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LSA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 

10.12.2016.      Rīga               Nr. 2016/DP10 

  

Latvijas Studentu apvienības (LSA) sasauktā un rīkotā Domes sēde 

Domes sēdes norises vieta: Ekonomikas un kultūras augstskola, Lomonosova iela 1 k-5 

Sēde izsludināta: ar e-pasta starpniecību 2016. gada 23. novembrī 

Sēdes sākums: 11:00 

Sēdē piedalās: 37 no 53 balsstiesīgajiem – konstatēts kvorums 

 

LSA domnieki: 

 

Dagnija Roga (BA) 

Zane Sandra Tērpa (BAT) 

Zane Znatnaja (BAT) 

Ieva Hiļa (DU) 

Matīss Lagzdiņš (DU) 

Guna Pujāte (EKA) 

Rolands Juris Zibins (EKA) 

Lauris Krolis (ISMA) 

Kristīne Lindberga (LiepU) 

Jānis Valdemārs Eliāss (LJA) 

Valters Dolacis (LKrA) 

Luīze Kalniņa (LKA) 

 

Gvido Bērziņš (LLU) 

Aija Mataite (LLU) 

Beāte Grauduma (LMA) 

Evelīna Puzo (LU) 

Matīss Mamedovs (LU) 

Dāvids Celmiņš (LU) 

Andis Draguns (LU) 

Laura Kudravska (RTA) 

Iļja Lobanovs (RTA) 

Jānis Bērziņš (RAI) 

Dagne Bērziņa (RCK) 

Rasa Valdiņa (RPIVA) 

 

Enija Rudzīte (RISEBA) 

Elīna Valdmane (RISEBA) 

Linda Rubene (RSU) 

Evita Terēze Tēberga (RSU) 

Olga Jasjuļeņeca (RSU) 

Oskars Niks Mālnieks (RTU) 

Katrīna Sproģe (RTU) 

Indra Pētersone (RTU) 

Matijs Babris (RTU) 

Jurģis Pēteris Eglītis (VeA) 

Alise Klauža (ViA) 

Karolīna Matrosova (VPK) 

Maira Belova (LSA) 

Viesi: 

 

Arkādijs Zvaigzne (LSA) 

Kristaps Osis (LSA) 

Baiba Puisīte (LSA) 

Eiženija Matiļeviča (LSA) 

Zelma Sergejeva (LSA) 

Eva Kaufmane (RCK) 

Paula Cukura (LKA) 

Anete Baltiņa (LU) 

Sintija Lubanova (RSU) 

Dāvis Vēveris (LLU) 

Nikita Minakov (TSI) 

Erīna Elizabete Renģe (BAT) 

Artūrs Lībietis-Lībaitis (LU) 

Natālija Šilova (RSU) 

 

Sēdes darba kārtība: 

1. Domes sēdes atklāšana 

2. Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana 

3. Valdes darbības pārskats kopš iepriekšējās Domes sēdes 

4. Vēlēšanu komisijas ievēlēšana 

5. Finanšu pārskats 

6. LSA Iekšējā virziena vadītāja (Valdes locekļa) vēlēšanas 

7. Balsošana par LSA Iekšējā virziena vadītāja (Valdes locekļa) amata kandidātiem 

8. Vēlēšanu rezultātu paziņošana 

9. Diskusija par nepieciešamajiem grozījumiem LSA Statūtos 

10. Grozījumu LSA Kārtības rullī apstiprināšana 

11. Atskats par Eiropas Studentu apvienības Biedru sapulci 
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12. Studējošo pašpārvalžu aktualitātes 

13. LSA paldies aktīvistiem 

 

1. Domes sēdes atklāšana 

_____________________________________________________________________________ 

 

Sēde tiek atklāta 11:00. Atklāšanas uzrunu saka EKA Studiju prorektore Oksana Lentjušenkova 

un EKA studējošo pašpārvaldes (SP) vadītājs Rolands Juris Zibins, kā arī LSA Prezidente Maira 

Belova. 

 

2. Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana 

_____________________________________________________________________________ 

 

M.Belova: Izsludinu balsojumu: 

"Par 2016. gada 10. decembra Domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu". 

 

PAR PRET ATTURAS 

34 0 0 

Lēmums: 2016. gada 10. decembra Domes sēdes darba kārtība ir apstiprināta. 

 

B.Puisīte: Uz Domes sēdi ieradušies 36 domnieki, konstatēts kvorums. 

 

3. Valdes darbības pārskats kopš iepriekšējās Domes sēdes 

_____________________________________________________________________________ 

 

M.Belova: Viens no aktuālajiem jautājumiem bija valsts finansēto budžeta vietu saglabāšana 

turpmākajiem 3 gadiem, kas tālāk izvērtās par akciju par papildus finansējumu augstākajai 

izglītībai (AI). LSA valde kopā ar SP vadītājiem tikās ar Ministru prezidentu Māri Kučinski, 

Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) un Finanšu ministriju (FM), lai pārrunātu finansējumu AI. 

Piedalījāmies vairākās Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas (IKZK) un Budžeta un 

finanšu (nodokļu) komisijas sēdēs. Notika studentu gājiens 31. oktobrī, kur piedalījās aptuveni 

2000 dalībnieku. Liels paldies ikvienam, kurš piedalījās! 1. novembrī piedalījāmies Ministru 

kabineta (MK) sēdē, kur tika apstiprināts, ka valsts finansētās studiju vietas tuvākajiem trim 

gadiem netiks samazinātas. 24. novembra agrā rītā Saeima apstiprināja valsts budžetu, vakar 

Valsts prezidents izsludināja valsts budžetu. Problēmjautājums vēl ir par 2018. un 2019. gadu, pie 

ka tiks strādāts. 

Jūnija Domes sēdē tika apstiprināta nostāja par AI kvalitātes indikatoriem, jeb pēc kādiem 

principiem tiek piešķirtas valsts finansētās studiju vietas. Ir notikušas vairākas tikšanās ar IZM 

Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta pārstāvjiem, lai pārrunātu budžeta vietu 

piešķiršanu 2017. gadam. Ministrija ir publiski paudusi, ka 2017. gadam budžeta vietas tiks 

sadalītas pēc vecā principa. LSA vienojās ar IZM, ka ar janvāri nozare sanāks uz kopīgu darba 

grupu, lai strādātu pie kvalitātes indikatoru izstrādes valsts budžeta vietu piešķiršanai kontekstā ar 

to, kā valstī var ieviest valsts dotētu AI. Esam stingri iestājušies par to, ka budžeta vietām jāseko 

kvalitātei, nevis vēsturiskajam principam, kā arī neskatoties uz augstākās izglītības iestādes (AII) 

dibinātāju. LSA būs iekšējas darba grupas par to. 

No 2017. gada valsts budžeta līdzekļiem LSA piešķirti 12 000 EUR, kam pamatojums bija LSA 

vēstule Saeimai par lūgumu nodrošināt finansējumu LSA fondam, kura mērķis būtu 

mērķstipendiju veidā veicināt studējošo iesaisti zinātnē, atbalstot studējošo došanos uz 

starptautiskām un vietējām konferencēm, kā arī citos veidos. Gaidām gala lēmumu no ministrijām, 

plānots strādāt pie kārtības izstrādes, kā mērķstipendijas tiks piešķirtas, plānots piesaistīt 

sadarbības partnerus no uzņēmumiem ar domu, ka finansējums turpmākajos gados pieaugs. 
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Turpināts stādāt pie pētniecībā balstītas mākslinieciskās prakses doktorantūru ieviešanas. Šobrīd 

izstrādāti Augstskolu likuma (AL) grozījumi, kur Kultūras ministrija ar iesaistītajām pusēm un 

juristi pārskata, vai normas ir pareizi sagatavoti. Decembrī būs gala sanāksme Kultūras ministrijā 

ar augstskolām, LSA un Augstākās izglītības padomes (AIP) pārstāvi. 

Darbs pie AL grozījumiem par studējošo un absolventu reģistru, par šo jautājumu bija liela 

ažiotāža saistībā ar to, ka Saeima valsts budžeta paketē virzīja šos jautājumus, nesaskaņojot ar 

nozari. Pret grozījumu virzīšanu valsts budžeta paketē iebilda Saeimas Juridiskais birojs. Deputāti 

iebildumos neieklausījās, grozījumi ir apstiprināti. LSA uzskata, ka dati ir jāievāc un jāanalizē, bet 

kas pie tiem tiks, kā tie tiks izmantoti, cik ilgi jūsu personas dati tiks glabāti, kas tos varēs redzēt? 

Publiskās diskusijās, tai skaitā Studentu Līderu forumā, IZM ministrs izteicies, ka varētu publicēt 

katru studiju programmu absolventu ienākumus un vai viņi strādā attiecīgajā nozarē. Šobrīd 

paredzēts uzkrāt informāciju, kuri studenti kurās AII studējuši, kādā līmenī, vai ir izmantojuši 

mobilitātes iespējas, stipendijas, vai ir atradušies akadēmiskajos pārtraukumos un par apgūtajiem 

kredītpunktiem. Datubāze būs sasaistīta ar Valsts ieņēmumu dienestu, būs pieejami absolventu 

nodarbinātības un ienākumu dati. Ir ļoti daudz neskaidru jautājumu. 

Notikusi Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomes (AIKNP) sēde, kur tika pārrunāts 

par Eiropas Savienības fondu projektu, kur ir plāns AI kvalitātes aģentūrām Latvijā iekļūt 

starptautiskajos reģistros. Tika diskutēts par nepieciešamajiem grozījumiem Latvijas normatīvajos 

dokumentos, lai atbilstu Eiropas standartiem un vadlīnijām. Atsākas diskusijas par to, ka 

Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra (AIKA) būtu jānostiprina neatkarīga. Aizvien vairāk tiek 

diskutēts par AII institucionālo akreditēšanu, saistīts ar Latvijas Biznesa koledžas (LBK) ārkārtas 

akreditāciju. 

 

A.Zvaigzne: Janvāra beigās un februāra sākumā plānotas 12 pilotakreditācijas, kuras īsteno AIKA, 

pilotakreditāciju mērķis ir pārbaudīt jaunas akreditācijas metodes, lai pilnveidotu darbību. Tiks 

variēts ar starptautisko ekspertu skaitu. Eksperta un novērotāja statusā visur deleģēti pārstāvji. 

Turpinām darbu pie studentu-ekspertu videolekcijām, paredzēts, ka būs gatavas janvārī. Šobrīd ir 

samontēta viena lekcija. 

31. oktobrī notika konference “Kā spert pirmos soļus zinātnē?”. Rīkojām kopā ar Latvijas 

Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību un Latvijas Jauno zinātnieku apvienību. 

Konferences video ir pieejami LSA Facebook lapā. 

Nākamā gada februārī būs konference par nākotnes studijām, kuras mērķis būs identificēt nākotnes 

izaicinājumus un vajadzīgās reformas AI jau šobrīd. Plānots, ka piedalīsies AI politikas veidotāji, 

būs paneļdiskusijas. 

Notika Pasaules bankas pētījums par AI pārvaldību, esmu izsūtījis par to e-pastu. Eksperti ir 

priecīgi, ka esam demokrātiski, labi darbojas SP. Gaidām 3 starpziņojumus. Eksperti viesojās 

vairākās AII, kuru rektoriem nosūtīja vēstules ar individuālām rekomendācijām. 

 

E.Matiļeviča: 3. decembrī, Starptautiskajā invalīdu dienā, norisinājās Tiesībsarga konference 

"Izglītības pieejamība". Konference apkopoja dažādus izglītības līmeņus, tai skaitā arī AI. LSA 

bija aicināti piedalīties paneļdiskusijā pastāstīt par studentcentrētu izglītību un piemēriem, 

izaicinājumiem Latvijā. Paralēli norisinājās nevalstisko organizāciju izstāde, kurā piedalījāmies 

un iepazīstinājām ar lietām, ko darām saistībā ar AI pieejamību. Tiesībsargs prezentēja pētījumu 

par AI pieejamību, infrastruktūras nodrošinājumu cilvēkiem ar invaliditāti. Rezultāti būs 

janvārī/februārī. Tad tiks sasaukta LSA darba grupa. 

