāk nekā 14 miljoni
EUR. Pozitīvi, ka Saeimas deputātiem šī ideja ļoti patika.
A.Zvaigzne: Deputāti plāno palielinājumu līdz 500 EUR sniegt iekšā nākamā gada budžetā kā
jaunās politikas iniciatīvu.
Šobrīd vairākas ministrijas finansē vairākas augstskolas, problēma rodas tajā, ka vairākas
ministrijas finansē vienu tematisko jomu dažādās augstskolās, turklāt šī joma ir resursietilpīga. Kā
piemēru var minēt medicīnas izglītību, kur ilgus gadus bijusi problēma ar rezidentūras vietām, kas
šobrīd daļēji atrisināta ar trīspusējiem līgumiem. Šo punktu ļoti vēlējās ielikt AIP, tāpēc, vēloties
viņu iesaisti, ielikām, lai paskatītos, kas notiks. Nekas nenotika. Ne IZM, ne kādai citai ministrijai
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nav vēlmes ar šo jautājumu strādāt, tādēļ sapratām, ka necentīsimies šo mainīt. Saeimas komisijas
sēdē šo vairāk minēja, bet no diskusijām lēmums bija ‘ir svarīgi, bet ne tagad’.
J.Širina: Uz šīm diskusijām devās ministriju ierēdņi, augstskolu darbinieki, prorektori. Atrisināt
šo problēmu ir politisks lēmums, nevis izmainīt normatīvos aktus vai piešķirt naudu. Kad runājām
par šo Saeimas komisijā, politiķi vēlējās dzirdēt šīs problēmas. Tas visdrīzāk ir priekšvēlēšanu
laiks, bet viņi vēlētos to risināt.
E.T.Tēberga: Vai vienīgā grupa, papildus esošajām, kam būtu pieejams valsts galvots kredīts,
būtu maznodrošinātie?
A.Zvaigzne: Tika apspriesti arī citi. Augstskolu pārstāvjiem ir liela trauma no 2013. gada, jo tad
īsu brīdi Latvijā pastāvēja sociālās stipendijas, kas tika piešķirtas pēc sociālajiem kritērijiem.
Satversmes tiesa atzina, ka tā nedrīkst būt, un tās atcēla. Cilvēki šaubījās arī par maznodrošinātā
statusu, tādēļ pieaicinājām Pašvaldību savienības pārstāvi, kura pateica, ka vienīgais statuss, kurš
šobrīd ir kaut cik leģitīms, ir maznodrošinātā statuss. Pie tā palikām.
J.Širina: Ieviešot vienai grupai šādu atvieglojumu, ja tas veiksmīgi realizētos un studenti
godprātīgi izmantotu šo iespēju, tad tas vairotu arī politikas veidotāju, augstskolu un banku
uzticību mums, varētu nākotnē attīstīt plašākā mērogā.
E.T.Tēberga: Stipendija līdz 500 EUR būtu paredzēta tikai doktorantiem vai arī bakalauriem un
maģistriem?
A.Zvaigzne: Tikai doktorantiem.
E.T.Tēberga: Vai būtu iespējams bakalaura līmeņa studijām ieviest kredītam pielīdzināto
stipendiju normālā apjoma, ja studijas tiek pabeigtas, un tad kredīts tiek atmaksāts no nodokļiem?
A.Zvaigzne: Šis jautājums netika izskatīts. Oriģināli izvēlējāmies doktorantūra, jo idejiski mums
bija pamats runāt, ka vajag valsts dotētu. Bija jautājums, kā to efektīvāk nodrošināt, jo ir doktoranti
un zinātnieki. Tika secināts, ka stipendijas ir labākais risinājums, jo risināmā problēma bija
doktorantu ataudze, nevis stipendiju apjomu palielināšana kā tāda.
J.Širina: Politisko partiju debatēs partijas solīja, ka cels stipendijas. Redzēsim.
D.Freidenfelds: Vai vēlaties ņemt pauzi?
L.Vaivode: Ierosinu pauzi līdz 13.00.
M.Tučs: Ierosinu turpināt bez pauzes.
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D.Freidenfelds: Būs 2 balsojumi - viens par pauzi, pēc tam otrs par SP aktualitāšu iekļaušanu
protokolā. Izsludinu balsojumu:
“Par 2018. gada 15. septembra Domes sēdes darba kārtības maiņas apstiprināšanu, iekļaujot
punktu “Studējošo pašpārvalžu aktualitātes” pēc punkta “Atskats uz Baltic Organizational
Meeting un Lietuvas Studentu apvienības Asambleju””.
PAR
PRET
ATTURAS
26
0
1
Lēmums: 2018. gada 15. septembra Domes sēdes darba kārtība tiek papildināta, iekļaujot
punktu “Studējošo pašpārvalžu aktualitātes” pēc punkta “Atskats uz Baltic Organizational
Meeting un Lietuvas Studentu apvienības Asambleju”.
D.Freidenfelds: Izsludinu balsojumu:
“Par 2018. gada 15. septembra Domes sēdes darba kārtības maiņas apstiprināšanu, iekļaujot
pauzi līdz 13.00 pēc punkta “LSA ziņojuma “Kā veicināt augstākās izglītības kvalitāti,
pilnveidojot finansēšanas sistēmu””.
PAR
PRET
ATTURAS
16
9
1
Lēmums: 2018. gada 15. septembra Domes sēdes darba kārtības maiņa netiks papildināta,
iekļaujot pauzi līdz 13.00 pēc punkta “LSA ziņojuma “Kā veicināt augstākās izglītības
kvalitāti, pilnveidojot finansēšanas sistēmu”.
7. Informācija par augstākās izglītības finansēšanas kampaņas #piesAIsti darba grupas
līdzšinējo un turpmāko virzību
_____________________________________________________________________________
S.Skutele: Paldies cilvēkam, kas ierosināja šo darba kārtības punktu. Viss sākās ar to, LU SP
ierosināja papildināt 3. marta Domes sēdi ar punktu par papildu finansējumu augstākajai izglītībai
kopumā.
Kopumā norisinājušās 9 darba grupas par kampaņu, 5 no tām vadījis esošais vai bijušais Prezidents.
Es vadu darba grupu kopš 1. augusta, kur tika paziņots par vadības nodošanu.
Tiek demonstrēta statistika par iesaisti #piesAIsti darba grupās. Domnieki tiek aicināti iesaistīties.
S.Skutele: Sadalītās atbildības balstās pirmajā darba grupā, kad tās sadalīja toreizējā Prezidente.
Cilvēki pārsvarā nodarbojas ar komunikāciju starp SP un cilvēkiem, kas izteikuši vēlmi iesaistīties
vai iesaistījušies kādā no darba grupām. Ir rakstītāji, infografiku veidotāji. Ir bijusi doma par video
izveidošanu un kampaņu sociālajos tīklos, bet laika un cilvēkresursu trūkuma dēļ paliekam pie
rakstiem un infografikām. Ir izveidots kampaņas plāns, raksts, kurā izskaidrots viss finansējums
augstākajai izglītībai, sagatavota arī infografika. Rediģēšanai iet raksts par Pasaules bankas
viedokli par augstākās izglītības finansēšanu Latvijā. Noslēgumam tuvojas OECD salīdzinājums
un sagatavota informācija, kas iekļaujama nākamajā infografikā.
18. septembrī 17.30 notiks darba grupa, kur plānota turpmākā rakstu un infografiku izveidošana.
Primārais raksts ir “Kāpēc ieguldījums augstākajā izglītībā atmaksājas?”, ir plāni par tālākajiem
rakstiem. Darba grupa ir atvērta.
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A.P.Zīverte: Dāvi, kad kandidēji, minēji, ka šī Tev ir ļoti augsta prioritāte. Kas ir mainījies? Esmu
dzirdējusi, ka esi pateicis, ka šī Tev nav prioritāte.
D.Freidenfelds: Šī vēl joprojām ir prioritāte. Es vienā brīdī darbu apjomu dēļ sapratu, ka nespēšu
sekot līdzi visām iesaistītajām pusēm ar darbu darīšanu. Ir nomainījušies vismaz 20 cilvēki, un es
nespēju rast ne laiku, ne spēku šim, tāpēc rosināju Signei uzņemties vadīšanu. Vispār pie
finansējuma tiek strādāts.
M.Brīdiņš: Vai cilvēki var nākt ar savu skatījumu, vai tur jau būs noteiktas vadlīnijas vizuālajos
noformējumos?
S.Skutele: Vadlīnijas jebkurā gadījumā ir, mums ir noteiktas krāsas. Cilvēki noteikti var nākt ar
visām savām iniciatīvām, vienīgais, ar ko jārēķinās, ka esošie cilvēkresursi ir jau nodarbināti.
L.Vaivode: Jautājums Prezidentam. Kas šobrīd ir augstāka prioritāte? Kas ir šis darbu apjoms?
D.Freidenfelds: Augstāka prioritāte ir visas tās lietas, kur man ir jābūt klāt un jāveic darbības. Es
atvēršu pārskatu, no galvas nepateikšu.
L.Vaivode: Kāda ir Tava galvenā prioritāte šobrīd?
D.Freidenfelds: Ir iekšējās lietas organizācijā, kas ir jāsakārto. Ļoti specifisku vadīšanu darba
grupām es uzskatīju, ka darbu apjomu dēļ nē.
G.Kņazjuks uzdod jautājumu par apmeklējuma statistikas tabulu. S.Skutele paskaidro.
M.Danefelds: Dāvi, Tu minēji specifiskas iekšējās lietas. Vai vari tās nosaukt?
D.Freidenfelds: Tas, kā notiek savstarpējā saziņa valdei, kā uzņemas pienākumus, par darbu
izpildi. Atbildot uz Lienes jautājumu - šobrīd fokuss ir saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Es uzskatu,
ka mana loma šajā organizācijā ir vairāk stratēģiskā plānošana un jautājumu uzlabošana, nevis
control and maintenance. Es uzskatu, ka šādā veidā mēs spējam vairāk paveikt.
L.Vaivode: Vai tiešām jums valdē ir tik lielas iekšējās problēmas, ka tā ir lielākā prioritāte? Vai
gadījumā šī kampaņa nav tas, kas ir Saeimas vēlēšanām? Un vai gadījumā sadarbības memorandi
nebija jāsaskaņo kopā ar kampaņu?
D.Freidenfelds: Kampaņas darba grupas apmeklētāji tika informēti par to, ka sadarbības
memorands tiks izstrādāts. Jā, šī ir prioritāte līdz vēlēšanām un arī pēc. Vienā no pirmajām darba
grupām tika prezentēta sabiedrības doma, par šīm lietām ir jārunā gada griezumā, nevis reizi 4
gados. Darba grupā vienojāmies, ka par šo runāsim ilgtermiņā.
L.Vaivode: Un pirmais jautājums?
D.Freidenfelds: Es šo nekomentēšu.
L.Vaivode: Tas bija jā/nē jautājums.
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D.Freidenfelds: Jā, bet sīkāk nekomentēšu.
A.P.Zīverte: Minēji Saeimas vēlēšanas, kas ir prioritāte. Kas Tev ir svarīgāks - iet runāt ar
politiķiem divatā vai ar valdi, vai piesēsties klāt šim? Jo pēc 6. oktobra kampaņai nebūs tik liela
vērtība, kā šobrīd. Aicinātu Tevi izvērtēt prioritātes. Man ir ļoti grūti dzirdēt, ka darbi iet tik lēnu
uz priekšu, nav cilvēkresursu, tāpēc acīmredzot arī citiem kampaņa nav prioritāte. Aicinu visus
apdomāt šo jautājumu.
G.Kņazjuks: Es uzskatu, ka Domei būtu jāzina, kas notiek ar valdi un kādas ir problēmas, jo
varbūt mēs varam palīdzēt un kaut ko piedāvāt. Tas arī ir jautājums par organizācijas darbības
caurspīdīgumu, ka nevaram saprast, kas notiek. Mani uztrauc tas, ka darba grupas tiek izziņotas
kaut kā nesaprotami, kādam atsūta, kādam neatsūta. Tā nevar panākt iesaisti. Es neesmu saņēmis
e-pastus par darba grupām, un tad es uzzinu no Renarda, ka tajā dienā ir darba grupa.
S.Skutele: Mēs arī esam piefiksējuši šo problēmu, tagad darba grupas būs un tās būs izsludinātas.
D.Freidenfelds: Ja nesaņem nekādus e-pastus, tad jāsaprot, vai tās nav tehniskas problēmas, ja
pārējiem e-pasti ir atnākuši. Par šiem jautājumiem es vēl joprojām vēlētos nekomentēt. Tiek
strādāts, lai tas tiktu atrisināts.
J.Širina: Atbilde Germanam un Domei. Atzīstos, ka neizsludināju e-pastos 2 tikšanās par politisko
partiju debatēm, jo to uzrakstīju tikai Slack kanālā.
L.Vaivode: Ja šobrīd nevēlies komentēt jūsu iekšējās problēmas, tad kad tās tiks atrisinātas?
D.Freidenfelds: Pēc iespējas ātrāk. Nevaru pateikt termiņu. Ir apzinātas problēmas, pie kā tiek
strādāts. Tas nav dienas vai nedēļas risinājums.
G.Kņazjuks: Dāvi, manuprāt, Tev būtu jāierobežo komunikācija ar politiķiem, jo Tu sāc izteikties
kā politiķis, nevis kā organizācijas vadītājs. Mēs dzirdam tikai ‘jā, es apzinos’, ‘jā, būs’, ‘jā, mēs