LSA katru gadu mēģina aktualizēt studējošo un studiju kredītu piešķiršanas kārtību, kas ieviesta 

2001. gadā. Esam sagatavojuši vēstuli ar konstruktīviem argumentiem, kādus grozījumus 

vajadzētu veikt. Runāsim ar iesaistītajām pusēm. 

Ar LiepU un LLU vienojāmies, ka izsūtīsim vēstuli pašvaldībām par atvieglojumiem sabiedriskajā 

transportā studējošajiem. Nosūtījām vēstuli, drīz saņemsim atbildes. 

Pirms 2 nedēļām politikas veidotāju vidū izskanēja diskusijas par studenta bezdarbnieka statusu. 

2004. gadā tika pieņemta norma, ka studējošais var pretendēt uz bezdarbnieka statusu, Latvija ir 
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vienīgā valsts Eiropā, kur tas ir iespējams, tāpēc politiķu vidū izskanēja, ka tādejādi tiek tērēti 

valsts līdzekļi. Mēs izveidojām argumentāciju, kāpēc to nevajadzētu atcelt, ja šis jautājums tiek 

atkal pacelts. 

Notika darba grupa par iedzīvotāju ienākumu nodokli (IIN), noteicām tālāko plānu panākt, ka IIN 

likme palielinās tiem studentiem, kas maksā par savām studijām, lai varētu vairāk šo naudu 

nodokļos atgūt atpakaļ. 

 

M.Belova: Iekšējas lietās Zelma aktīvi strādāja pie pasākumu cikla "Iepazīsti LSA" organizēšanas. 

Starptautiskajā dimensijā bija vairāki braucieni, vienā no tiem tika skatīts jautājums par 

cilvēktiesībām AI, kā notiek SP pārstāvniecība, kuras mērķa grupas ir SP. Nacionālā līmenī tika 

diskutēts par šo atskata pasākumā. 

Notika Nordic Organizational Meeting (NOM), kur tika pārrunāta NOM vēsture un Eiropas 

Studentu apvienības (ESU) Biedru sapulce. 

Notika seminārs "Kam rūp students?" (KRS). 

Seko LSA sociālo tīklu sekotāju statistikas pārskats. 

 

M.Mamedovs: Vai ir uzsākts darbs pie Reflektantu informatīvās kampaņas (RIK)? Ja nav, kāds 

ir plāns? 

 

M.Belova: Šobrīd RIK nav uzsākta, tuvākajā laikā tiks izsludināta pieteikšanās galvenajam 

organizatoram. Aizpagājušajā nedēļā bija darba grupa par LSA projektu virsmērķu definēšanu, 

ņemot vērā, ka RIK iepriekš konstatēti vairāki problēmjautājumi - mērķauditorija netiek līdz galam 

sasniegta, nav bijusi informācija ārvalstu reflektantiem. Undija Ancēna apkopos rezultātus. 

 

O.Jasjuļaņeca: 7. decembrī tu piedalījies Tieslietu ministrijas sanāksmē par valsts vienoto jurista 

kvalifikācijas eksāmenu. Kāds ir rezultāts? 

 

A.Zvaigzne: Plašāku atskatu esmu nosūtījis SP vadītājiem, kuru AII ir tiesības zinātņu studijas 

virziens, bet šajā sēdē mēs skatījām MK noteikumu projektu, jo AL grozījumi ir izgājuši 2. 

lasījumu, šobrīd izstrādājam noteikumus, kā eksāmens tiks organizēts. Šobrīd runājam par 

finansēm un darba organizēšanu, cik stundas strādās komisijas priekšsēdētājs, cik viņam maksās, 

utt. 

 

I.Lobanovs: Jūs minējāt par atvieglojumiem sabiedriskajā transportā. Vai ir iespējami 

atvieglojumi starppilsētu transportam studentiem, kas dzīvo ārpus Rīgas? 

 

M.Belova: Var censties LSA darbību virzīt visos virzienos, bet ir jautājums, kas ir prioritāte šogad, 

kad tika sastādīts gada plāns, Dome iekšēji vienojās, ka strādājam, lai katrā pilsētā, kur ir AII, 

atrisinām šo jautājumu. Nākamā gada plānā var ielikt jautājumu par starppilsētu transportu. Ja 

jums ir iniciatīva, varat nākt un strādāt pie šī jautājuma, pamatā strādājam ar gada plānu. 

 

I.Lobanovs: Tā kā jūs rakstāt vēstules domēm, kādi ir kritēriji, kas nepieciešams, lai uzrakstītu 

tādu pašu vēstuli Rēzeknei? Mums kopmītnes ir otrā pilsētas pusē. 

 

E.Matiļeviča: Pagājušogad, kad Maira bija Sociālā virziena vadītāja, viņa apzināja visas reģionu 

AII ar jautājumu, kuras ir ieinteresētas, lai LSA palīdz šajā jautājuma. RTA neizteica interesi. 

 

M.Belova: Pagājušajā gadā tika sūtīta vēstule arī Jūrmalai un Ventspilij, Ventspilī nonācām pie 

secinājuma, ka šobrīd noteikumos jau ir atvieglojumi, par ko studējošie nebija informēti. RTA un 

DU bija reģioni, kas atbildēja, ka jautājums šobrīd nav aktuāls. Ja šobrīd ir aktuāls, aicinu izrunāt 

SP vidē un ievākt studentu viedokli - ja tā ir problēma, tad Eiženija var sagatavot vēstules 

attiecīgajam reģionam. 
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4. Vēlēšanu komisijas ievēlēšana 

_____________________________________________________________________________ 

 

M.Belova: Aicinu izvirzīt pārstāvjus. 

 

D.Celmiņš: Izvirzu Matīsu Mamedovu. 

 

I.Pētersone: Izvirzu Katrīnu Sproģi. 

 

Z.S.Tērpa: Izvirzu Erīnu Elizabeti Renģi. 

 

N.Šilova: Izvirzu Olgu Jasjuļaņecu. 

 

Z.S.Tērpa: Izvirzu Jāni Bērziņu. 

 

Visi kandidāti uztur izvirzījumu. 

 

M.Belova: Izsludinu balsojumu: 

"Par 2016. gada 10. decembra Domes sēdes vēlēšanu komisijas, kuras sastāvā ir Matīss 

Mamedovs, Katrīna Sproģe, Erīna Elizabete Renģe, Olga Jasjuļaņeca un Jānis Bērziņš, 

apstiprināšanu". 

 

PAR PRET ATTURAS 

35 0 0 

Lēmums: 2016. gada 10. decembra Domes sēdes vēlēšanu komisija, kuras sastāvā ir Matīss 

Mamedovs, Katrīna Sproģe, Erīna Elizabete Renģe, Olga Jasjuļaņeca un Jānis Bērziņš, ir 

apstiprināta. 

 

5. Finanšu pārskats 

_____________________________________________________________________________ 

 

Tiek prezentēts finanšu pārskats, kas atrodams biedru zonā. 

 

M.Belova: LSA tiesvedība vēl nav noslēgusies, tāpēc 11 000 paliek rezervēti gadījumam, ja 

zaudējam. 

Neesam noslēguši KRS pārskatu, bet varam informēt, ka tika piesaistīts ļoti daudz sponsoru, par 

ko saņemtas pavadzīmes, kas nākamajā pārskatā parādīsies kā piesaistītais finansējums. 

Kampaņas laikā radušies neparedzētie izdevumi drukai un līmplēvei, citiem materiāliem. 

 

R.J.Zibins: Kad varētu būt gaidāms tiesvedības rezultāts, nākamās darbības? 

 

M.Belova: Latvijā tiesvedība ievelkas uz vairākiem gadiem, arī šis process. Pēdējā instancē šis 

jautājums ir iestrēdzis vairāk kā gadu. Lēmums var būt rīt vai pēc gada, nav zināms. Pēc lēmuma 

pēdējā instance puses vairs nevarēs pārsūdzēt. 

 

D.Celmiņš: Finanšu pārskatā norādīta pozīcija, ka Kaspars Salenieks iemaksājis 275 EUR, vai 

varat komentēt? 

 

M.Belova: K.Salenieks pārskaitījis naudu, jo tika deleģēts uz akreditāciju, akreditācijā studentam-

ekspertam tiek maksāta atlīdzība. Pamatojoties uz Domes apstiprināto kārtību, daļu  no atlīdzības 

pārstāvji, uz līguma pamata, atmaksā LSA, kur tālāk šī nauda tiek izmantota studējošo 
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kompetences celšanai akreditācijās un licencēšanās. Nākamajos pārskatos redzēsiet naudas 

pārskaitījumus no pārējiem pārstāvjiem. 

 

6. LSA Iekšējā virziena vadītāja (Valdes locekļa) vēlēšanas 

_____________________________________________________________________________ 

 

M.Belova: Saņemts 1 pieteikums Iekšējā virziena vadītāja vēlēšanām no Dāvja Vēvera, 

izvirzījums saņemts no LLU SP. Pieteikums iesniegts laikā. Piedāvājam, ka kandidātam dodam 

līdz 10 minūtēm prezentācijai, uzdodam līdz 12 jautājumiem kandidātam, un tad seko izteikšanās 

daļa līdz 10 minūtēm, vienam cilvēkam ne vairāk kā 1 minūte (nav iebildumu, Dome atbalsta). 

 

D.Vēveris: Sveiciens visiem! Sākšu ar savu dzīves gājumu. Nāku no Cesvaines, Madonas pusē, 

pārsvarā visiem tā saistās ar Cesvaines pienu vai pili, bet tas tā. 

Savas studiju gaitas 2014. gadā uzsāku LLU Informācijas tehnoloģiju fakultātē (ITF). LLU ITF 

bija mana pirmā iesaiste studentu pārstāvniecībā, jau pirmā pusgada laikā, aktīvi darbojoties, kļuvu 

par ITF SP vadītāja vietnieku un jau nākamajā gadā uzsāku darbību kā ITF SP vadītājs. Darbojoties, 

attīstot sevi, izvirzot savus mērķus un darot visu, lai celtu studentu kompetenci, lai viņi spētu 

iesaistīties studējošo dzīvē, mani uzaicināja kandidēt uz LLU SP Iekšējā virziena vadītāja amatu. 

Pēc nelielas apdomāšanās sapratu, ka es to noteikti vēlos darīt, jo man interesē šādas lietas, tad 

kandidēju un LLU SP Dome izrādīja man savu akceptu. 

Tā kā līdz šim mums šāda virziena nebija, man bija jāiesaistās ļoti daudz LSA, jo man bija virziens 

jāizveido pilnīgi no jauna – nezinu, kāpēc cilvēki nebija padomājuši, ka iekšējā komunikācija, 

saziņa un iekšējās kompetences celšana ir ļoti svarīga. Šādi darbojoties jau aptuveni 8 mēnešus 

gan LLU SP, gan LSA. 

Nedaudz vairāk, ko es domāju par Iekšējo virzienu. Kāpēc es gribēju rādīt šos cilvēkus? Manuprāt, 

katra organizācija sākas ar 1, 2, 3 cilvēkiem, kas sanāk kopā darīt kaut ko ļoti svarīgu, piemēram, 

LSA, kas pirms daudziem gadiem sanāca kopā ar domu, ka viņi vēlas pārstāvēt studentus Latvijā, 

pārstāvēt viņu tiesības, pārstāvēt to, ko viņi var darīt, un ka viņiem tiek dota AI. Kad šo cilvēku 

daudzums paliek lielāks, tu sāc saprast, ka rodas lielas problēmas komunikācijā, pirmkārt, un ir 

nepieciešams arī šos cilvēkus izglītot. Tā ir viena lieta, kur nāk iekšā Iekšējais virziens, jo šis 

virziens spēj sasaistīt, tāpat kā visus klātesošos, jo jūs šeit esat ieradušies ar 1 domu - lai pārstāvētu 

savus studējošos. Kāpēc es ieliku LLU SP semināra "Izrāviens" logo? Pirmkārt, ar domu, ka visi 

cilvēku vēlas ''izrauties'' un, otrkārt, ar to, ka pavisam nesen noritēja LLU SP rīkots seminārs, kur 

es biju galvenais organizators. Semināri un projekti ļoti motivē cilvēkus un ļauj viņiem izpausties, 

un, visticamāk, ievelk pēc tam gan LSA, gan SP. 

Viens no maniem mērķiem ir, ka jāiesaista SP, gan vispār studenti visā darbībā, vai tas būtu SP 

vai LSA. Kā to varētu darīt? Viena no jaunākajām pozitīvajām lietām bija "Iepazīsti LSA", ko 

organizēja Zelma. Ļoti labi būtu rīkot stāstu vakarus, kas ik pa laikam notiek, jo kultūras, 

neformālās lietas ir ļoti labs veids, kā iesaistīt studējošos, jo visiem patīk pasākumi un kultūra, bet 

šajos pasākumos iepazīstina gan ar akadēmiskajām un sociālajām lietām, gan Iekšējo virzienu, 

komunikāciju. Interesanta ideja, par kuru runājām nesen darba grupā, ir Ēnu diena. Bija doma, ka 

arī LSA varētu izveidot Ēnu dienu ietvaros darbnīcas, kur topošie un esošie studenti var iepazīties 

ar LSA darbību. Šobrīd ir arī doma par video veidošanu par to, kas vispār ir SP, kādi ir tās mērķi, 

ko tā dod un kas notiktu, ja SP vispār neeksistētu. Protams, ir jāpadomā arī par vizītēm pie SP, jo, 

ja tu esi uz vietas un stāsti, par to, ko tu dari, es uzskatu, ka tas ir labs veids, kā parādīt, ka tev rūp 

un arī citiem būtu jārūp. Vēl ir ideja, ka mēs varētu izmantot vecbiedru citātus, apvienot tos ar 

bildēm un tādejādi motivēt studējošos. 

Runājot par motivēšanu un kompetences celšanu, kas ir ļoti svarīga lieta, jo, kad cilvēki savācas 

no visurienes, viņiem ir jābūt motivētiem, viņiem ir jāsaprot, kāpēc viņi ir atnākuši, viņiem ir 

jāzina, kādas problēmas var būt un kā šīs problēmas var risināt. Ļoti palīdz projekti un forumi kā 

KRS, ''Studentu Līderu forums'', LLU SP "Izrāviens". Es nedaudz painteresējos par cilvēku iesaisti 

pēc KRS un uzzināju, ka LSA aktīvi iesaistās aptuveni 3 cilvēki. Kāds domātu, ka līdzekļi, kas 
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tika tērēti, nebūtu optimāli izmantoti, bet es uzskatu, ka cilvēku motivācija, cilvēka laiks, ko viņš 

ieliek, ir svarīgāki par katru naudas resursu, ko mēs esam iztērējuši. Bez cilvēkiem, bez viņu 

motivācijas mēs neizdarīsim neko. 

Vēl viens veids, kā celt kompetenci, ir darba grupas, kuras rīko visi virzieni. Ļoti jāpadomā, lai 

cilvēki uz tām ierastos. Ir vajadzīga kvalitatīva komunikācijas nodošana, jo, ja mums nebūs 

komunikācijas, mēs nezināsim, kas notiek un nevarēsim piedalīties. Man patīk, kā šobrīd tiek 

izmantots e-pasts kā ļoti svarīgo ziņu nodošanas veids, jo e-pastā informāciju ļoti strukturēti var 

uzrakstīt, pielikt bildes, kā arī ir Ziņu lapas, kurās ir ļoti pārskatām informācija. Esmu iepazinies 

ar sistēmu, kur LSA šobrīd veido Ziņu lapas, arī LLU SP to izmanto. Uzskatu, ka tā ir laba priekš 

šī nolūka. Dalītas domas ir par Slack. Es domāju, ka ir jārīko darba grupas un jārunā par šo tematu,  

jo pieredze cilvēkiem ir dažāda. LLU SP mums Slack strādā ļoti labi valdē. Par šo sarīkosim darba 

grupu un noskaidrosim vairāk. 

Kā rakstīju motivācijas vēstulē, man ir sava vīzija tam, kur es redzu LSA, ko es vēlētos un arī ceru, 

ka tur tas nonāks. Pirmkārt, tā varētu būt vieta, kur pulcējas visi zinošie cilvēki, tāpat kā jūs, ka 

mēs varētu pārstāvēt studentus Latvijas un starptautiskā mērogā. Nākošais - LSA kā rīks, ar ko 

celt cilvēku kompetenci, ar ko viņus motivēt un parādīt, ka mēs izdarīsim. Un tad arī LSA kā vieta, 

kur mēs varam pulcēties ar domu, ka mēs nodosim savu pieredzi un zināšanas. Paldies par 

uzmanību! 

 

M.Belova: Uzdot jautājumus pieteikušies 13 cilvēki. Ierosinu dot iespēju visiem 13 (nav 

iebildumu). 

 

M.Mamedovs: Cik stundas nedēļā esi veltīt LSA un cik stundas esi gatavs būs birojā, zinot, ka 

esi no Jelgavas? 

 

D.Vēveris: Par šo jautājumu es jau domāju, tāpēc izpētīju Rīgas Satiksmes maršrutus no 

tālākajiem Rīgas galiem uz centru un secināju, ka vidējais laiks, ko pavadi ceļā, dzīvojot tālākos 

Rīgas rajonos, ir aptuveni 32 minūtes. Citiem tas ir ilgā, citiem tas ir mazāk. No Jelgavas man ir 

apmēram 48 minūtes jābrauc ar vilcienu. Ja tu māki menedžēt laiku, tu to paspēsi. Arī vienmēr 

paliek iespēja, ka es varu palikt pa nakti birojā, un es neuzskatu, ka tas, ka man ir jābrauc no 

Jelgavas, ir liela problēma, tāpēc varu veltīt ļoti daudz laika nedēļā. 

 

O.N.Mālnieks: Viena no aktuālākajām lietām Domes sēdes ir vai tiks nodrošināts kvorums. Kādi 

ir tavi instrumenti, darbības plāns, lai nodrošinātu kvorumu arī reģionos un kopumā? 

 

D.Vēveris: Runājot par kvorumu, man būtu jāsadarbojas ar Domes vecāko, jo viņa ir tā, kas 

pārstāv visus Domes locekļus. Nedrīkst aizmirst par saziņu ar e-pastiem un citām informācijas 

sistēmām. Ļoti labs variants ir centies sazvanīt visus domniekus, noskaidrot, ko viņi domā, 

noskaidrot, kāpēc viņi ne vienmēr vēlas doties uz reģionālajām augstskolām. Varbūt iemesls ir tas, 

ka tur ir jāpavada 2 dienas, kā tas bija Ventspilī. 

 

E.Puzo: Kādas būs tavas metodes, lai iesaistītu AII, kuras ir īpaši pasīvas? Pagājušajā gadā bija 8 

SP, kas neieradās uz nevienu Domes sēdi. 

 

D.Vēveris: Uzskatu, ka pirmā lieta, kas ir jādara šajā gadījumā, ir noteikti jāizstāsta, jo, kad cilvēki 

redz, ka esi atbraucis, ka tev rūp, ka viņi ierodas, ka parādi to ar savu attieksmi, tad tas ir viens 

variants, kā viņi varētu censties parādīt savu attieksmi un atbraukt pie mums. 

 

Z.Znatnaja: Mēs zinām, ka augstskolām ir dažādi ienākumi, piemēram, studiju maksas, telpu īre, 

bibliotēku parādi - pastāsti, no kuras pozīcijas aprēķina 1/200? 
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D.Vēveris: Cik es zinu, to aprēķina no augstskolas ienākumiem, pirmkārt, studiju maksām. 

nemācēšu uzreiz nosaukt vairāk. 

 

A.Mataite: Ko tu, kā Iekšējā virziena vadītājs, spētu sniegt reģionālajām augstskolām? 

 

D.Vēveris: Pirmā lieta ir tas, ka arī pats studēju reģionālajā universitātē un saprotu dažas no tām 

problēmām. Viena no tām ir tā pati transporta maksa. Kā viena no idejām, kas ienāca prātā, šobrīd, 

cik zinu, Iekšējais virziens piedāvā iespēju pieslēgties caur Skype, kā arī tiek rakstītas atskaites. 

Visi netiek arī uz Skype, uzskata, ka pēc atskaitēm nevar pateikt visu, varbūt ir iespēja tāda, ka 

visas darba grupas varētu ierakstīt, veicinot to, ka pēc tam reģioniem, kuri nevarēja atbraukt, nodod 

visu pilno sarunu. 

 

L.Rubene: Šobrīd LSA Domnieku saziņai tiek izmantotas daudzas iespējas - mums ir Facebook, 

mums ir Whatsapp čats, tiek izmantoti e-pasti, dažiem projektiem tiek izmantots arī Slack. Kā tu 

uzskati, kuri no šiem būtu vislietderīgākie un vai kādu no tiem nevajadzētu atmest, lai 

komunikācija būtu efektīvāka? 

 

D.Vēveris: Es uzskatu, ka tas, ka tiek lietoti dažādi komunikācijas rīki, mēdz traucēt 

komunikācijai, jo tu, piemēram, aizmirsti, kurā no visām vietām biji rakstījis konkrēto ziņu. 

Manuprāt, Whatsapp ir labs tādā ziņā, ka tas vienmēr ir pie rokas, telefonā, tas der tikai ātrām 

ziņām. Ja grib nodot informāciju, kam ir jāpaliek, tad ir labi izveidot Facebook grupu. Tajā pašā 

laikā ir Slack, kur var sadalīt informāciju pa kanāliem, piemēram, kad runājām par gājienu un 

kampaņu, vai arī šobrīd ir sadalīti #mediji un tamlīdzīgi, tādējādi strukturizējot informāciju. 

 

I.Pētersone: Kā tev šķiet, vai šobrīd Iekšējais virziens LSA darbojas pietiekami efektīvi un vai, 

tavuprāt, nevajadzētu pārdalīt pienākumus Iekšējam virzienam? Piemēram, iedalīt citus 

pienākumus vai ņemt nost kādus? 

 

D.Vēveris: Uzskatu, ka informācijas apmaiņa norit efektīvi, protams, visu var uzlabot un par to ir 

jādomā. Uzskatu, ka Iekšējām virzienam visa informācijas strukturēšana un doma, kā, kad un kur 

labāk nodot informāciju, ir ļoti svarīga, tāpēc ir grūti dot vēl arī citus pienākumus. Protams, jādomā 

arī par to, ka Iekšējais virziens ļoti iesaistās citās lietās, jo viņam ir jāpārzina, kas notiek citos 

virzienos. Uzskatu, ka šobrīd vajadzētu palikt pie galvenajiem pienākumiem, bet nākotnē var 

domāt par kaut ko citu. 

 

Z.S.Tērpa: Iedomājies situāciju, ka kāda no SP vēlētos nolikt LSA mandātu un tev būtu iespēja 

ar šo SP aprunāties. Kas būtu 3 spēcīgākie argumenti, ko tu pateiktu, lai pārliecinātu viņus to 

nedarīt? 

 

D.Vēveris: Kā viena no lietām, ko īpaši varētu balstīt uz privātajām augstskolām, es pārbaudīju, 

ka 2014. gadā LSA ļoti iestājās par to, ka privāto augstskolu senāts spēj lemt par budžetu, kas 

iepriekš varēja notikt ļoti dažādi, šādi ļaujot studējošajiem iesaistīties. Mums kā LSA ir ļoti 

nepieciešama katra biedra darbība, jo mums ir nepieciešami cilvēki, kas ir motivēti un zinoši, lai 

viņi varētu palīdzēt visiem studējošajiem. Treškārt, lai viņi spētu šīs zināšanas nodot arī tālāk, 

tāpēc uzskatu, ka nevienam nevajadzētu nolikt mandātu. 

 

K.Sproģe: Ievēlēšanas gadījumā, kas būs pirmās lietas, ko tu paveiksi amatā? 

 

D.Vēveris: Mani ļoti ieinteresēja lieta par tā saukto atvērto durvju dienu. Man liekas interesanti, 

ka cilvēki varētu vairāk uzzināt par LSA, arī topošie studenti, viņi varētu mūsu Valdes locekļus un 

domniekus. Otrkārt, pat ja mani neievēlētu, es centīšos strādāt pie Slack darbības, jo gribu 
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noskaidrot, kādas ir bijušas visas problēmas un visi plusi, lai kārtīgi izlemtu, vai Slack mēs 

vēlamies izmantot. 

 

O.Jasjuļaņeca: Kā tu plāno sadarboties ar Domes vecāko un kas šobrīd, tavuprāt, Domes vecākā 

amatā ir nogājis greizi? 