pie tā strādājam’, bet mēs neredzam nekādu darbību.
E.Ozols: Ierosinu atgriezties pie konkrētā punkta.
S.Skutele pateicas darba grupās iesaistītajiem.
S.Skutele: Mēs kā kampaņa nevaram virzīties uz priekšu, ja nevaram publicēt rakstus. Kas ar to
būs?
E.Puzo: Es ar Tevi parunāšu pēc sēdes.
8. Informācija par semināru “Kam rūp students?” 2018
_____________________________________________________________________________
D.Roga informē, ka seminārs norisināsies no 2. līdz 4. novembrim, un izklāsta semināra konceptu.
1.-9. oktobris - tiek pieņemti SP deleģējumi. 10.-16. oktobris - tiek pieņemti atvērtās anketas
pieteikumi. Līdz septembra beigām visām SP tiks izsūtīti informatīvie materiāli, kurus publicēt
savos sociālajos portālos, ja tiek sludināta informācija par semināru un/vai pieteikšanos uz to.
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M.Brīdiņš: Vai šogad būs simulācija?
D.Roga: Jā, katru gadu ir simulācija, bet katru gadu citādāka.
R.Ozoliņš: Cik katrai SP būs delegātu?
D.Roga: Tik, cik SP ir domnieku LSA Domē.
S.Skutele: Ja SP deleģē noteiktus cilvēkus, un kāds no tiem netiek, vai SP var deleģēt citu viņu
vietā?
D.Roga: To var darīt. Vēlams gan to izdarīt līdz 16. oktobrim.
M.Tučs: Ir iespējams sūtīt vairāk delegātus, nekā Domē?
D.Roga: Nē, delegātu skaits ir fiksēts. Ja gribas mudināt vairākus cilvēkus piedalīties, lai piesakās
uz atvērto pieteikšanos.
9. Informācija par LSA darbu saistībā ar gaidāmajām Saeimas vēlēšanām
_____________________________________________________________________________
D.Freidenfelds: Vakar tikos ar Attīstībai/Par! pārstāvi Juri Pūci. Pūce konceptuāli piekrīt parakstīt
sadarbības memorandu, vēl jāvienojas partiju apvienības valdes iekšienē. Ar Zaļo un zemnieku
savienību, Jauno Vienotību, Jauno Konservatīvo partiju un Nacionālo apvienību ir sarunātas
tikšanās un laiki, iesūtīti melnraksti. Konceptuāli piekrīt satikties KPV LV un Saskaņa, bet nav
zināms, kāda varētu būt nostāja.
Aktīvi runāju ar padomnieku K.Solovjovu, saprotot labākos veidus, kā nākamās valdības
deklarācijā iekļaut punktus par augstāko izglītību.
J.Širina: Lai precizētu, vai vari ieskicēt punktus sadarbības memorandā un par ko notiek pārrunas
ar politiķiem, lai viņi atbalstītu?
D.Freidenfelds: Punkti ir par augstākās izglītības finansēšanu, ir iekļauts punkts par to, ka
finansējumam jātiecas virs vidējā līmeņa Eiropas Savienībā. Ir punkts par to, ka jāatbalsta dienesta
viesnīcu uzlabošana no valsts līdzekļiem. Vēl viens punkts ir par kvalitātes nodrošināšanu, ka visi
lēmumi tiek balstīti datos. Memorands tika veidots par principiem, mazāk par konkrētām lietām,
jo politisko spēku programmas var ļoti atšķirties.
S.Skutele: Vai šādi paši principi tiks virzīti valdības deklarācijai?
D.Freidenfelds: Jā. Valdības deklarācijā varētu jau konkrētākus punktus definēt. Šis vēl jāsaprot.
Principus grūti izmērīt. Konkretizēt, ko tieši valdības deklarācijā iekļaut, būtu vērtīgāk ilgtermiņā.
M.Tučs: Ierosinu tikšanās reizē ar partiju KPV LV dabūt atbildi, kā viņi redz savu ideju apvienot
visas augstskolas vienā nacionālajā universitātē.
D.Freidenfelds: Tiks ņemts vērā.
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S.Skutele: Lai nebūtu tādas situācijas kā šodien Domes sēdē, ieteiktu izsūtīt visus dokumentus.
D.Freidenfelds: Ja netiek iesūtītas lietas, atgādiniet.
J.Širina: LSA šonedēļ rīkoja politisko partiju debates par augstāko izglītību un zinātni. Ideja radās
jūlija sākumā, jūlija vidū sākām organizēt.
J.Širina pateicas visiem palīgiem un atbalstītājiem.
J.Širina: Pēc sarunām ar citu organizāciju pārstāvjiem, godam varam teikt, ka šīs bija šogad
lielākās debates un pasākums par augstāko izglītību ar politiskajiem spēkiem. Visi ļoti atzinīgi
vērtē un uzslavē LSA, ka šis bija jauks un profesionāli organizēts pasākums. Ir pieejams ieraksts,
dzirdēsiet, ko politiskie spēki sola.
Mēs bijām uzaicinājuši 7 politisko spēku pārstāvjus, kas jūlijā bija ieguvuši vairāk nekā 2%
atbalstu no vēlētājiem. Lūdzām partijas deleģēt pārstāvjus, kurus virzīs izglītības un zinātnes
ministra amatam, vai tos, kas darbosies Saeimas IKZK, vai vienkārši ir kompetenti augstākajā
izglītībā. Aicinu noskatīties.
10. Atskats uz Baltic Organizational Meeting un Lietuvas Studentu apvienības Asambleju
_____________________________________________________________________________
K.Sproģe: Augusta vidū notika BOM Igaunijā, tēma bija etnisko minoritāšu integrācija Baltijas
augstākās izglītības sistēmā, kas mums nāca kā pārsteigums, jo tēma netika ar mums līdz galam
saskaņota. Lielākais prieks, ka vienīgie aizvedām pilnu delegāciju 10 cilvēku sastāvā. Tēma tika
izraudzīta, jo viņiem ir sadarbība ar Igaunijas Kultūras ministriju, kas uzskata, ka etnisko
minoritāšu integrācija ir liela problēma. Tomēr visa pasākuma laikā nācās secināt, ka Latvijai un
Lietuvai šī tēma nav aktuāla, ka latviešu valodas zināšanas cilvēkiem ir pietiekamas, lai spētu
mācīties latviešu grupās. Problēma rodas vispārējās izglītības līmenī, uz ko norādīja Igaunijas
pārstāvji, kas ir etniskās minoritātes, tomēr ar nelielu piepūli viss ir iespējams. Tika pacelts arī
jautājums, vai tīkls tiks uzturēts un nākotnē notiks šādi pasākumi. Par to visticamāk tiks spriests
nākamā gada sākumā, jo nākamgad pasākums jāuzņem lietuviešiem. LSS prezidents izteicās, ka
viņi varētu šo pasākumu vairs nerīkot.
2 nedēļas vēlāk notika LSS Asambleja, kas ir viņu ikgadējs pasākums, kura laikā viņi atskatās uz
notiekošo. Šogad, tāpat kā pagājušajā gadā, tika skarta sociālā dimensija, tika daudz labāk integrēti
ārvalstu viesi no Latvijas un Igaunijas, bija arī pārstāvji no Eiropas Humanitāro zinātņu
universitātes. Šādā veidā starptautiskās grupas viedokli un idejas, kā kaut kādas problēmas tiek
risinātas mūsu valstīs, integrējām viņu simulācijā, kas skāra finansiālo atbalstu sociālajām grupām,
kā augstskolas nāk pretī u. tml. Pēdējā vakarā katru gadu jūras krastā notiek dzimšanas dienas
svinības. Uz simulāciju un svinībām bija atbraukusi arī Marta Megne.
E.T.Tēberga: Kā cilvēks, kurš piedalījās šajos pasākumos vēlētos izteikt atzinību un pateicību par
koordinēšanu no Tavas puses, bija patiešām veiksmīgi, kā pati izteicies. Viss bija skaidrs un
zināms, Tu paveici ļoti labu darbu, un paldies Tev par to!
R.Ozoliņš: Es arī vēlos pievienoties Evitai un novērtēt Tavu ieguldīto darbu un kvalitatīvo
organizētību. Es ļoti labprāt arī turpmāk iesaistītos starptautiskajā pārstāvniecībā Tavā vadībā.
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11. Studējošo pašpārvalžu aktualitātes
_____________________________________________________________________________
BA:
o Norisinājies “Ielec BASPā”.
o Notika tikšanās ar augstskolas vadību, uzzinājām aktualitātes un izrunājām turpmākos sadarbības
veidus.
o Norisināsies pirmkursnieku iesvētības.
JVLMA:
o Notika 1. septembra balle.
o Ir veiksmīga sadarbība ar jauno akadēmijas vadību, kas atbalsta SP.
o Būs 2 finansējuma konkursi studentiem, būs finansējums radošajiem projektiem, braucieniem un
meistarklasēm 6000 apmērā.
BAT:
o Septembris ir jauno biedru uzņemšanas mēnesis.
o Nākamnedēļ notiks strītbola turnīrs, aicināti visi piedalīties.
o Notiks atvērto durvju dienas.
o Sāksim darbu pie biedru motivējošā semināra.
LiepU:
o Notika pirmkursnieku nedēļa, iepazīstinājām ar LiepU un SP. Pasniedzēju nedēļas organizēšana.
o Tiek apspriesti fukši.
o Gatavojamies saliedēšanās pasākumu.
LJA:
o Nākamnedēļ notiks valdes vēlēšanas.
o Gatavojamies pirmkursnieku iesvētībām un kopējam vakaram ar RSU studentiem.
LKA:
o Pirmo reizi notikusi pirmkursnieku nometne.
o Notika iepazīšanās pasākums ar Erasmus studentiem.
o Septembra beigās notiks iesvētības.
o Otrdien notiks “Pikniks ar SP”.
o Senātā virzām nolikumu ar izmaiņām, arī vēlēšanu kārtības izmaiņām.
o Notiks SP talka.
LLU:
o Atzīmējām semestra sākumu.
o Notika valdes sēdē, kurā pievienojās arī jaunie dalībnieki.
o Notiek pirmkursnieku pasākums “LLU & chill”.
o Notiek pieteikšanās valdes amatiem, notiks vēlēšanas.
o Kopā ar korporāciju notiks orientēšanās pa Jelgavu.
LSPA:
o Norisinājās pirmkursnieku “Hērakla svētki”, pirmkursnieku seminārs un pirmo gadu notika
iesvētības.
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o Strādājam pie jauno biedru piesaistīšanas un iekšējo lietu kārtības.
LU:
o Top jauns seminārs “Ledlauzis”, kas domāts pirmkursniekiem un jaunajiem studentijā.
o Esam kā vieni no galvenajiem organizatoriem starptautiskajām ekspertu apmācībām.
o Plānojam vizīti pie Baltkrievijas Valsts universitātes, galvenā tēma ir Boloņas process.
o Senatori strādā pie studiju maksas jautājuma.
o Uz senātu virzām nolikumu grozījumus.
o Aizvadīts “Aristotelis”.
o Strādājam pie dienesta viesnīcu labiekārtošanas.
o Strādājam pie mentoru programmas un C daļas kursu nodrošināšanas mentoriem.
o Fakultātēs notiek fukši un jauno biedru semināri.
RTA:
o Notika 1. septembra svētki.
o Notiek jauno biedru piesaiste fakultāšu SP un fakultāšu SP vēlēšanas. Gatavojamies lielās SP
vēlēšanām.
o Notiek gatavošanās fukšiem.
o Strādājam pie Zinātnieku nakts un piedalīsimies Uzņēmumu dienās.
RISEBA:
o Aizvadījām pirmo studiju nedēļu ar pasākumiem, prezentējām SP visiem pirmkursniekiem.
o Pirmdien notiks atvērto durvju dienas SP.
o Atcēlām vēlēšanas, jo nav pietiekami kandidātu.
o Plānojam iesvētības un novembra izglītojošo semināru.
RTU:
o Noritēja iezvanīšanās svētki.
o Notiks RTU sporta spēles.
o Notiks Fukšu balle.
VeA:
o Pēc studējošo iniciatīvas izveidota velonovietne uz drošības koda, strādājam pie velonovietnes
pieejamības.
o Tiks izveidots starpkultūru debašu klubs.
o Strādājam pie studentu atpūtas telpas.
o Notika pirmkursnieku rallijs.
o Tiek veidotas darba grupas noteikumu sastādīšanai atpūtas telpā un debašu klubam.
o Plānotas iesvētības un pašizaugsmes seminārs “Iestūmiens” 2018.
RSU:
o Sākts darbs pie starptautiskās studentu konferences.
o Gatavojamies senāta vēlēšanām.
o Beigusies pieteikšanās studentu zinātniskajiem pulciņiem.
o Sadarbībā ar absolventu asociāciju tiek izstrādāts jauns projekts “Pētnieku akadēmija”, kuras
mērķis ir ievirzīt jaunāko studiju gadu studentus zinātnē.

19

BSA:
o Piesaistīti 12 jauni aktīvisti, iepazīstinājām ar SP.
o Gatavojam jauno mācību gadu atklāšanu pirmkursniekiem.
Valde pateicas RSU SP par uzņemšanu. Valde pateicas A.Staņēvičai par dalību politisko partiju
debašu organizēšanā un iesaisti akadēmiskajā virzienā un S.Skutelei par #piesAIsti kampaņas
organizēšanu.
Sēde tiek slēgta 13:47

Sēdi vadīja

D.Freidenfelds

Sēdi protokolēja

B.Puisīte
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2017. gada 9. oktobra sprieduma lieta Nr.C30558312 izpilde.
SWEDBANK AS

2018062700664946

KOM

Ārvalstu Maksājumu uzdevumu apkalpošanas komisija

28.06.2018

131

ILVA OGLE

2018062800923431

INB

HABALV22
Par Biznesa augstskolas “Turība” studiju programmas
“Starptautiskā finanšu vadība” licencēšanu (līguma Nr.
LSA/2018/SL16)

27.06.2018

29.06.2018
2018062900674113

CELUIKO DENISS
INB

Lpp.nr. 2/8

LV11UNLA0050009430605
2 405.67

IE11PFSR99107002222709
7 291.52

0.36

LV44HABA0551018308557
90.58

LV36RIKO0001050524977
RIKOLV2XXXX

90.58

Rēķina 2018/BN42 apmaksa
29.06.2018

890

2018062900820248

PRV

DAGNIJA ROGA

LV79HABA0551027804615
HABALV22

227.84

Alga par 06.2018
29.06.2018

889

2018062900820249

IZP

Santa Katrīna Meikališa

LV62UNLA0050023055277
UNLALV2X

101.27

Alga par 06.2018
29.06.2018

SWEDBANK AS

2018062900820249

KOM

Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija

29.06.2018

882

Matijs Babris

2018062900820250

IZP

0.36
LV71UNLA0050017842917

UNLALV2X

157.57

Alga un atvaļinājuma nauda par 06.2018
29.06.2018

SWEDBANK AS

2018062900820250

KOM

Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija

29.06.2018

883

DĀVIS FREIDENFELDS

2018062900820251

PRV

0.36

LV37HABA0551040299650
HABALV22

371.01

Alga par 06.2018
29.06.2018

887

2018062900820252

IZP

DĀVIS VĒVERIS

LV65PARX0014563130004
PARXLV22

217.91

Alga un atvaļinājuma nauda par 06.2018
29.06.2018
2018062900820252

Op.datums
Arhivārais nr.