 

D.Vēveris: Uzskatu, ka vienmēr ir iespējams darīt ko labāk, piemēram, labāku komunikāciju ar 

Iekšējā virziena vadītāju, labāku komunikāciju ar Domi, labāku komunikācijas strukturizēšanu. Es 

nevaru teikt, ka konkrēti viena lieta ir slikta, bet es varu teikt, ka visu var uzlabot. Tu vēl jautāji, 

kā sadarbošos ar tevi. Pirmkārt, tai jābūt konstantai saziņai par aktuālo Domē, jo man noteikti ir 

jāzina Domes kopējais viedoklis, tāpēc konkrēti tā būtu saziņa pa telefonu, Whatsapp, Facebook, 

jebkuras iespējas, lai es uzzinātu, ko jūs domājat. 

 

R.J.Zibins: Tu teici, ka plāno turpināt projektus "Iepazīsti LSA", vecbiedru vakars, mēs vēl zinām, 

ka apmeklējums šiem pasākumiem nav. Kādi varētu būt 2 reāli pasākumi, kurus tu īstenotu, lai 

dabūtu cilvēkus? 

 

D.Vēveris: Es uzskatu, ka par šiem visiem pasākumiem noteikti ir, ja tu brauc ciemos uz kādu SP, 

noteikti jāsāk stāstīt par visām šīm iespējām. Otrkārt, tev ir iespēja visos forumos uzreiz komunicēt 

ar cilvēkiem, likt viņiem doties uz LSA, uz SP, paziņot, ka būs šāds "Iepazīsti LSA" vakars. Stātu 

vakari var ļoti piesaistīt cilvēkus, jo tā ir kultūras daļa, kad cilvēki iegriežas LSA, tad pēc tam 

viņiem vari pastāstīt arī daudz ko citu. Nodrošina to, ka viņi ir apmeklējuši un uzzinājuši daudz ko 

jaunu. 

 

D.Celmiņš: Tad, kad darbojies LLU ITF kā vadītājs un LLU SP kā Iekšējā virziena vadītājs, kāds 

tavs lielākais mērķis, ko tu esi sasniedzis, neņemot vērā iepriekš minēto? 

 

D.Vēveris: (pauze) Viens no tiem mērķiem, ko neminēju, ir tas, ka man izdevās palīdzēt mūsu SP 

vadītājam Gvido Bērziņam savākt ļoti kvalitatīvu un motivētu komandu, lai strādātu LLU SP. 

 

D.Vēveris pamet telpu, sākas izteikšanās daļa. 

 

O.N.Mālnieks: Lielākā lieta, ko jūs neredzat, ko Dāvis ir darījis - mēs Slack esam kādu laiku 

komunicējuši par statistiku. Dāvis ir izrādījis iniciatīvu, par to, ka viņš vēlas statistiski apkopot 

datus. Viņš cenšas atrast veidu, kā statistiski varētu apkopot datus par aktīvistiem. Ko viņš 

nepateica, ka tas ir tā rezultātā, ka viņš ir skatījies, kā KRS un citi pasākumi uzlabo dalību un 

pievienoto vērtību. Es uzskatu, ka Dāvis ir ļoti labs amata kandidāts, viņš tik tiešām šo amatu ņem 

nopietni. Dāvim ir iniciatīva un viņš ir spējīgs veikt šo amatu labi un veiksmīgi. 

 

D.Celmiņš: Pozitīvi, ka cilvēks, kas nesen ir iesaistījies LSA, kandidē uz iekšējo virzienu, jo, 

personīgi, es viņu sākotnēji redzēju tikai no Jelgavas Domes sēdes. Kas bija tā sliktā lieta, kas 

mani neapmierināja, bija vispārīgums motivācijas vēstulē, vispārīgums atbildot uz jautājumiem. 

Tā lieta ir, cilvēkam ir maz pieredzes un varbūt arī cilvēks īsti neapzinās, par ko viņš iet, jo tas ir, 

kā iepriekš esmu konsultējies ar pašreizējo vietas izpildītāju, ka tas, ko cilvēki sagaida, ir pavisam 

cits, kas reālā situācijā ir, bet es uzskatu, redzu acīs, ka viņš to vēlas, es domāju, ka cilvēkam ir 

jādod iespēja, es drīzāk ierosinātu, ka mēs viņu ievēlam kā vietas izpildītāju, lai cilvēks apzinās 

vienu mēnesi, ko tas īsti no viņa prasa, tad nākamajā sēdē mēs varētu viņu ievēlēt pilntiesīgu 

virziena vadītāju. 

 

A.Klauža: Man ir prieks, ka kāds no reģioniem ir saņēmies kandidēt uz Valdi, tāpēc aicināšu arī 

Rīgas augstskolas - okej, bija tas jautājums, cik laika es gatavs būt LSA birojā, bet kāda starpība? 

Šī ir Latvijas Studentu apvienība, šī nav Rīgas studentu apvienība. Es tiešām priecājos, ka būs no 
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visas Latvijas šoreiz cilvēki. Piekrītu tam, ka viņš izskatās patiešām motivēts darboties, es domāju, 

ka viņš ir arī gatavs mācīties un apgūt visas tās lietas, ko viņš vēl nezina, lai pilnvērtīgi darbotos. 

 

G.Bērziņš: Atbildot uz Celmiņa kunga vārdiem, vai viņš tiešām apzinās, ko viņš dara - viņš tiešām 

apzinās, ko viņš dara, jo es viņam to prasīju vismaz kādas 10 reizes. Viņš tiešām ir motivēts strādāt 

un, tā kā mēs esam LLU uzlabojuši komunikāciju pusgada laikā, atvainojiet mani, cilvēks tiešām 

atbild par saviem vārdiem un darbiem. To, ko viņš minēja, viņš var realizēt stiprā komandā. 

 

Z.S.Tērpa: Protams ir ļoti liels prieks redzēt, ka kāds no reģionālajām kandidē uz Valdi, bet ir 

šāds te veids, ka tajā brīdī, kad tiek jautāti jautājumi, piekritīšu Dāvidam Celmiņam, vispārīgums 

un tāda sajūta, ka tiek liets ūdens patiesībā. Arī motivācijas vēstulē konkrētību īsti neredzēju. 

Atcerēsimies to, ka Valdes locekļiem tiek maksāta alga, varbūt ne tā lielākā, ka tomēr tā ir mūsu 

studentu nauda. Piekritīšu, ka varbūt mums ir jāpadomā vietas pienākumu izpildītājs, lai viņš 

sākumā saprot, kur viņš ir un ko viņš taisās darīt, jo, ja mums visiem rodas šāds te jautājums, tad 

varbūt tam ir iemesls, lai viņš vienkārši pārbauda sevi. Kandidāts ir labs, esiet mīļi, jauki. 

 

I.Lobanovs: Viņam viss ir organizēts viņam saprotamiem algoritmiem un statistiku, bet, kā mēs 

zinām, ja kaut kas aiziet pa burbuli, tad tas aiziet dziļi, tāpēc es uzskatu, ka viņa gadījumā pieredzes 

trūkums ir viņa lielākais mīnuss. Mēs arī redzam, ka viņš tomēr saprot, ko viņš dara, cenšas un 

grib kļūt un būt augstāk, un attīstīties, kā arī attīstīt apkārtējos. Es domāju, ka viņam jādod iespēja 

kaut vai uz vienu mēnesi, ali rastos iespaids, jo šeit ir lielākā mērogā viss. 

 

A.Mataite: Pirmkārt, par pieredzes trūkumu nepiekritīšu, jo Dāvis ir cilvēks, kurš mācās ellīgos 

ātrumos, to jau arī Gvido minēja LLU SP mērogā. Dāvis ir cilvēks ar augstu atbildības sajūtu un, 

manuprāt, to jau redzējusi arī Valde un lielākā daļa Domnieku. Tas cilvēks, kurš ļoti ātri mācās, 

kā jau minēju, spēj izveidot sistēmu, bet ne tikai izveidot, arī likt citiem vadīties pēc tās. Dāvis ir 

cilvēks, kuram mirdz acis par LSA mērķiem un idejām, līdz ar to viņš savu darbu neveiks so-so, 

bet veiks kārtīgi. Liels pluss Dāvim ir tas, ka viņš ir 3. kursa students ITF. Kā mums zināms, 

Iekšējā virziena vadītājam ir jānodrošina arī daudzi jautājumi, kas ir saistīti ar reģionālajām 

augstskolām, lai jaunieši varētu spēt apmeklēt darba grupas virtuālā veidā. Dāvis to izdarīs ļoti 

sekmīgi, kā arī Dāvis var nodrošināt kvalitatīvus informatīvus resursus. Ļoti atbilst teiciens tie 

klusie ūdeņi ir tie dziļākie, tas ir visnotaļ par Dāvi. Ja viņš šoreiz bija nedaudz uztraucies un mazliet 

bija nekonkrētības atbildēs, tas bija tikai un vienīgi uztraukuma dēļ. 

 

M.Belova: Pēc procedūras jāuzsāk balsošanas daļa. 

 

D.Celmiņš: Ierosinu, ka balsojam par vietas izpildītāju. 

 

M.Belova: Pamatojoties uz Kārtības rulli, ja ir ierosinājums, kurš nav iepriekš darba kārtībā, tad 

par šo priekšlikumu mums būtu jānobalso, tad varam spriest par procedūru. Izsludinu balsojumu: 

"Par balsošanu par Iekšējā virziena vadītāja amata kandidātu kā pienākumu izpildītāju". 

 

PAR PRET ATTURAS 

17 17 2 

Lēmums: Balsošana notiks par Iekšējā virziena vadītāju. 

 

7. Balsošana par LSA Iekšējā virziena vadītāja (Valdes locekļa) amata kandidātiem 

_____________________________________________________________________________ 

 

Ierodas RTU SP domnieks M.Babris. 

Vēlēšanu komisija izskaidro vēlēšanu procedūru. Izsludināta pauze un notiek balsošana. 
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8. Vēlēšanu rezultātu paziņošana 

_____________________________________________________________________________ 

 

O.Jasjuļaņeca: Balsojums LSA Iekšējā virziena vadītāja vēlēšanās. 

Sagatavoti 53 biļeteni 

Izsniegti 37 biļeteni 

Dzēsti 16 biļeteni 

Urnā atrasti 36 biļeteni 

Par nederīgu atzīts 1 biļetens 

 

PRET kandidātu Dāvi Vēveri - 11 

PAR kandidātu Dāvi Vēveri - 24 

 

Lēmums: Par Latvijas Studentu apvienības Iekšējā virziena vadītāju tiek ievēlēts Dāvis 

Vēveris. 

 

9. Diskusija par nepieciešamajiem grozījumiem LSA Statūtos 

_____________________________________________________________________________ 

 

M.Belova: Jums tika izsūtīts un biedru zonā atrodams fails ar piedāvātajiem grozījumiem LSA 

Statūtos, klāt bija rakstīts, ka tie jāskata ar LSA Kārtības ruļļa grozījumu failu. Vēlos atgādināt, ka 

LSA Statūtus grozīt drīkst tikai Kongress, tā kā tas tuvojas, tad šogad mēs gribam laicīgi veikt 

grozījumus arī Statūtos. Pēdējie grozījumi veikti salīdzinoši sen un redakcionāli, mēs no Valdes 

puses un darba grupā izdomājām, ka Domes sēdē nepieciešama diskusija un jūs laicīgi tiktu 

iepazīstināti ar to, pie kā tiks vēl turpmāk strādāts un kas ir provizoriskie grozījumi. 

 

Piedāvāto grozījumu fails pielikumā. M.Belova prezentē piedāvātos grozījumus. 

 

V.Dolacis: Es atbalstītu prezidenta ievēlēšanu uz 2 gadiem vismaz, jo man ir bijusi iespēja pašam 

vairākus prezidentus piedzīvot, un šādu komentāru laikam iespējams izteikt tikai pie šāda 

noteikuma. Dažreiz ir bijis tā, ka tās labās lietas, kas ir iesāktas, kurām tagad ar atrotītām rokām 

varētu ķerties klāt un turpināt, bet ir jāvēl jau jauns. Gads, man liekas, ir minimālākais laiks, kad 

var parādīt kaut kāda darba rezultātus. Līdzīgi tas sasaucās, kad šodien bija doma ievēlēt 

pienākumu izpildītāju uz mēnesi - jautājums, ko mēnesī var izdarīt, lai pēc mēnesi redzētu ''o, 

ievēlēsim uz pilnu''? Gads vadītājam, ņemot vērā, ka pēdējās prezidentes ir bijušas ļoti aktīvas, es 

domāju, ka gads tas ir minimums, lai dotu uzticību un kaut ko paveikt, un otrs gads, lai beidzot 

ķertos klāt un līdz galam novestu to, kas ir iesākts. 