SWEDBANK AS
KOM

Dok. nr.
Kods

29.06.2018

884

2018062900820254

IZP

Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija

Pretējās puses nosaukums
Reģistrācijas numurs
Informācija saņēmējam
Baiba Puisīte

Konta nr.
Banka (SWIFT)

Debets

LV98UNLA0050022553818
UNLALV2X

Alga par 06.2018

0.36

342.68

Kredīts

IBAN: LV37HABA000140J035437
29.06.2018

Izraksts: 12.06.2018 - 10.09.2018

Lpp.nr. 3/8

SWEDBANK AS

2018062900820254

KOM

Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija

29.06.2018

888

ARKĀDIJS ZVAIGZNE

2018062900820255

PRV

0.36

LV15HABA0551036838407
HABALV22

170.63

Alga un atvaļinajuma nauda par 06.2018
29.06.2018

885

2018062900820256

PRV

EVELĪNA PUZO

LV28HABA0551033128893
HABALV22

275.71

Alga par 06.2018
29.06.2018

886

2018062900820257

PRV

KATRĪNA SPROĢE

LV71HABA0551038697374
HABALV22

263.39

Alga par 06.2018
29.06.2018

891

2018062900821271

IZP

VALSTS KASE

LV91TREL1060000110000
TRELLV22

498.03

IIN par 06.2018
29.06.2018

SWEDBANK AS

2018062900821271

KOM

Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija

29.06.2018

892

VALSTS KASE

2018062900822712

IZP

TRELLV22
Valsts sociālās obligātās apdrošināšanas iemaksas par 06.2018

29.06.2018
2018062900822712

KOM

KOM

Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija

0.36

Komisija par kontu apkalpošanu 2018.06

3.56

SWEDBANK AS
KOM

02.07.2018
2018070200239307

1 035.37

SWEDBANK AS

01.07.2018
2018070100425873

LV37TREL1060000220000

SWEDBANK AS

30.06.2018
2018063000843300

0.36

Internetbankas apkalpošanas maksa 976591 07.2018
OPINCĀNS KRISTAPS

INB

4.27

LV42UNLA0050021159287
UNLALV2XXXX

90.58

LSA/2018/SL13
02.07.2018

5

2018070200554809

PRV

EVELĪNA PUZO

LV28HABA0551033128893
HABALV22

16.80

Rēķins par naudas atmaksu Nr.2018/IR56
02.07.2018

6

EVELĪNA PUZO

2018070200560027

PRV

HABALV22
Naudas atmaksa par vizītkaršu iegādi. Rēķina Nr.2018/IR49

02.07.2018

7

DĀVIS FREIDENFELDS

2018070200567230

PRV

4.29

02.07.2018

8

HABALV22
Naudas atmaksa par dāvanu Rektoru padomes jaunievēlētajam
priekšsēdētājam. Rēķins Nr.2018/IR47
VALSTS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI VAS
LV93HABA0551022075737

2018070200614884

PRV

HABALV22
Rēķins K-1804424. Par elektroenerģiju, ūdeni un kanalizāciju
(maijs).
DIDZIS SKULTE
IE11PFSR99107002222709

134.12

INB

PFSRIE21
180702F24752V /ROC/Tiesas izdevumi Nr
C30558312/OID/BICOrBEI/PFSRIE21/BID/BICOrBEI/HABALV22

02.07.2018
2018070200630367

LV28HABA0551033128893
5.40

LV37HABA0551040299650

319.49

IBAN: LV37HABA000140J035437

Izraksts: 12.06.2018 - 10.09.2018

04.07.2018

68

DĀVIS FREIDENFELDS

2018070401461885

INB

HABALV22
Ziedojums semināra "Kam Rūp Students?" (100 EUR) norisei un
ziedojums tiesvedībai (100 EUR)
LATVIJAS UNIVERSITATE
LV83TREL9150100000000

2018070401922865

INB

90000076669
TRELLV22XXX
Biedra nauda. Rek.nr.2018/BN21 no 29.05.2018.

05.07.2018

9

Aveik

2018070500793647

IZP

UNLALV2X
Rēķins Nr. 2018/07. Samaksa par grāmatvedības pakalpojumiem
02.2018.

04.07.2018

05.07.2018

8 835.00

200.00

SWEDBANK AS
KOM

Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija

05.07.2018

10

Aveik

2018070500796117

IZP

UNLALV2X
Rēķins Nr. 2018/36. Samaksa par grāmatvedības pakalpojumiem
06.2018.
SWEDBANK AS

KOM

Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija

05.07.2018

09.07.2018
2018070900214892

200.00

LV59UNLA0050021837011

2018070500793647

2018070500796117

Lpp.nr. 4/8

LV37HABA0551040299650

GRIGORJEVA ILVA
INB

0.36

LV59UNLA0050021837011
200.00

0.36

LV40UNLA0050010714848
UNLALV2XXXX

50.00

Ziedojums LSA darbībai
09.07.2018

545

INDRA PĒTERSONE

2018070900662453

INB

HABALV22
Par “RISEBA” studiju programmas “Jaunu uzņēmumu izaugsme un
finansēšana” licencēšanu (līguma Nr.LSA/2018/SL22).
VEVERIS DAVIS
LV65PARX0014563130004

10.07.2018
2018071001154577

INB

2018071101505471

INB

17.07.2018
2018071701300881

Op.datums
Arhivārais nr.

Dok. nr.
Kods

18.07.2018

11

2018071801148800

IZP

18.07.2018

90.58

LV76TREL9160031000000

90000041898
TRELLV22XXX
Biedra nauda rek.2018/BN25 no 29.05.18.
VENTSPILS AUGSTSKOLA

INB

90.83

PARXLV22XXX
Līguma Nr LSA/2018/SL15
LATVIJAS LAUKSAIMNIECIBAS
UNIVERSITATE

11.07.2018

LV97HABA0551033127069

4 760.64

LV23TREL9150140000000

90000362426
TRELLV22XXX
Rek 2018/BN13 no 29.05.2018.,931.38 EUR.

Pretējās puses nosaukums
Reģistrācijas numurs
Informācija saņēmējam
ESIB

Konta nr.
Banka (SWIFT)

931.38

Debets

Kredīts

BE39734006509719

KREDBEBBXXX
5.06.2018
180718024702V invoice 06-017/18, date 2

1 550.00

SWEDBANK AS

2018071801148800

KOM

Ārvalstu Maksājumu uzdevumu apkalpošanas komisija

23.07.2018

12

CLEAN R SIA

2018072300659435

PRV

HABALV22
Rēķins Nr. SA03090311. Samaksa par sadzīves atkritumu izvešanu.

0.36

LV61HABA0001408053648
43.45

IBAN: LV37HABA000140J035437

Izraksts: 12.06.2018 - 10.09.2018

27.07.2018

13

VALSTS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI VAS

2018072700736507

PRV

HABALV22
Rēķins N-18279. Par apdrošināšanu, NĪN (aprīlis - jūnijs)

27.07.2018

98

GERMANS KŅAZJUKS

2018072700755740

INB

Lpp.nr. 5/8

LV93HABA0551022075737
857.10

LV37HABA0551040299553
HABALV22

90.58

Rēķins 2018/BN48
27.07.2018

32

ALISE PAULA ZĪVERTE

2018072700756266

INB

HABALV22
Par Rēzeknes Tehnoloḡiju akadēmijas pirmā līmen̄a profesionālās
augstākās izglītības studiju programmas “Tiesību zinātne” licencēs̄anu.

27.07.2018

186

SIGNE SKUTELE

2018072701035667

INB

HABALV22
Par RJA MSP "Tiesības un tehnoloğijas" licencēšanu.
(Līg.nr.LSA/2018/SL24)

31.07.2018

896

EVELĪNA PUZO

2018073100003502

PRV

31.07.2018

897

2018073100003504

PRV

LV81HABA0551042504929

LV72HABA0551038624703
90.58

LV28HABA0551033128893
HABALV22

Alga par 07.2018
DAGNIJA ROGA

90.58

317.51

LV79HABA0551027804615
HABALV22

265.82

Alga par 07.2018
31.07.2018

899

2018073100003508

IZP

Justīne Širina

LV67UNLA0050022744302
UNLALV2X

318.80

Alga par 07.2018
31.07.2018

SWEDBANK AS

2018073100003508

KOM

Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija

31.07.2018

901

VALSTS KASE

2018073100003510

IZP

TRELLV22
Valsts sociālās obligātās apdrošināšanas iemaksas par 07.2018

31.07.2018

0.36

LV37TREL1060000220000
1 033.86

SWEDBANK AS

2018073100003510

KOM

Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija

31.07.2018

900

VALSTS KASE

2018073100003520

IZP

0.36

LV91TREL1060000110000
TRELLV22

394.42

IIN par 07.2018
31.07.2018

SWEDBANK AS

2018073100003520

KOM

Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija

31.07.2018

898

KATRĪNA SPROĢE

2018073100003524

PRV

0.36

LV71HABA0551038697374
HABALV22

265.82

Alga par 07.2018
31.07.2018

895

2018073100003526

IZP

Baiba Puisīte

LV98UNLA0050022553818
UNLALV2X

342.68

Alga par 07.2018
31.07.2018
2018073100003526

SWEDBANK AS
KOM

Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija

0.36

IBAN: LV37HABA000140J035437
31.07.2018

893

2018073100005319

PRV

Izraksts: 12.06.2018 - 10.09.2018
DĀVIS FREIDENFELDS

Lpp.nr. 6/8

LV37HABA0551040299650
HABALV22

407.97

Alga par 07.2018
31.07.2018

894

Santa Katrīna Meikališa

2018073100005560

IZP

UNLALV2X
Alga par 07.2018 (EUR 297.51) un precizējums par 06.2018 (EUR
11.78)