 

I.Pētersone: Vēlos izteikties par prezidenta un Valdes vēlēšanu uz 2 gadiem, gribu pateikt, kā tas 

ir RTU SP. Tā kārtība ir tāda, ka prezidents tiek vēlēts uz 2 gadiem, bet valdes locekļi tiek ievēlēti 

uz 1 gadu. Protams, ļoti bieži ir tādi gadījumi, kad valdes locekļi iesāk savu darbību un saprot, ka 

vēlas to turpināt, attiecīgi kandidē atkārtoti. Es uzskatu, ka tam vajadzētu būt tāpat arī LSA, jo, 

manuprāt, varētu būt ļoti lielas problēmas atrast cilvēkus, kas gribētu 2 gadus saistības kā Valdes 

locekļi. Prezidentam tas ir citādi, piekrītu tam, ko teica pirms tam, ka pirmajā gadā tu tikai saproti, 

kas ir jādara, un tad otrajā gadā sāc strādāt. Es, RTU studentu vārdā, varu teikt, ka mēs atbalstītu, 

ka prezidents tiek ievēlēts uz 2 gadiem, bet Valdes locekļi uz 1. 

Gribēju jautāt par Stratēģijas padomi. Ja tāda tiktu izveidota, tad vai ir jau padomā kāds, kas to 

varētu vadīt? Lai nav situācija, kad Dome nolēma, ka vajadzētu Domes vecāko, un tad, kad tika 

izsludināts šāds amats, tad sākumā neviens nepieteicās un bija diskusijas, vai tas ir vajadzīgs, ja 

neviens to negrib darīt. Pirms mēs izveidojam kaut kādu jaunu struktūrvienību, būtu vērts padomāt, 

vai kāds patiešām to ir gatavs darīt. 
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M.Belova: Izstāstot šo ideju dažiem vecbiedriem, ir daži bijuši ieinteresēti tur būt, bet, kurš varētu 

būt galvenais Stratēģijas padomē, šobrīd tādas idejas nav. Tad arī no vecbiedriem ir iniciatīva, ka 

tā ir laba ideja. 

 

O.Jasjuļaņeca: RSU SP vārdā teikšu komentāru pa valodām. Uzskatām, ka vajag LSA tulkojumu 

angļu, franču un vācu valodā, jo tās ir 3 valodas, ar kurām sazinās Eiropas Savienībā, attiecīgi 

vajag krievu valodu pieminēt, ja būs sadarbība uz austrumiem. 

 

L.Rubene: Es atceros, mēs ļoti ilgi diskutējām pagājušajā gadā, vai vajadzētu deleģēt citu AII 

pārstāvjus, nonācām pie secinājuma, ka to nevajadzētu darīt. Saprotu, ka šobrīd tas cenšas iekļūt 

atpakaļ Statūtos tā iemesla dēļ, ka šajā gadā ir bijušas 2 Domes sēdes, kur nav bijis kvorums. Ja 

būtu bijusi iespēja deleģēt citu AII pārstāvjus, kvorums būtu bijis. Tomēr, mums vajadzētu 

atcerēties, ka šāda punkta ielikšana būtu cīnīšanās ar sekām, ka biedri nenāk vai nevar tikt uz 

sapulcēm, vai nevēlas tur piedalīties, vairāk būtu jāstrādā ar to, lai viņi tur piedalītos, nevis izdomāt 

atrunu, lai viņi varētu deleģēt kādu citu pārstāvi. Ja skatāmies uz to, kā jūsu augstskolas studentus 

var pārstāvēt citas augstskolas pārstāvis, kuram varbūt par jūsu augstskolas studentiem ir pilnīgi 

vienalga? Tomēr jānodrošina studenti no savas augstskolas, kuri domā, kas notiek ar mūsu 

studentiem. 

 

M.Belova: Šie visi grozījumi ir apkopoti, gan SP bija iespējas iesūtīt, dažas izmantoja, gan darba 

grupās, kas bija, gan Valdē. Šis viss ir salikums, kas iepriekš ir teikts. 

 

E.Puzo: Apskatot, ka ir ierosinājums, ka Valdes loceklis nedrīkst būt kaut kāds augstskolas SP 

Valdes loceklis un nedrīkst būt arī amatpersona, kas šajā gadījumā ir senators, par Valdes locekli 

mēs piekrītam, bet par senatoriem varētu rasties problēmas, jo diezgan daudzi no šī brīža 

domniekiem ir senatori, arī cilvēki, kas ilgus gadus bijuši valdē, ir senatori. Par to vajadzētu 

padomāt, jo tā ir iespēja zaudēt cilvēkus, kas varētu darboties Valdē, bet negrib zaudēt senatora 

amatu savā augstskolā. 

 

I.Lobanovs: Kas saistīts ar vadītāju uz 2 gadiem - mēs piekrītam, mēs arī pārrakstām mūsu 

likumdošanu, lai pievienotu šo atkāpi. Tik tiešām 1 gada laikā neko nevar paspēt. 

Par valodām - es uzskatu, ka būtu jāpieliek spāņu (zālē atskan smiekli). 

Par 7.4.5. - ja pareizi sapratu, tas ir jautājumā, ja kāds no mums tiks ievēlēts ESU. Mums ir ļoti 

populāri braukt Erasmus apmaiņā, tie aktīvākie studenti gan jau tiks strādāt vietējo SP, var tikt kā 

brīvklausītāji iekšā viņu domēs. 

 

M.Belova: Šobrīd tur nav problēmas, jo studenti Erasmus citās valstīs var kandidēt SP, jo tajā 

brīdī viņi skaitās studējošie arī tur. Arī šeit statuss saglabājas. 

 

A.Lībietis-Lībaitis: Pievienojos tam, ka prezidents jāvēl uz 2 gadiem, Valde uz 1. Vēl viens 

arguments, kāpēc nevajadzētu deleģēt citu augstskolu pārstāvjus, ir tāds, ka vienā brīdī var notikt 

tāda skumja situācija, ka no 1 augstskolas ir 10 pārstāvji, to uzzina kāds medijs no malas un tad ir 

foršs raksts Delfi par to, ka visiem studējošajiem saistošus jautājumus lemj 10 cilvēki no vienas 

augstskolas un visu leģitimitāti var apstrīdēt. 

Viens konkrēts piemēra, ar ko nodarbosies Stratēģijas padome, kā viņi izskatīs no A līdz Z? 

 

M.Belova: Piemērs par institucionālo pārvaldību LSA. Šobrīd mums ir kvotas katrai SP, mums ir 

Dome un Kongress. Ir daudz dažādu variantu, kur funkciju pārdale, ja skatāmies nākotnē, un šobrīd 

koledžas AL juridiski nav LSA biedri, bet AL tiek mainīts un koledžas pieliek klāt. Piemēram, 

mainot modeli, kurš ir efektīvāks - biedri un asociētie biedri, jeb, ja uz Domes sēdi 2 reizes neesi 

ieradies, tu savas balsstiesības zaudē. Viena ideja, kuru var iesniegt kā priekšlikumu, kas, 
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lielākoties ir darbs, ko līdz šim neesam skatījušies. Tāpat attiecībā uz finanšu plānošanu un 

ilgtermiņa ieguldījumu kādā sektorā. 

 

I.Lobanovs: Priekšlikums par 8.1., argumentējām par to, vai var būt vairāk biedru. Šeit man 

blakus sēž nevis Elīna, kā tam būtu jābūt, bet Laura, kas ir viņas vietniece. varbūt tā vietā, lai 

jebkas varētu no universitātes atnākt tavā vietā, es domāju, ka mēs varētu vienkārši vadītāja 

vietnieku ierakstīt, ka var ierasties vietā, vai visus 10 cilvēkus, kas var aizstāt. 

 

L.Rubene: Vai tu pati būtu kandidējusi, ja būtu zinājusi, ka jābūt uz 2 gadiem par prezidentu? 

 

M.Belova: Droši vien vairāk izvērtētu un nospraustu citus mērķus, ko es vēlos izdarīt. 

 

L.Rubene: Vai tā mēs neatbaidīsim daļu cilvēku, kas nav uzreiz gatavi saistīties, pat tad, ja viņi 

vēlas iet par prezidentu uz 2 gadiem? 

 

M.Belova: Situācijā, ja cilvēks tiek ievēlēts uz kādu termiņu, viņš var atkāpties. Šogad ievēlējām 

Iekšējā virziena vadītāju uz gadu, cilvēks izteica vēlmi, mēs rīkojam vēl vienas vēlēšanas. Šeit 

doma bija par to, lai cilvēki, nākot uz Valdi, domā ilgtermiņā. 

 

10. Grozījumu LSA Kārtības rullī apstiprināšana 

_____________________________________________________________________________ 

 

Kārtības rullis apstiprinātajā redakcijā pielikumā. M.Belova prezentē piedāvātos grozījumus. 

 

A.Zvaigzne: Komentārs par to, kas ir pirms 46. punkta - tā kā Stratēģijas padome nav pašlaik 

atrunāta Statūtos, to vajadzētu ņemt ārā (punkts tiek izņemts). 

 

I.Pētersone: Komentārs par 12. punktu, ka LSA aktīvists, labi, ka tas beidzot ir definēts, bet vai 

LSA aktīvistiem būtu nepieciešama pieeja biedru zonai? Jo sanāk, ka LSA aktīvists var arī nebūt 

studējošais. Vai tas neiet pretrunās, jo par šo mums RTU bija diezgan plašas diskusijas? 

Ierosinājums, ka LSA aktīvistiem nav pieeja biedru zonai. 

 

I.Lobanovs: Varbūt, ja viņi nav SP, tad viņiem nevajag pieeju? 

 

M.Belova: Mēs to nevaram pārbaudīt. Izsakieties, pēc tam izsludināšu balsojumu par šo punktu. 

 

A.Lībietis-Lībaitis: Ja mēs tā nolemjam, tad visu šo gadu esmu bijis nelegāli biedru zonā, jo es 

neesmu domnieks, es esmu šodien pēdējo dienu LU SP valdes loceklis, bet tas nemaina to, ka es 

aktīvi iesaistījos LSA vidē, braucu uz Domes sēdēm, utml, kā arī nesen pamanīju, ka biedru zonā 

kaut kas trūka, par ko saņēmāt e-pastu. Es neuzskatu, ka nevajadzētu būt pieeja aktīvistiem, jo tas 

varētu būt viens no iemesliem, kāpēc mēs atbaidām cilvēkus un kāds neiesaistās. Mani par 

aktīvistu pievienoja tad, kad es jau kādu laiku biju padarbojies un biju parādījis, ka pēc 2 nedēļām 

nepazudīšu. Drīzāk varētu domāt par to, ka mēs sekojam līdzi ciešāk tiem, kam ir pieeja biedru 

zonai, un attīram to no cilvēkiem, kas vairs nav tuvu studentijai. 

 

M.Belova: Tas ir Iekšējā virziena darbs. Izsludinu balsojumu: 

"Par piekrišanu Kārtības ruļļa 12. punkta piedāvātajai redakcijai". 

 

PAR PRET ATTURAS 

26 5 5 

Lēmums: Piedāvātā 12. punkta redakcija tiek virzīta uz tālāko balsojumu par Kārtības rulli. 
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M.Belova: Izsludinu balsojumu: 

"Par grozījumu apstiprināšanu Latvijas Studentu apvienības Kārtības rullī". 

 

PAR PRET ATTURAS 

34 0 1 

Lēmums: Grozījumi Latvijas Studentu apvienības Kārtības rullī ir apstiprināti. 

 

11. Atskats par Eiropas Studentu apvienības Biedru sapulci 

_____________________________________________________________________________ 

 

M.Belova: Sakarā ar to, ka Marta Megne šobrīd ir slima, ir aicinājums šo punktu no darba kārtības 

izņemt, ar atrunu, ka Marta sagatavo prezentāciju un elektroniski izsūta vai tuvākajā Starptautisko 

virzienu vadītāju tikšanās reizē izstāsta šo informāciju (nav iebildumu). 

 

12. Studējošo pašpārvalžu aktualitātes 

_____________________________________________________________________________ 

 

Prom dodas ISMA, DU un LKrA pārstāvji. 

 

BA: 

Strādājam pie reglamenta uzlabošanas. 

Cenšamies izveidot pasākumus, lai vairāk iesaistītu Erasmus+ studentus BA dzīvē. 

 

BAT: 

Notika Pārstāvniecības seminārs, rīkots kopā ar LU SP un EKA SP. 

Iesaistāmies mākslas studiju programmas likumprojekta virzībā. 

Ievēlēta pirmā leģitīmā SP, notikusi pirmā sēde. Ievēlēti jauni fakultāšu domnieki un 2 domnieki. 

Mainīts SP nolikums un valdes amatu apraksti. 

Strādājam pie mentoru programmas un akadēmiskā semināra. 

 

LiepU: 

Parādījusies kandidāte uz Sociālo virzienu. 

 

LJA: 

25. novembrī bijām tikties ar Igaunijas Jūras akadēmijas SP pārstāvjiem. 

Notika tikšanās ar Zinātnes padomi, kurā lēmām par studentu piesaisti un motivēšanu pildīt 

zinātniskos darbus. 

 

LKA: 

Ievēlēta jauna valde un SP. 

Rīkoti saliedējošie pasākumi, tostarp Erasmus studentiem. 

Latvijas Radio Klasiskas ietvaros veidojam jaunu raidījumu, kur iesaistās LKA studenti. 

 

LLU: 

Aktīvi piedalījāmies gājienā par finansējumu AI un tā rīkošanā. 

Esam aktīvi piedalījušies LSA darba grupās. 

Rīkots seminārs "Izrāviens" LLU studējošo kompetences celšanai. 

Strādājam pie SP Kārtības ruļļa un nolikuma. 

Attīstām Sporta virzienu, veidot sadarbību ar Zemgales ledus halli. 

Attīstām sadarbību ar ESN Jelgavas sekciju un Starptautisko virzienu. 

Plānojam stratēģiju, kā veicināt sadarbību ar Jelgavas domi. 
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LMA: 

Notika vēlēšanas, kurās nebija kvoruma. 

 

LU: 

Šobrīd notiek LU SP valdes vēlēšanas, ir 10 kandidāti uz 8 vietām. 

Ievēlēti 2 jauni LSA domnieki. 

Ārlietu virziena komanda devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Tartu Universitāti, tikties ar SP. 

Notiek Akadēmiskā virziena darbs pie studiju kursu anketu popularizēšanas. 

Tiek izstrādāta kursa vecāko rokasgrāmata. 

Notika lekciju cikls "Iepazīsti LU SP". 

 

RTA: 

Strādājam pie nolikuma maiņas un dokumentācijas sakārtošanas. 

Strādājam pie ESN Rēzeknes centra izveides. 

 

RAI: 

Sākam attīstīt studiju kursu aptaujas. 

Cīnāmies par starptautisko modeļu atzīšanu. 

 

RCK: 

Mainām darba sistēmu. 

 

RPIVA: 

Ievēlēta jauna valde. 

Noslēgusies zinātniskā konference. 

 

RISEBA: 

Norisinājās seminārs "Risebinārs". 

Izveidojām badiju sistēmu Erasmus studentiem. 

Virzām uz senātu rediģēto SP nolikumu. 

Ievēlējām jaunus senatorus, satversmes sapulces dalībniekus un šķīrējtiesas pārstāvjus. 

 

RSU: 

Ievēlēta jauna valde. 

Notiks mūsu populārzinātniskā žurnāla atklāšana. 

Oficiāli sāksies jauno dienesta viesnīcu būvniecība. 

Notiek darbs pie konferences organizācijas. 

Noslēgumam tuvojas darbs ar Rezidentūras komisijas vienotās uzņemšanas noteikumiem. 

21. decembrī pie mums brauks Aalto Universitātes pārstāvji, pie kuriem mēs bijām vasarā. 

 

RTU: 

Uzsākta iksemestra anketēšana, iekļauti AIP ieteiktie jautājumi. 

Ievēlēta visas fakultāšu SP un pievienojusies Liepājas filiāles SP. 

Norisinās maģistrantu un doktorantu aptaujāšana, lai saprastu, kā SP var pārstāvēt viņu intereses. 

Norisinās Tehniskās jaunrades dienas. 

 

VeA: 

Ievēlēts jauna priekšsēdētāja vietniece. 

Notiek darbs pie SP nolikuma pilnveidošanas. 

Beidzot ir kopmītņu līgumi. 
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ViA: 

Ievēlēta jauna valde. 

Notikusi sacensība ar VeA asins ziedošanā. 

Sākta labo darbu kampaņa Valmierā. 

Uzsākts vides virziena foto un video konkurss, aizvadīts vides filmu vakars. 

Aizvadīta studentu pētniecisko darbu konference. 

Plānojam septembra pirmkursnieku informatīvo dienu. 

 

EKA: 

Organizētas vairākas tikšanās ar vadību, kurās pārrunāta kvalitātes celšana augstskolā. 

Ievēlēta jauna Starptautiskā virziena vadītāja pienākumu izpildītāja. 

Izstrādāts jauns SP atlaižu nolikums, gaidām apstiprinājumu no senāta. 

Izstrādāts SP stratēģijas plāns līdz 2020. gadam. 

Atvērts EKA Biznesa inkubators. 

 

13. LSA paldies aktīvistiem 

_____________________________________________________________________________ 

 

LSA pateicas aktīvistiem D.Celmiņam, O.N.Mālniekam un D.Vēverim. Pateicības par dalību 

kampaņā par finansējumu AI tiek izdalītas L.Rubenei, G.Bērziņam, M.Babrim, A.Klaužai, 

B.Graudumai, I.Lobanovam, I.Pētersonei un E.Rudzītei. 

 

Sēde tiek slēgta 14:20 

 

 

Sēdi vadīja                 M.Belova 

 

Sēdi protokolēja                 B.Puisīte 

 



















DOKUMENTS DISKUSIJAI

LATVIJAS STUDENTU APVIENĪBA
ST A T Ū T I

APSTIPRINĀTI
Latvijas Studentu apvienības

20174. gada 29. marta Kongresā,
protokola Nr. 2014/PP1

RĪGA
20174



1. nodaļa. Vispārējie noteikumi
1.1.  Latvijas  Studentu  apvienība  ir  brīvprātīga  personu  apvienība  (turpmāk  –  Latvijas
Studentu apvienība), kas apvieno Latvijas akreditēto augstākās izglītības institūciju studējošo
pašpārvaldes, lai sasniegtu statūtos noteikto mērķi, kam nav pelņas gūšanas rakstura.
1.2. Par Latvijas Studentu apvienības biedru var būt jebkuras Latvijas augstākās izglītības
institūcijas studējošo pašpārvalde, kas atzīst un ievēro Latvijas Studentu apvienības statūtus.
1.3.  Latvijas  Studentu  apvienība  ir  tiesīga iestāties  citās  biedrībās  vai  to  savienībās,  kuru
darbība un statūti nav pretrunā ar Latvijas Studentu apvienības statūtiem.
1.4.  Latvijas Studentu apvienība ir  juridiska persona ar  savu simboliku,  zīmogu un kontu
bankā.
1.6. Latvijas Studentu apvienība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
1.5. Latvijas Studentu apvienības abreviatūra ir LSA.
1.7. Latvijas Studentu apvienības tulkojums angļu valodā ir  “Student Union of Latvia”. vai
pievienot nosaukumu arī krievu un citā valodā?

2. nodaļa. Latvijas Studentu apvienības mērķis un uzdevumi
2.1. Latvijas Studentu apvienības mērķis ir pārstāvēt Latvijas studentus un cīnīties par viņu kā
nozīmīgas  sabiedrības  sociālās  grupas  tiesību  un  interešu  ievērošanu  nacionālā  un
starptautiskā mērogā.
2.2.Latvijas Studentu apvienība savu mērķu izpildei veic šādus uzdevumus:

2.2.1. deleģē savus pārstāvjus darbam valsts, pašvaldību vai nevalstisko organizāciju
koleģiālajās lēmējinstitūcijās un padomdevējinstitūcijās;
2.2.2. pārstāv studējošos Latvijā un ārvalstīs;
2.2.3. veicina sadarbību starp Latvijas un ārvalstu organizācijām jaunatnes, izglītības,
kultūras, zinātnes un sporta jomās;
2.2.4. izplata informāciju par Latvijas studējošajiem aktuāliem notikumiem, norisēm
un problēmām;
2.2.5. aktīvi pauž nostāju, viedokli un attieksmi publiskajā telpā, organizējot sapulces,
piketus un gājienus;
2.2.6. gūst ienākumus, veicot saimniecisko darbību;
2.2.7. organizē kultūras, izklaides un izglītojošus pasākumus.

3. nodaļa. Latvijas Studentu apvienības organizatoriskā struktūra
3.1. Latvijas Studentu apvienības organizatorisko struktūru sastāda Kongress, Dome un Valde.

4. nodaļa. Biedru iestāšanās Latvijas Studentu apvienībā, izstāšanās un
izslēgšana

4.1.  Studējošo  pašpārvalde,  kura  vēlas  iestāties  Latvijas  Studentu  apvienībā,  iesniedz
noteiktas
formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu
nosaka Dome.



4.2.  Lēmumu  par  biedra  uzņemšanu  Latvijas  Studentu  apvienībā  pieņem  Dome.  Domei
pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā četru nedēļu laikā no visu
nepieciešamo  dokumentu  saņemšanas  brīža.  Valdei  motivēts  lēmums  rakstveidā  jāpaziņo
pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.3.  Domes noraidošo lēmumu pieteicējs  rakstveidā var  apstrīdēt  kārtējā  Kongresā.  Ja  arī
kārtējais Kongress noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par biedru un viņš var
iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc sešiem mēnešiem.
4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Latvijas Studentu apvienības, rakstveidā paziņojot
par to Domei.
4.5. Biedru var izslēgt no Latvijas Studentu apvienības ar Domes lēmumu, ja:

4.5.1. biedrs ilgāk kā vienu gadu nav nomaksājis biedra naudu;
4.5.2. biedrs nepilda Kongresa, Domes vai Valdes lēmumus;
4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
4.5.4. biedrs veic darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.6. Jautājumu par Latvijas Studentu apvienības biedra izslēgšanu Dome izskata tuvākās sēdes
laikā,  uzaicinot izslēdzamā biedra pārstāvjus un dodot tiem vārdu sava viedokļa paušanai.
Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis lēmuma pieņemšanai. Domei lēmums par biedra
izslēgšanu  no  Latvijas  Studentu  apvienības  un  šā  lēmuma motivācija  jāpaziņo  rakstveidā
izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi
5.1.  Latvijas  Studentu  apvienības  biedriem  –  augstākās  izglītības  institūciju  studējošo
pašpārvaldēm – ir šādas tiesības:

5.1.1. ar savu deleģēto pārstāvju starpniecību vēlēt, tikt ievēlētam un citādi piedalīties
Latvijas Studentu apvienības pārvaldē;
5.1.2.  saņemt  informāciju  par  Latvijas  Studentu  apvienības  darbību,  tai  skaitā
iepazīties ar visu Latvijas Studentu apvienības institūciju protokoliem, lēmumiem un
rīkojumiem;
5.1.3. piedalīties visos Latvijas Studentu apvienības organizētajos pasākumos, iesniegt
priekšlikumus par Latvijas Studentu apvienības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt
savu viedokli;
5.1.4. Ja biedrs nevar ierasties uz Kongresu, Domes sēdi, lai paustu savu gribu, tad tas
drīkst  piedalīties  ar  pārstāvja  starpniecību.  Pilnvara  piedalīties  un  balsot  Latvijas
Studentu apvienības lēmējinstitūcijās izdodama rakstveidā tās Valdei..