31.07.2018
2018073100005560

KOM

Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija

0.36

SWEDBANK AS
KOM

01.08.2018

Komisija par kontu apkalpošanu 2018.07

3.56

SWEDBANK AS

2018080101111814

KOM

Internetbankas apkalpošanas maksa 976591 08.2018

02.08.2018

14

Bulduru Dārzkopības vidusskola, SIA

2018080200976657

IZP

PARXLV22
Rēķina Nr. 00844/2018 Studentu Līderu Forums 2018(SLF'18) no
02.08.2018.-05.08.2018.
SWEDBANK AS

KOM

Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija

02.08.2018
2018080200976657

309.29

SWEDBANK AS

31.07.2018
2018073101575156

LV62UNLA0050023055277

09.08.2018

LATVIJAS SPORTA PEDAGOGIJAS
AKADEMIJA

12.81

LV68PARX0002242683001
1 346.12

0.36

LV53TREL9150120000000

2018080901103506

INB

90000055243
TRELLV22XXX
Biedra naudas maksajums LSA pec rek.Nr. 2018/BN22.

10.08.2018

15

VENDEN SIA

2018081001382182

PRV

1 389.00

LV34HABA0001408032794
HABALV22

21.54

Pasūtījums Nr. PP3215325
13.08.2018

16

MAX SUPREME SIA

2018081300375172

PRV

HABALV22
Pavadzīme Nr. MS 2014259 Studentu līderu foruma pateicības.

13.08.2018

17

DAGNIJA ROGA

2018081300754827

PRV

HABALV22
Akts Nr. 2018/IR68 Naudas atmaksa par Studentu līderu foruma
2018 preču iegādi.
Pretējās puses nosaukums
Konta nr.
Reģistrācijas numurs
Banka (SWIFT)
Informācija saņēmējam
EVITA TERĒZE TĒBERGA
LV54HABA0551037449581

Op.datums
Arhivārais nr.

Dok. nr.
Kods

LV12HABA0551038550026
93.17

LV79HABA0551027804615

13.08.2018

18

2018081300782527

PRV

14.08.2018

E106

2018081400438127

INB

17.08.2018

19

2018081700761320

PRV

HABALV22
Rēķins K-1805446. Par elektroenerģiju, ūdeni un kanalizāciju
(jūnijs).

20.08.2018

20

VENDEN SIA

2018082000493104

PRV

HABALV22
Līdzekļu atmaksa par degvielas izdevumiem "Mērķis 2018"
semināram. Nr.2018/1116 ; Nr.2018/1117
KIRILS SOLOVJOVS
LV09HABA0551009756309

103.01

Debets

29.48

HABALV22
Rēķina Nr. 2018/BN50 apmaksa saskaņā ar Līgumu Nr.
LSA/2018/SL23
VALSTS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI VAS
LV93HABA0551022075737

90.58

122.49

LV34HABA0001408032794
HABALV22

Pasūtījums Nr. PP3238001

Kredīts

17.23

IBAN: LV37HABA000140J035437

Izraksts: 12.06.2018 - 10.09.2018

20.08.2018

21

Aveik

2018082000496242

IZP

UNLALV2X
Rēķins Nr. 2018/45. Samaksa par grāmatvedības pakalpojumiem
07.2018.
SWEDBANK AS

2018082000496242

KOM

Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija

20.08.2018

22

DAGNIJA ROGA

2018082000884652

PRV

HABALV22
Iesnieguma Nr. 2018/II28. SLF degvielas izdevumi.

31.08.2018

903

Santa Katrīna Meikališa

2018083100003122

IZP

20.08.2018

Lpp.nr. 7/8

LV59UNLA0050021837011
200.00

0.36

LV79HABA0551027804615
24.72

LV62UNLA0050023055277
UNLALV2X

330.94

Alga par 08.2018
31.08.2018

SWEDBANK AS

2018083100003122

KOM

Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija

31.08.2018

904

Baiba Puisīte

2018083100004199

IZP

UNLALV2X
Alga par 08.2018 (EUR 327.24) un precizējums par 07.2018 (EUR 10.36)
SWEDBANK AS

2018083100004199

KOM

Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija

31.08.2018

905

EVELĪNA PUZO

LV28HABA0551033128893

2018083100005659

PRV

Alga par 08.2018

HABALV22

31.08.2018

907

KATRĪNA SPROĢE

LV71HABA0551038697374

2018083100005664

PRV

31.08.2018

908

2018083100007148

IZP

31.08.2018

0.36
LV98UNLA0050022553818

HABALV22

316.88

0.36

317.51

265.82

Alga par 08.2018
Justīne Širina

LV67UNLA0050022744302
UNLALV2X

346.89

Alga par 08.2018
SWEDBANK AS

31.08.2018
2018083100007148

KOM

Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija

31.08.2018

909

VALSTS KASE

2018083100007187

IZP

TRELLV22
Valsts sociālās obligātās apdrošināšanas iemaksas par 08.2018

31.08.2018

0.36

LV37TREL1060000220000
1 023.63

SWEDBANK AS

2018083100007187

KOM

Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija

31.08.2018

910

VALSTS KASE

2018083100008479

IZP

0.36

LV91TREL1060000110000
TRELLV22

293.53

IIN par 08.2018
31.08.2018

SWEDBANK AS

2018083100008479

KOM

Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija

31.08.2018

902

DĀVIS FREIDENFELDS

2018083100008494

PRV

LV37HABA0551040299650
HABALV22

Alga par 08.2018

0.36

427.33

IBAN: LV37HABA000140J035437
31.08.2018

906

2018083100008497

PRV

Izraksts: 12.06.2018 - 10.09.2018
DAGNIJA ROGA

Lpp.nr. 8/8

LV79HABA0551027804615
HABALV22

297.51

Alga par 08.2018
31.08.2018
2018083100796429

INB

31.08.2018
2018083101119202

VALSTS POLICIJAS KOLEDZA

LV30TREL2140637008000

90000072027
Rek.Nr.2018/BN51 no 21.08.2018.

TRELLV22XXX

SWEDBANK AS
KOM

01.09.2018

Komisija par kontu apkalpošanu 2018.08

3.56

SWEDBANK AS

2018090100807274

KOM

Internetbankas apkalpošanas maksa 976591 09.2018

04.09.2018

23

Aveik

2018090401536290

IZP

UNLALV2X
Rēķins Nr. 2018/53. Samaksa par grāmatvedības pakalpojumiem
08.2018.
SWEDBANK AS

KOM

Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija

04.09.2018
2018090401536290

200.00

LV59UNLA0050021837011

EUR 10.09.2018
Komisiju kopsumma 49.57

12.81

200.00

0.36
Kredīta apgrozījums
Debeta apgrozījums

32 517.25
25 643.95

Beigu atlikums

13 271.27

Sākuma atlikums 6 397.97

BA
BAT
BSA
DU
EKA
ISMA
JVLMA
LA
LiepU
LJA
LKrA
LKA
LLU
LMA
LNAA
LSPA
LU
RTA
RAI
RCK
REA
RJA
RISEBA
RSU
RTU
TSI
VeA
ViA
VPK

Biedru nauda Studējošo
Maksa par
2018.
skaits*
vienu studējošo
1493 €
1.15
€
1.493.00
3649 €
1.15
€
3.649.00
2436 €
1.15
€
2.436.00
2379 €
1.15
€
2.712.06
1122 €
1.15
€
1.122.00
1355
€
1.15
€
1.355.00
605 €
1.15
€
689.70
38 €
1.15
€
38.00
1356 €
1.15
€
1.545.84
755 €
1.15
€
755.00
108
€
1.15
€
108.00
557 €
1.15
€
634.98
4176 €
1.15
€
4.760.64
838 €
1.15
€
955.32
222 €
1.15
€
222.00
1389
€
1.15
€
1.389.00
15500 €
1.15
€ 17.670.00
1881 €
1.15
€
2.144.34
356 €
1.15
€
405.84
441 €
1.15
€
502.74
467 €
1.15
€
532.38
394
€
1.15
€
449.16
2687 €
1.15
€
2.687.00
8431 €
1.15
€
9.611.34
14672 €
1.15
€ 16.726.08
2751 €
1.15
€
2.751.00
817
€
1.15
€
931.38
768 €
1.15
€
875.52
336 €
1.15
€
336.00
Kopā: € 79.488.32
Kopā:

Biedru nauda
2019*
€
1.716.95
€
4.196.35
€
2.801.40
€
2.735.85
€
1.290.30
€
1.558.25
€
695.75
€
43.70
€
1.559.40
€
868.25
€
124.20
€
640.55
€
4.802.40
€
963.70
€
255.30
€
1.597.35
€
17.825.00
€
2.163.15
€
409.40
€
507.15
€
537.05
€
453.10
€
3.090.05
€
9.695.65
€
16.872.80
€
3.163.65
€
939.55
€
883.20
€
386.40
€
82.775.85