5.2. Latvijas Studentu apvienības biedriem – augstākās izglītības institūciju studējošo
pašpārvaldēm – ir šādi pienākumi:

5.2.1.  ievērot  Latvijas  Studentu  apvienības  statūtus  un pildīt  Kongresa,  Domes  un
Valdes lēmumus;
5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu;
5.2.3. saudzēt Latvijas Studentu apvienības materiālās vērtības;
5.2.4.  ar  savu  aktīvu  līdzdarbību  atbalstīt  Latvijas  Studentu  apvienības  mērķa  un
uzdevumu realizēšanu;
5.2.5. atturēties no rīcības, kas varētu negatīvi ietekmēt Latvijas Studentu apvienības
reputāciju un nodarīt tai kaitējumu;



5.2.6.  nodrošināt  attiecīgās  augstskolas  studējošo  pārstāvniecību  Latvijas  Studentu
apvienības virzienu darbu grupās un lēmumprojektu izstrādē.

6. nodaļa. Kongresa sasaukšana un lēmumu pieņemšana
6.1. Kongress ir augstākā Latvijas Studentu apvienības lēmējinstitūcija, kas sanāk reizi gadā –
kalendārā gada pirmajā ceturksnī.
6.2. Kongress sastāv no Latvijas Studentu apvienības biedru – augstākās izglītības institūciju
studējošo pašpārvalžu – deleģētiem studējošajiem. Kongresa delegātu skaitu ik gadu atkarībā
no biedru pārstāvēto studējošo skaita augstākās izglītības institūcijās nosaka Dome.
6.3. Kongresa norises vietu nosaka un darba kārtību izstrādā Valde un informē par to visus
biedrus ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms Kongresa norises.

6.3.1. Biedrs var ierosināt izmaiņas darba kārtībā pēc darba kārtības izsludināšanas.
6.3.2.  Kongresā  izskatāmie  Valdes  virzītie  lēmumprojekti  ir  jāiesūta  Kongresa
delegātiem ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms plānotā Kongresa.

6.4.  Kongresu  vada  Prezidents  vai  Kongresa  delegāta  izvirzīta  persona,  ko  apstiprina
Kongress.
6.5. Tikai Kongress ir tiesīgs lemt par šādiem jautājumiem:

6.5.1. Latvijas Studentu apvienības statūtu grozīšana;
6.5.2.  Latvijas Studentu apvienības  darbības  pārskata  apstiprināšana pēc Valdes un
Revīzijas komisijas ziņojuma;
6.5.3. Latvijas Studentu apvienības budžeta apstiprināšana;
6.5.4. Latvijas Studentu apvienības vadlīniju apstiprināšana;
6.5.5. Latvijas Studentu apvienības likvidēšana vai reorganizēšana;
6.5.6.  Latvijas  Studentu  apvienības  Prezidenta  ievēlēšana  uz  diviem  gadiem  un
Revīzijas komisijas ievēlēšana uz vienu gadu atbilstoši Latvijas Studentu apvienības
noteiktai kārtībai.

6.6. Kongresā ir tiesīgi piedalīties un balsot visi Latvijas Studentu apvienības biedri, kuri ir
samaksājuši biedru naudu. Biedri Kongresā piedalās ar savu deleģēto pārstāvju starpniecību.
Biedrs iesniedz apstiprinošu dokumentu, kurš apliecina lēmumu par pārstāvju deleģēšanu.
6.7.  Ārkārtas  Kongresu  var  sasaukt  pēc  Prezidenta,  Domes  vai  Valdes  lēmuma vai  ja  to
rakstveidā pieprasa ne mazāk kā desmitā daļa Latvijas Studentu apvienības biedru, norādot
sasaukšanas iemeslu.
6.8.  Kongress  ir  lemttiesīgs,  ja  tajā  piedalās  vairāk  kā  puse  no  biedru  deleģētajiem
pārstāvjiem. Katram deleģētajam pārstāvim Kongresā ir viena balss.
6.9. Ja Kongress nav lemttiesīgs kvoruma trūkuma dēļ, 3 nedēļu laikā Vvalde sasauc atkārtotu
Kongresu  ar  tādu  pašu  darba  kārtību.  Atkārtots  Kongress  ir  tiesīgs  pieņemt  lēmumus
neatkarīgi no klātesošo biedru pārstāvju skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi
biedru pārstāvji.
6.10.  Kongresa  lēmums  ir  pieņemts,  ja  par  to  nobalso  vairāk  kā  puse  no  klātesošajiem
biedriem.
Lēmums par  statūtu  grozījumiem vai  Latvijas  Studentu  apvienības  darbības  izbeigšanu ir
pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedru pārstāvjiem.

7. nodaļa. Dome



7.1. Dome ir pastāvīgi funkcionējoša Latvijas Studentu apvienības lēmējinstitūcija, kas sanāk
ne
retāk kā reizi divos mēnešos.
7.2. Dome sastāv no Prezidenta un Latvijas Studentu apvienības biedru – augstākās izglītības
institūciju studējošo pašpārvalžu – deleģētiem studējošajiem. Domes locekļu skaitu ik gadu
atkarībā no biedru pārstāvēto studējošo skaita augstākās izglītības institūcijās nosaka Dome.
7.3. Domes sēdes norises vietu nosaka un darba kārtību izstrādā Valde un informē par to
Domes locekļus ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sēdes norises.
7.4. Dome veic šādas funkcijas:

7.4.1. ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc Kongresa norises uz  vienu gadu   diviem
gadiem vēl Valdes locekļus (izņemot Prezidentu);
7.4.2. kontrolē Valdes darbu;
7.4.3.  apstiprina  Latvijas  Studentu  apvienības  pārstāvjus  valsts,  pašvaldības  vai
nevalstiskajās  organizācijās; vēl  uz  diviem  gadiem  Latvijas  Studentu  apvienības
pārstāvi  Augstākās  izglītības  padomē  un  uz  diviem  gadiem  pārstāvjus  Latvijas
Studentu apvienības Stratēģijas padomē;
7.4.4. pieņem lēmumus studējošajiem aktuālajos jautājumos;
7.4.5. izvirzījuma (nominācijas) sniegšana Eiropas Studentu apvienības Valdes locekļa

vēlēšanām.
7.5. Ārkārtas Domes sēdi var sasaukt:

7.5.1. Kongress;
7.5.2. Valde;
7.5.3. Revīzijas komisija;
7.5.4. ne mazāk kā piektā daļa Latvijas Studentu apvienības biedru, iesniedzot Valdei
iesniegumu rakstveidā un norādot sasaukšanas iemeslu.

7.6.  Dome  ir  lemttiesīga,  ja  tajā  piedalās  ne  mazāk  kā  puse  no  biedru  deleģētajiem
pārstāvjiem. Domes sēdes ir atklātas. 
7.7.  Dome  lēmumus  pieņem  ar  klātesošo  locekļu  balsu  vairākumu.  Katram  deleģētajam
pārstāvim Domē ir viena balss.
7.8. Iekšējās darbības un kārtības noteikšanai Dome izstrādā un apstiprina sev Kārtības rulli.

8. nodaļa. Valde
8.1. Valde ir pastāvīgi funkcionējoša Latvijas Studentu apvienības izpildinstitūcija, kas  sāk
savu  darbību  mēnesi  pēc  vēlēšanu  rezultātu  paziņošanas  Domes  sēdē.  Līdz  tam  savas
pilnvaras ar balstiesībām pilda iepriekšējā Valde.
8.x. Valde kas sanāk ne retāk kā reizi divās nedēļās.
8.2. Valde sastāv no Prezidenta un ne mazāk kā trīsčetriem Domes uz diviem gadiem vienu
gadu ievēlētiem Valdes locekļiem. Ja Valdes loceklis netiek ievēlēts, Domei ir tiesības sniegt
atļauju Prezidentam pieņemt darbā Valdes locekļa pienākumu izpildītāju, līdz tiek ievēlēts
trūkstošais Valdes loceklis.
8.x.  Valdes  loceklis  nedrīkst  vienlaikus  būt  studējošo  pašpārvaldes  Valdes  loceklis.  Ja
studējošo pašpārvaldes Valdes loceklis tiek ievēlēts par Latvijas Studentu apvienības Valdes
locekli  vai  augstkolas  lēmējinstitūcijās,  kurās..  amatpersonas  statuss,  viņam  ne  vēlāk  kā
mēneša laikā jānoliek studējošo pašpārvaldes Valdes locekļa amata pilnvaras. 



8.3.  Latvijas  Studentu  apvienību  atsevišķi  pārstāv  tās  Prezidents  vai  Latvijas  Studentu
apvienības Valdes locekļu vairākums kopīgi.
8.4. Prezidents veic šādas funkcijas:

8.4.1. pārstāv Latvijas Studentu apvienību attiecībās ar iestādēm un amatpersonām,
8.4.2. pēc Vvaldes lēmuma slēdz tiesiskus darījumus un sadarbības līgumus,
8.4.3. nodrošina Kongresa, Domes un Valdes sēžu vadīšanu,
8.4.4. atbild par Valdes darbību.

8.5. Valde veic šādas funkcijas:
8.5.1. vada Latvijas Studentu apvienības darbu Kongresu un Domes sēžu starplaikā,
vadoties pēc LSA Vadlīnijām un rīcības plāna attiecīgajam periodam;
8.5.2. pieņem finanšu lēmumus;
8.5.3. sagatavo Kongresā un Domē lemjamos jautājumus;
8.5.4. nodrošina Kongresa un Domes lēmumu īstenošanu.

8.6. Ārkārtas Valdes sēdi ierosināt var sasaukt var:
8.6.1. Dome;
8.6.2. Kongress;
8.6.3. Revīzijas komisija;
8.6.4. Latvijas Studentu apvienības biedrs.

8.7. Valde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no Valdes locekļiem. Valdes sēdes ir
atklātas.
8.8. Valde lēmumus pieņem ar klātesošo Valdes locekļu balsu vairākumu.
8.9. Valdes locekli var atsaukt institūcija, kas šo Valdes locekli ievēlējusi. Valdes locekli var
atsaukt tikai tad,  ja tam ir  svarīgs iemesls.  Par šādu iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāma
pienākumu  neizpilde  vai  nepienācīga  izpilde,  nespēja  vadīt  Latvijas  Studentu  apvienību,
kaitējuma nodarīšana Latvijas Studentu apvienības interesēm, kā arī uzticības zaudēšana.
8.10. Prezidents uzskatāms par atsauktu, ja par to nobalso ne mazāk kā divas trešdaļas no
klātesošajiem Kongresa delegātiem.
8.11. Valdes loceklis uzskatāms par atsauktu, ja par to nobalso ne mazāk kā divas trešdaļas no
klātesošajiem Domes locekļiem.
8.12. Valdes loceklim nav tiesību nodot savas pilnvaras trešajām personām.
8.13. Valdes loceklis var jebkurā laikā iesniegt Latvijas Studentu apvienībai paziņojumu par
Vvaldes locekļa amata atstāšanu.
8.14. Iekšējās darbības un kārtības noteikšanai Valde izstrādā sev Kārtības rulli, ko apstiprina
Dome.
8.15. Valdes locekļu algas apmēru nosaka Dome.

9. nodaļa. Revīzijas komisija
9.1.  Latvijas  Studentu  apvienības  finansiālās  un  saimnieciskās  darbības  kontroli  veic
Revīzijas
komisija vismaz 3 cilvēku sastāvā, kuru ievēl Kongress uz vienu gadu.
9.2. Latvijas Studentu apvienības Revīzijas komisijas loceklis  nevar būt Latvijas Studentu
apvienības  Valdes  loceklis. Revīzijas  komisijas  sastāvā  nevar  tikt  ievēlētas  personas,  kas
pēdējā gada laikā ieņēmušas Valdes vai Stratēģijas padomes locekļa amatu.
9.3. Revīzijas komisija tikai:



9.3.1. veic Latvijas Studentu apvienības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.3.2. dod atzinumu par Latvijas Studentu apvienības budžetu un gada pārskatu;
9.3.3. izvērtē Latvijas Studentu apvienības grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.3.4. sniedz ieteikumus par Latvijas Studentu apvienības finanšu un saimnieciskās
darbības uzlabošanu.;
9.3.5. konstatē faktus;
9.3.6. veic savu darbu objektīvi.