Samazinājums/
pieaugums
€
223.95
€
547.35
€
365.40
€
23.79
€
168.30
€
203.25
€
6.05
€
5.70
€
13.56
€
113.25
€
16.20
€
5.57
€
41.76
€
8.38
€
33.30
€
208.35
€
155.00
€
18.81
€
3.56
€
4.41
€
4.67
€
3.94
€
403.05
€
84.31
€
146.72
€
412.65
€
8.17
€
7.68
€
50.40
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Kā veicināt augstākās
izglītības kvalitāti,
pilnveidojot finansēšanas
sistēmu
Ievads
Laika periodā no šī gada 16. jūlija līdz 27. augustam norisinājās Latvijas Studentu apvienības
(turpmāk - LSA) organizētās sanāksmes par LSA priekšlikumiem augstākās izglītības
finansēšanas sistēmas pilnveidei. Tika izskatīti sekojošie priekšlikumi:
1. Valsts budžeta finansētās studiju vietas nepilna laika studijām
2. “Sociālās” valsts budžeta finansētās studiju vietas
3. Izcilībā balstītas valsts budžeta finansētās studiju vietas
4. Valsts dotēta doktorantūra
5. Viena avota finansējums vienai tematiskajai jomai
Diskusijās piedalījās pārstāvji no
valsts pārvaldes institūcijām: Izglītības un zinātnes ministrijas, Saeimas Izglītības, kultūras un
zinātnes komisijas, Augstākās izglītības padomes, Valsts kontroles, Veselības ministrijas,
Kultūras ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Zemkopības ministrijas;
nevalstiskajām organizācijām: Latvijas Studentu apvienības, Latvijas Jauno zinātnieku
apvienības, Latvijas Rektoru padomes, Latvijas Universitāšu asociācijas, Ārvalstu investoru
padomes Latvijā, Latvijas Mākslas augstskolu asociācijas, Latvijas Privāto augstskolu
asociācijas, Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas
Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras;
augstākās izglītības iestādēm: Latvijas Universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes,
Rīgas Stradiņa universitātes, Daugavpils Universitātes, Transporta un sakaru institūta, Jāzepa
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas.
Šī dokumenta mērķis ir sniegt kopsavilkumu par sanāksmēs noritējušām diskusijām, kā arī
aprakstīt gala rezultātu, par kuru klātesošie vienojās diskusijās.
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Valsts budžeta finansētās studiju vietas nepilna laika
studijām
Sākuma priekšlikums: “Lai nodrošinātu studējošajiem iespēju iegūt valsts finansētās studiju
vietas nepilna laika studijām, LSA aicina precizēt Ministru kabineta 2006. gada 12. decembra
noteikumus Nr. 994 “Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta
līdzekļiem”, izslēdzot noteikumu 8. punktu, kas paredz, ka “Studiju bāzes finansējumu no valsts
budžeta līdzekļiem piešķir pilna laika studijām”.”
Galvenie diskusiju identificētie riski un komentāri:
● Šāda rīcība ietekmēs arī stipendiju skaitu, kas ir atkarīgs no valsts budžeta finansētajām
studiju vietām. Tāpat arī nepilna laika studijas ir mazāk resursietilpīgas, tādēļ par nepilna
laika studiju vietām nebūtu loģiski dot tikpat lielu finansējumu, kā par pilna laika.
● Ieviešot šādas izmaiņas, valsts budžeta finansētas studiju vietas būtu jāpiešķir visos
studiju līmeņos arī neklātienē studējošajiem.
● Jau šobrīd ir palikusi norma Ministru kabineta 2006. gada 12. decembra noteikumos Nr.
994 “Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta
līdzekļiem”, kas paredz, ka nepilna laika valsts budžeta finansētā studiju vieta nepilna
laika studijās izmaksā ¾ no pilna laika studiju vietas.
Gala vienošanās:
Šobrīd nav prioritāte veikt finansējuma pārdali no pilna laika studijām uz nepilna laika, ņemot
vērā faktu, ka vēl aizvien ir nepietiekams valsts finansēto vietu apmērs pilna laika studējošajiem.
Šī iemesla dēļ, valsts budžeta finansējums nepilna laika studijām būtu atbalstāms tikai situācijā,
kad tam ir atvēlēts papildu finansējums
Izmaksas
Šobrīd valstī noteiktais vienas studiju vietas bāzes finansējums ir 1 458,51 eiro, savukārt
Ministru kabineta noteikumu Nr. 994 28. punkts nosaka, ka “studiju izmaksu koeficientu vērtības
studiju vietas izmaksu aprēķinos nepilna laika studijās ir trīs ceturtdaļas no šo noteikumu
1.pielikumā noteiktās attiecīgās izglītības tematiskās jomas koeficienta vērtības”. No tā izriet
zemāk apkopotie izmaksu aprēķini, piemēram, tematiskajā jomā “Sociālās un cilvēkrīcības
zinātnes” viena valsts finansēta studiju vieta nepilna laika studijās izmaksātu 1 531 eiro,
nodrošinot jau 100 šādas studiju vietas, tie būtu 1 531 436 eiro.
Izmaksu aprēķinu visām tematiskajām jomām uz 10, 100 un 1000 studiju vietām skatīt 1.
pielikumā dokumenta beigās.
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“Sociālās” valsts budžeta finansētās studiju vietas
Sākuma priekšlikums: “LSA rekomendē paralēli esošajām budžeta vietām, ko piešķir pēc
studējošo sekmēm, ieviest papildu budžeta vietas, kuru piešķiršanā augsta prioritāte būtu
sniegta arī sociālajiem kritērijiem (jaunie vecāki, daudzbērnu ģimenes, trūcīgās ģimenes u.c.).
Sociālo budžeta vietu nodrošinājumam nebūtu jānāk no Izglītības un zinātnes ministrijas
budžeta. Arī sociālajām budžeta vietām būtu nodrošināma rotācija un līdzīgi kritēriji kā
pašreizējām uz akadēmisko sniegumu balstītajām budžeta vietām.”
Galvenie diskusiju identificētie riski un komentāri:
● Sociālos jautājumus ir jāļauj risināt Labklājības ministrijai un pašvaldībām;
● Vislabāk ir izveidot visiem pieejamus kredītus;
● Ļoti būtiski uzmanību pievērst pamatizglītības un vidējās izglītības līmenim, tādejādi jau
saknē veicinot piekļuvi labai izglītībai;
● Maznodrošinātā statuss šobrīd ir labākais esošais kritērijs, tā ir ilgā laika posmā
pilnveidota sistēma. Jāvairo uzticēšanās studentiem un viņu godaprātam, ka šo atbalstu
izmantos tie, kam tas visvairāk nepieciešams.
Gala vienošanās:
Efektīvākais veids augstākās izglītības pieejamības veicināšanai būtu noņemt papildu galvotāja
prasību (atstājot, ka tikai valsts galvo) studējošajiem ar maznodrošinātā statusu studiju un
studējošā kredītu iegūšanai.
Izmaksas:
Šobrīd izmaksas nav nosakāmas, jo tās ir saistītas ar to, ka pastāv lielāks risks, ko valsts
uzņemsies, būdama vienīgais galvotājs par studiju un studējošā kredītiem, tomēr vēsturiski
studiju un studējošā kredīta apakšprogrammas budžets nav ticis izsmelts.
Finanšu ministrijas dati par 2014. un 2015. gada valsts budžeta apakšprogrammā 03.04.00
“Studējošo un studiju kreditēšana” izpildes dinamiku liecina, ka no sākotnēji piešķirtajiem 1,5
miljoniem eiro 2014. gadā un 1,8 miljoniem eiro 2015. gadā faktiski mērķim izlietoti tikai 0,4
miljoni eiro katrā gadā. Tas nozīmē, ka no valsts piešķirtā finansējuma studējošo un studiju
kreditēšanai faktiski tiek izlietoti mazāk nekā 30%. Arī iepriekšējos gados novērojama tāda pati
tendence. Diemžēl LSA rīcībā nav datu par pēdējiem gadiem.
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Izcilībā balstītās valsts budžeta finansētās studiju
vietas
Sākuma priekšlikums: “LSA aicina precizēt Augstskolu likumu un arī Ministru kabineta 2006.
gada 12. decembra noteikumus Nr. 994 “Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas
no valsts budžeta līdzekļiem”, paredzot iespēju trešā pīlāra ietvaros piešķirt valsts budžeta
finansētās studiju vietas tām augstākās izglītības iestādēm (AII), kuru attiecīgās tematiskās
jomas ir sniegušas augstus rādītājus salīdzinājumā ar tām pašām jomām citās augstākās
izglītības iestādēs. LSA skatījumā, šādai valsts budžeta finansēto studiju vietu piešķiršanai
nebūtu jāattiecas uz resursietilpīgām nozarēm, kuru tematiskās jomas koeficienta, saskaņā ar
Ministru kabineta 2006. gada 12. decembra noteikumiem Nr. 994, optimālā vērtība ir 3 vai
vairāk.”
Galvenie diskusiju identificētie riski un komentāri:
● Izstrādājot un ieviešot kritērijus, jāņem vērā tas, lai tie ir izmērāmi un neveido lieku
birokrātisko slogu augstskolām, visi kritēriji un jēdzieni skaidri jādefinē;
● Plānots ieviest arī kvalitatīvus kritērijus, ko ekspertu grupa novērtē intervālā no 1 līdz 5;
● Dati šobrīd iztrūkst par vienu kritēriju bloku, plānots, ka par 2018. gadu tie būs pieejami
2019. gada nogalē;
● 2018. gada nogalē būs informatīvais ziņojums no Centrālās statistikas pārvaldes un IZM
par Augstākās izglītības monitoringa sistēmas ieviešanu;
● Šobrīd piešķirtais kritēriju svars ir sākotnējais piedāvājums, ar ko uzsākt sarunu par tā
sadalījumu.
Gala vienošanās:
● Konkurss tiek attiecināts gan uz valsts, gan privātajām augstskolām;
● Piedalās visu ministriju pārraudzībā esošās augstskolas, izņemot Aizsardzības ministriju
un Iekšlietu ministriju;
● Pilotprojektā konkurss tiek attiecināts tikai uz bakalaura līmeņa studijām;
● Konkurss norisinās divu teritoriālo kategoriju iekšējās konkurences ietvaros: Rīgas
reģions un pārējie reģioni.
● Skatītas tiek tikai tās tematiskās jomas, kuru optimālais koeficents nepārsniedz 2,5.
Tematisko
jomu
sadalījumu
un
optimālos
koeficentus
skatīt
šeit:
https://likumi.lv/doc.php?id=149900
● Konkursa ietvaros tiek aplūkoti trīs kritēriju grupas: karjera, sasaiste ar darba tirgu un
tautsaimniecību (40%), ieguldījums Latvijas vides, kultūras un sociālās atbildības
ilgtspējīgā attīstībā (20%), augstākās izglītības eksportspēja (40%).
Izcilības kritēriju apkopojums skatāms nākamajā lapā.
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Grupa

Kritērijs
Studējošo ienākumu
pieaugums pēc
studijām

Karjera, sasaiste
ar darba tirgu un
tautsaimniecību
(40%)

Ieguldījums
Latvijas vides,
kultūras un
sociālās
atbldības
ilgtspējīgā
attīstībā (20%)

Augstākās
izglītības
eksportspēja
(40%)

Kritērija
svars

Kā tiks skaitīts?

Kādēļ nepieciešams?

Kur iegūs
datus?

11.67%

Studējošo ienākumu apmērs
izteikts kā procents pret vidējo
attiecīgās tematiskās jomas
absolventu ienākumu līmeni, kas
absolvējuši attiecīgajā gadā

Mudina augstākās izglītības sasaisti ar
darba tirgu

Absolventu
reģistrs

Ilgtermiņā izmantot
Augstākās izglītības
Varētu neattēlot augstskolas reālo pievienoto
kvalitātes monitoringa
vērtību, jo neņem vērā studējošo sekmes
sistēmas studiju ietekmes
pirms studiju sākšanas
indikatoru

Pasaules bankas ziņojums norādīja, ka
augstākajā izglītībā ir jādiferencē
finansējuma avoti, mudina augstākās
izglītības iestādes sadarboties ar darba
tirgu

Augstskolu
pārskati,
ilgtermiņā
Augstākās
izglītības
kvalitātes
monitoringa
sistēma

Varētu tikt negodīgi attēlota informācija (daļa
no studiju maksas tiktu iekasēta kā cita veida
maksājumi)

Profesijas limenis varētu ne vienmēr nozīmēt Risks tiek ierobežots caur
profesijas pielietošanu
citu kritēriju pielietošanu

Riski

Kā mazināt riskus?

Līdzekļu piesaiste no
alternatīvajiem
avotiem1

11.66%

Piesaistītie līdzekļi no
alternatīvajiem finanšu avotiem uz
vienu studējošo, neņemot vērā
valsts finansējumu

Studiju programmas
spēja sagatavot
attiecīgam profesiju
līmenim
nepieciešamos
absolventus

11.66%

Absolventu procents, kas strādā
attiecīgā profesiju līmenī

Jāņem vērā ne tikai to, vai studiju
programma spēj sagatavot pelnošus
absolventus, bet arī absolventus, kas
spēj darboties attiecīgā profesijas līmenī

Absolventu
reģistrs

Ekspertu
grupas
kvalitatīvi
izvērtēs

Kritērijs ir kvalitatīvs un subjektīvs

Kritērija svars ir relatīvi
mazāks nekā citiem

Sekot līdzi anomālijām

Augstskolas loma
tautsaimniecības
inovēšanā

5%

Jāveido nozaru ekspertu grupas

Izcilība nevar pastāvēt bez inovācijām,
un augstskolas nevar tikai sekot darba
tirgum, bet tām arī ir pašām jāinovē

Augstkolas portfolio
studentcentrētas
izglītības, sociālās
atbildības un
studējošo pilsoniskās
atbildības iesaistē

10%

Ekspertu grupa, ko izveido no AI
steikholderiem, izvērtē portfolio

Augstskolām ir atbildība pret valsti,
veidojot sociāli aktīvus un valstiskus
absolventus

Ekspertu
grupas
kvalitatīvi
izvērtēs

Kritērijs ir kvalitatīvs un subjektīvs

Risks tiek ierobežots caur
citu kritēriju pielietošanu

Vai eksistē sistēma,
kas veicina pilsonisko
un sociālo aktivitāti

10%

Eksperti vērtē, vai pastāv sistēma
un cik laba tā ir

Augstskolām ir atbildība pret valsti,
veidojot sociāli aktīvus un valstiskus
absolventus

Ekspertu
grupas
kvalitatīvi
izvērtēs

Kritērijs ir kvalitatīvs un subjektīvs

Risks tiek ierobežots caur
citu kritēriju pielietošanu

Kopīgās studiju
programmas ar
ārvalstu augstskolām

10%

Studējošo % kopīgās studiju
programmās ar ārvalstu
augstskolām

Veicina starptautisko sadarbību

Jau ir
pieejami

Varētu būt sadarbība tikai "uz papīra" bez
pievienotās vērtības

Risks ir jāpieņem

Kopīgās studiju
programmas ar
Latvijas augstskolām
vai koledžām

10%

Studējošo % kopīgās studiju
programmās ar Latvijas
augstskolām vai koledžām

Veicina starptautisko sadarbību

Jau ir
pieejami

Varētu būt sadarbība tikai "uz papīra" bez
pievienotās vērtības

Risks ir jāpieņem

10%

Starptautisko studējošo īpatsvars
no studējošajiem reizināts ar
procentu, kas studē ne mazāk kā
divus gadus LV

Mudina veikt pārdomātu starptautisko
studējošo piesaisti

Absolventu
reģistrs

Nevērtē starptautisko studējošo ienākumu
līmeni

Ilgtermiņā izmantot
Augstākās izglītības
kvalitātes monitoringa
sistēmas studiju ietekmes
indikatoru

10%

Studējošo ienākumu apmērs
izteikts kā procents pret vidējo
attiecīgās tematiskās jomas
absolventu ienākumu līmeni, kas
absolvējuši attiecīgā gadā

Vislielākā pievienotā vērtība no
starptautiskajiem studējošajiem ir
gadījumā, ja tie paliek strādāt Latvijā
labi atalgotos amatos, kur viņi var
izmantot savas augstskolā iegūtās
zināšanas

Absolventu
reģistrs

Starptautisko
studējošo īpatsvars

Absolventustarptautisko
studējošo karjeras
gaitas

Varētu neattēlot augstskolas reālo pievienoto
Ilgtermiņā izmantot
vērtību, jo neņem vērā studējošo sekmes
Augstākās izglītības
pirms studiju sākšanas. Nodarbināti
kvalitātes monitoringa
starptautiskie studenti-absolventi varētu nebūt sistēmas studiju ietekmes
valsts mērķis
indikatoru

Grūti attiecināms uz kultūras jomu, jo vairums strādā valsts finansētās iestādēs. Kultūrai ir jāveido citus kritērijus: dalība pasākumos, jaunas mākslas iniciatīvās. Jācaurskata kritērijs
atbilstoši katras tematiskās jomas specifikai.
1
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Izmaksas:
Provizoriskais finansējuma apjoms (milj. EUR), kas tiktu piešķirts balstoties uz kvalitātes
kritērijiem caur no valsts budžeta finansētām studiju vietām.2

Ko
skar/pārdales 10%
no
valsts
apjoms
budžeta finansētām
studiju
vietām
sociālās
zinātnēs
bakalaura līmenī

10%
no
valsts
budžeta finansētām
studiju vietām visās
tematiskajās jomās
bakalaura līmenī

10%
no
valsts
budžeta finansētām
studiju vietām visās
tematiskajās jomās
visos līmeņos

Tikai IZM resora 165 vietas
finansētās studiju MEUR)
vietas augstskolās

(0,26 1151 vieta
MEUR)

(2,8 1593 vietas
MEUR)

(4,7

IZM, VM, ZM un 198 vietas
resoru
finansētās MEUR)
studiju
vietas
augstskolās

(0,32 1769 vietas
MEUR)

(5,1 2353 vietas
MEUR)

(8,2

2

Latvijas Studentu apvienība (2018). Ziņojums par augstākās izglītības finansēšanas sistēmas pilnveidi.
54. lpp. Pieejams: http://www.lsa.lv/wp-content/uploads/2018/07/AI_finansesana_zinojums.pdf
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Pilnībā no valsts budžeta finansēta doktorantūra
Sākuma priekšlikums: “Saskaņā ar Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2014.–2020. gadam,
Latvijai būtu jāvirzās uz pilnībā no valsts budžeta dotētu doktorantūru.”
Galvenie diskusiju identificētie riski un komentāri:
● Nepieciešams fokusēties uz doktorantu stipendiju apmēra palielināšanu, nevis studiju
vietu skaitu. Kā liecina iepriekšējā pieredze ar Eiropas Sociālā fonda 1.1.2.1.2.
apakšaktivitātes "Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai" mērķstipendijām, tas
sniedz būtisku atbalstu studējošajiem un zinātniskā grādā pretendentiem. Stipendijas
bija pieejamas laika posmā no 2008. gada līdz 2011. gadam, un atbalstīja 1. un 2. kursa
doktorantus ar ne vairāk kā 600 Ls (852 eiro) lielu stipendiju, bet 3. kursa doktorantus un
zinātniskā grāda pretendentus ar ne vairāk kā 800 Ls (1136 eiro) lielu stipendiju.3
Nozares eksperti, kas piedalījās LSA rīkotajās diskusijās, vairākkārt atsaucās uz šīm
stipendijām kā labo piemēru nozarē un uz to būtisko lomu doktorantu atbalstīšanā.
● Doktorantu (pretendentu) skaits būtu lielāks, ja viņiem būtu garants, ka tiks nodrošināti
materiāli un iespējas pabeigt doktorantūras studijas.
● Nepieciešams caurskatīt un pilnveidot promocijas procesu, ņemot vērā Pasaules bankas
pētījumā paustās rekomendācijas.
● Esošais doktorantūras stipendiju apmērs Latvijā ir nepieņemami zems, kopš valsts
stipendiju fonda izveides tā apmērs ir palicis nemainīgs. 2004. gadā tika samazināts
studējošo loks, kas var saņemt stipendiju, un kopš tā brīža bakalaura un maģistra
līmeņa studējošie mēnesī var saņemt vien 99,70 eiro (70 lati), bet doktorantūras
studējošais vien 113,83 eiro (80 lati).
● Lietuvā 2018. gada vasarā tika palielināts stipendiju apmērs no 395,20 eiro uz 722,00
eiro pirmā studiju gada doktorantiem un no 456,00 eiro uz 836,00 eiro otrā līdz ceturtā
studiju gada doktorantiem.4
● Igaunijā stipendiju apmērs svārstās no 500 līdz 600 eiro uz doktorantūrā studējošo, bet
katra augstākās izglītības iestāde ir tiesīga pati noteikt, vai atbalsta vairāk. Piemēram,
Tartu Universitāte nodrošina iespēju startēt uz research konkursu, kur iespējams saņemt
papildu finansējumu projektiem. Finansējums tiek piešķirts no AII budžeta. Kopsummā
atbalsta apmērs, ko saņem viens doktorants, var pārsniegt tūkstoti eiro.
Gala vienošanās:
● Nepieciešams palielināt doktorantu stipendiju apmēru, nosakot, ka tā ir kredītā balstīta
stipendija. Saņemšanas kritērijs ir, ka 5 gadu laikā promocijas darbs pieņemts padomē.
AII uzņemas atbildību par šo doktorantu, rūpējas, lai process un procedūra realizējas ar
aizstāvēšanos.

3

MK noteikumi Nr. 882. Pieejamos: https://www.vestnesis.lv/ta/id/183492
Gudienė, V. (2018). Vyriausybė didina doktorantų stipendijas. Pieejams:
https://www.delfi.lt/projektai/studijos2018/vyriausybe-didina-doktorantu-stipendijas.d?id=78605527
4
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●

Piedāvājums palielināt stipendiju apmēru, un realizēt divos etapos: pirmajā
doktorantūras gadā 500 eiro stipendija. Sākot ar otro gadu doktorantūras studijās,
palielināt stipendijas apmēru līdz divām minimālajām mēnešalgām jeb 860 eiro.

Izmaksas
Lēciens uz 500

Lēciens no 500 uz 860 (divas
minimālās mēnešalgas)

Esošā summa gadā

€ 1 024,47*

Esošā summa mēnesī

€ 93,13*

€ 500,00

Vietu skaits

1757

1757

Mērķis mēnesī

€ 500,00

€ 860,00

Iztrūkstošais finansējums

€ 7 863 506,21

€ 6 957 720,00

*pašreizējais apmērs
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Viena avota finansējums vienai tematiskajai jomai
Sākuma priekšlikums: “Ņemot vērā, to ka, piešķirot valsts finansējumu, būtu jāņem vērā
tautsaimniecības prioritātes, kā arī papildu izaicinājumus, ko rada nepieciešamība vairākām
iestādēm savstarpēji koordinēt resursu piešķiršanu, būtu nepieciešams katras tematiskās jomas
ietvaros valsts līmenī nodrošināt vienotu finansēšanas avotu.”
Galvenie diskusiju identificētie riski un komentāri:
● Izglītības un zinātnes ministrija šādam priekšlikumam nesaskata skaidru mērķi un jēgu.
Jau šobrīd problēmas ar finansējuma sadali risina trīspusējie līgumi, kas ir lielāks
birokrātiskais slogs, tomēr savu mērķi tas pilda.
● Ekonomikas ministrijas pārstāvis norāda, ka no sistēmas perspektīvas būtu
nepieciešama viena kontrolējošā institūcija vai platforma, kas uzrauga visu finansēšanas
procesu.
● IZM uzsver, ka tai šobrīd ir grūti ietekmēt citu ministriju pārraudzībā esošās augstākās
izglītības iestādes, kad tiek lemts par valsts finansēto studiju vietu sadalījumu. Viens no
vājākajiem sistēmas posmiem ir arī reģionālās augstskolas - tās ļoti ietekmē valstī
notiekošie demogrāfiskie procesi.
Gala vienošanās:
Diskusijas rezultātā šis jautājums tika atzīts par nozīmīgu, tomēr, salīdzinājumā ar citiem
aktuālajiem jautājumiem, kā ne-prioritāri risināms, jo tas ir politiska rakstura lēmums.
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1. pielikums „Valsts finansētu nepilna laika studiju vietu izmaksas pa tematiskajām
jomām”
Tematiskā joma

Optimālais
koeficients

Izmaksas uz
1 vietu

Izmaksas
uz 10
vietām

Izmaksas
uz 100
vietām

Izmaksas uz 1000
vietām

Tieslietu zinātnes

1,1

€ 1 203

€ 12 033

€ 1 203 271

€ 1 203 270 750

Humanitārās zinātnes

1,4

€ 1 531

€ 15 314

€ 1 531 436

€ 1 531 435 500

Sociālās un
cilvēkrīcības zinātnes

1,4

€ 1 531

€ 15 314

€ 1 531 436

€ 1 531 435 500

Informācijas un
saskarsmes zinātnes

1,4

€ 1 531

€ 15 314

€ 1 531 436

€ 1 531 435 500

Uzņēmējdarbība un
administrēšana

1,4

€ 1 531

€ 15 314

€ 1 531 436

€ 1 531 435 500

Skolotāju izglītība un
izglītības zinātnes

1,7

€ 1 860

€ 18 596

€ 1 859 600

€ 1 859 600 250

Individuālie
pakalpojumi

1,8

€ 1 969

€ 19 690

€ 1 968 989

€ 1 968 988 500

Transporta
pakalpojumi

1,8

€ 1 969

€ 19 690

€ 1 968 989

€ 1 968 988 500

Datorzinātnes

2,5

€ 2 735

€ 27 347

€ 2 734 706

€ 2 734 706 250

Matemātika un
statistika

2,5

€ 2 735

€ 27 347

€ 2 734 706

€ 2 734 706 250

Būvniecība

2,9

€ 3 172

€ 31 723

€ 3 172 259

€ 3 172 259 250
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Kuģu vadīšana

2,9

€ 3 172

€ 31 723

€ 3 172 259

€ 3 172 259 250

Inženierzinātnes

2,9

€ 3 172

€ 31 723

€ 3 172 259

€ 3 172 259 250

Lauksaimniecība,
mežsaimniecība un
zvejniecība

2,7

€ 2 953

€ 29 535

€ 2 953 483

€ 2 953 482 750

Izgatavošana un
pārstrāde

2,7

€ 2 953

€ 29 535

€ 2 953 483

€ 2 953 482 750

Sporta darba
organizācija un
vadība

2,7

€ 2 953

€ 29 535

€ 2 953 483

€ 2 953 482 750

Dabaszinātnes

3,2

€ 3 500

€ 35 004

€ 3 500 424

€ 3 500 424 000

Vides aizsardzība

3,2

€ 3 500

€ 35 004

€ 3 500 424

€ 3 500 424 000

Arhitektūra

3,5

€ 3 829

€ 38 286

€ 3 828 589

€ 3 828 588 750

Māksla

3,5

€ 3 829

€ 38 286

€ 3 828 589

€ 3 828 588 750

Skolotāju izglītības
programmas vizuālās
mākslas vai mūzikas
skolotāja
kvalifikācijas
iegūšanai

3,5

€ 3 829

€ 38 286

€ 3 828 589

€ 3 828 588 750

Farmācija

3,5

€ 3 829

€ 38 286

€ 3 828 589

€ 3 828 588 750

Veselības un sociālā
aprūpe

3,5

€ 3 829

€ 38 286

€ 3 828 589

€ 3 828 588 750
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Veterinārija

5

€ 5 469

€ 54 694

€ 5 469 413

€ 5 469 412 500

Ārstniecība

4

€ 4 376

€ 43 755

€ 4 375 530

€ 4 375 530 000

Civilā drošība

4,2

€ 4 594

€ 45 943

€ 4 594 307

€ 4 594 306 500

Mūzika, horeogrāfija

4,5

€ 4 922

€ 49 225

€ 4 922 471

€ 4 922 471 250

Mākslas programmas
"Audiovizuālā mediju
māksla" un "Dizains"

4,5

€ 4 922

€ 49 225

€ 4 922 471

€ 4 922 471 250

Zobārstniecība

5,1

€ 5 579

€ 55 788

€ 5 578 801

€ 5 578 800 750

Militārā aizsardzība

6

€ 6 563

€ 65 633

€ 6 563 295

€ 6 563 295 000