9.4. Revīzijas komisija lēmumus pieņem ar klātesošo komisijas locekļu balsu vairākumu.
9.5. Revīzijas komisija veic revīziju Kongresa noteiktajos termiņos,  taču ne retāk kā reizi
gadā.
9.6.  Kongress  apstiprina  Latvijas  Studentu  apvienības  gada  pārskatu  tikai  pēc  Revīzijas
komisijas atzinuma saņemšanas.

x. nodaļa. Stratēģijas padome
x.x.  Stratēģijas  padome  ir  konsultatīva  institūcija,  kuras  galvenais  uzdevums  ir
konsultēt Latvijas Studentu apvienību tās attīstības stratēģijas jautājumos. Tā sekmē
Latvijas  Studentu  apvienības  darbības  saskaņošanu  ar  studentu  interesēm,  iesaka
priekšlikumus apvienības attīstības stratēģijai. 
x.x. Stratēģijas padomes  sastāvu,  kurā ietilpst vismaz 3 cilvēki, bet ne vairāk kā 10, uz
diviem gadiem aizklāti ievēlē Dome. 
x.x. Stratēģijas padome ievēl savu priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku.
x.x. Stratēģijas padomes uzdevumi:

x.x.x. atbilstīgi padomes locekļu kompetencei sniegt Kongresam, Domei, Valdei
un Prezidentam konsultācijas ar Latvijas Studentu apvienības darbību saistītās
jomās;
x.x.x ne retāk kā reizi  gadā izvērtēt Latvijas Studentu apvienības darbību un
sniegt  atzinumus un priekšlikumus par tās  attīstību kopumā,  par plānotajām
finansēm, pārvaldības modeļa izmaiņām un citiem būtiskiem Latvijas Studentu
apvienības darbības jautājumiem.

x.x. Stratēģijas padomei ir tiesības: 
x.x.x. pieprasīt un saņemt no Domes un Valdes konventa darbam nepieciešamos
dokumentus un informāciju;
x.x.x. ierosināt jautājumu izskatīšanu Kongresā, Domes sēdē vai Valdes sēdē;
x.x.x.sniegt  atzinumus  un  priekšlikumus  par  Latvijas  Studentu  apvienības
reglamentējošajiem dokumentiem un citu dokumentu projektiem.

x.x.  Stratēģijas padome tiek sasaukta pēc tā priekšsēdētāja, ne mazāk kā trešās daļas
konventa locekļu vai Latvijas Studentu apvienības prezidenta ierosinājuma. Stratēģijas
padomes sēdes tiek protokolētas un pieņemtie lēmumi ir atklāti.
 

10. nodaļa. Latvijas Studentu apvienības manta un finanšu līdzekļi
10.1.  Lai  Latvijas  Studentu  apvienība varētu pildīt  savus uzdevumus  un sasniegt  Statūtos
paredzētos mērķus, tai likumos u.c. tiesību aktos noteiktā kārtībā ir tiesības:

10.1.1. iegūt kustamo, nekustamo un intelektuālo īpašumu;



10.1.2. veidot finanšu resursus.
10.2. Latvijas Studentu apvienības finanšu līdzekļus veido:

10.2.1. biedru nauda;
10.2.2. fizisko un juridisko personu ziedojumi, dāvinājumi un ziedojumi konkrētiem
mērķiem;
10.2.3. ienākumi no saimnieciskās darbības;
10.2.4. citi ienākumi no finansēšanas avotiem, kas nav aizliegti ar likumu un citiem
tiesību aktiem.

10.3. Latvijas Studentu apvienības biedri maksā biedru naudu, kuras apmēru, noteikšanas un
maksāšanas kārtību nosaka Dome pēc Valdes priekšlikuma.
10.4. Latvijas Studentu apvienības finansiāli saimnieciskā darbība tiek veikta atbilstoši Valdes
apstiprinātam darbības plānam.
10.5. Latvijas Studentu apvienības mantas un finanšu līdzekļu izlietošanas un izmantošanas
kārtību nosaka Valde.

11. nodaļa. Latvijas Studentu apvienības likvidācija un reorganizācija
11.1.  Lēmumu  par  Latvijas  Studentu  apvienības  likvidāciju  vai  reorganizāciju  pieņem
Kongress pēc Domes priekšlikuma.
11.2. Likvidācijas gadījumā Kongress apstiprina likvidācijas komisiju, kas aprēķina Latvijas
Studentu apvienības īpašuma vērtību, sastāda likvidācijas bilanci un iesniedz to Valdei.
11.3.  Par  Latvijas  Studentu  apvienības  finanšu  līdzekļu  un  citas  mantas  izlietošanu  pēc
Latvijas  Studentu  apvienības  darbības  izbeigšanās  vai  reorganizācijas  lemj  Kongress  ar
vienkāršu balsu vairākumu.

Prezidents Paraksts



===================================================================
IDEJAS, ko nevaram realizēt juridisku aspektu dēļ:

● elektroniskā  balsošana  biedru  sapulcē  (Kongresā,  Domē).  Pamatojums  no
Uzņēmumu reģistra: 

Uzņēmumu reģistrs skaidro: „Biedrību un nodibinājumu likuma 37.panta pirmā daļa paredz, ka biedru
sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem, ja statūtos nav noteikts citādi.
Atbilstoši minētā likuma 37.panta četri prim daļas 6.punktam biedru sapulces protokolā ir norādāms
klātesošo biedru skaits.

Savukārt Biedrību un nodibinājumu likuma 38.panta pirmā daļa nosaka, ka biedru sapulces lēmums ir
pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem, ja likumā vai statūtos nav
noteikts lielāks balsu skaits. No minētajās tiesību normās ietvertā regulējuma secināms, ka biedru
sapulces notiek biedriem klātesot sapulces norises vietā. Par minēto liecina tiesību normā lietotie vārdi
„klātesošo”, „klātesošajiem”. Attiecīgi biedriem sava griba ir jāpauž, balsojot klātienē, biedru sapulces
norises vietā.

Ja biedrs nevar ierasties uz sapulci, tad vienīgā Biedrību un nodibinājumu likumā paredzētā iespēja,
kā paust savu gribu biedru sapulcē, ir pilnvarot citu personu. Proti, Biedrību un nodibinājumu likuma
34.panta otrajā daļā noteikts, ka biedrs var piedalīties biedru sapulcē arī ar pārstāvja starpniecību, ja
biedrības statūtos nav noteikts citādi. Līdz ar to vienīgā iespēja nodot savu balsi sapulcē ir ar pārstāvju
starpniecību.

No minētā secināms, ka Biedrību un nodibinājumu likums paredz divus variantus, kā biedram balsot
biedru sapulcēs – klātesot sapulces norises vietā pašam vai pilnvarotajam pārstāvim. Attiecīgi nav
pamata uzskatīt, ka ir pieļaujams, ka biedrs var atrasties un balsot ārpus sapulces norises vietas. To,
kādā formā tiek noformēta pilnvara, biedrība var noteikt pati, norādot to statūtos.”
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I Lietotie termini
1. Latvijas Studentu apvienība (turpmāk – LSA) - studējošo pašpārvalžu koleģiāla apvienība,
kurā ietilpst visu akreditēto augstskolu studējošo pašpārvalžu pārstāvji.
2. LSA Ddome (turpmāk - Dome) - biedrības lēmējinstitūcija, kurā ne retāk kā reizi divos
mēnešos  pulcējas  studējošo  pašpārvalžu  deleģētie  pārstāvji  –  Domnieki.  Katrai  studējošo
pašpārvaldei ir vismaz viens, bet ne vairāk kā pieci delegāti LSA Domē.
3.  LSA valde  (turpmāk Valde)  –  ir  biedrības  izpildvara,  kuru,  uz  vienu  gadu ievēl  LSA
Ddome.  Būtiski  lēmumi  par  LSA  ikdienas  darbību  tiek  pieņemti  ar  Valdes  balsojumu
palīdzību. Valde pulcējas ne retāk kā reizi divās nedēļās.
4. LSA Kongress (turpmāk Kongress) - augstākā biedrības lēmējinstitūcija, kas pulcējas reizi
gadā. Kongress sastāv no studējošo pašpārvalžu deleģētiem studējošajiem. Kongresa delegāti
pulcējas, lai uz gadu ievēlētu LSA prezidentu, apstiprinātu organizācijas budžetu, biedrības
gada pārskatu, Statūtus un darbības Vadlīnijas nākamajam gadam.
5.  LSA biedri  -  Latvijas augstākās  izglītības  institūciju  studējošo pašpārvaldes.  Studējošo
pašpārvaldes  nodrošina  biedrības  darbību,  pārstāvot  savas  augstskolu  studentu  intereses
demokrātiskās LSA lēmējinstitūcijās – Kongresā un Domē.
6. LSA prezidents (turpmāk - Prezidents) – Kongresā ievēlēts oficiālais biedrības pārstāvis.
7. Lēmumprojekts – ideja, ierosinājums, iesniegums vai cits dokuments, ko persona iesniedz,
lai Dome pieņemtu lēmumu.
8. Aizrādījums – Domes vai Valdes sēdes vadītāja izteikta un protokolā ierakstīta piezīme
Domes sēdes vai Valdes sēdes dalībniekam par Kārtības ruļļa pārkāpumu vai pienākumu,
uzdevumu nepildīšanu.
9. LSA birojs – LSA telpas, kas atrodas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā norādītajā
juridiskajā adresē - Mārstaļu iela 2/4 - 4, Rīga, LV - 1050.
10. LSA IS – LSA informācijas sistēma – strukturēts informācijas tehnoloģiju un datu bāzu
kopums,  kas  palīdz  nodrošināt  LSA funkciju  izpildei  nepieciešamo informāciju,  to  radot,
apkopojot, uzkrājot, apstrādājot, izmantojot un iznīcinot.
11. LSA mājas lapa – LSA interneta tīmekļa vietne www.lsa.lv.
12.  LSA Biedru  zona  -  sadaļa  LSA mājaslapā  pašpārvalžu  vadītājiem, un deleģētajiem
pārstāvjiem LSA Domē un LSA aktīvistiem.
13.  13.  LSA aktīvists  -  persona,  kas  aktīvi  iesaistās  LSA darbībā,  bet  nav  deleģēts  kā
studējošo pašpārvaldes pārstāvis LSA Domē;
14. Revīzijas komisija - uz vienu gadu Kongresa ievēlēta vismaz 3 cilvēku institūcija, kas
veic finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli.

II Vispārīgie noteikumi
13.  Kārtības rullis  reglamentē šādus LSA valdes  un Domes iekšējās  kārtības  un darbības
jautājumus:

13.1. LSA valdes un Domes locekļu pienākumi un pilnvaras:
13.1.1. Lēmumprojektu iesniegšana, virzība un izskatīšana.
13.1.2. Valdes un Domes sēžu darba organizācija.
13.1.3. Valdes un Domes lēmumu pieņemšanas kārtība.



13.1.4. Sankcijas par LSA kKārtības ruļļa pārkāpumiem.
13.1.5. Kārtība, kādā izdarāmi Kārtības ruļļa grozījumi.

14. Domes lēmumi attiecas uz Valdi un Domi.
15. Finanšu kārtību izstrādā Valdes locekļa vadīta darba grupa un to apstiprina Valde.
16. LSA Vadlīniju projektu izstrādā LSA Valdes locekļa vadīta darba grupa.
17.  Dome atbilstoši  savai  kompetencei  izskata  tai  iesniegtos  lēmumprojektus  un kontrolē
Valdes darbību.
18.  Ik  gadu  pirmajā  Domes  sēdē  pēc  Izglītības  un  zinātnes  ministrijas  gada  pārskata
publicēšanas  tiek  apstiprināts  Domes  locekļu  skaits,  ko  aprēķina,  izmantojot  Domes
apstiprinātu formulu.

III Domes un valdes locekļu pilnvaras un pienākumi
19. Domes locekļus Domei pilnvaro LSA biedri.
20. LSA biedriem ir pienākums pārstāvniecībai LSA Domē pilnvarot tikai savas augstskolas
studējošos.
21.  Biedrs  pirms  reģistrācijas  Domes  sēdei  elektroniski  uz  elektroniskā  pasta  adresi
lsa@lsa.lv iesūta pilnvaru.

21.1. Pilnvara apliecina lēmumu par pārstāvju deleģēšanu.
21.2. Pilnvarā tiek norādīts pārstāvāmās augstākās izglītības iestādes (augstskolas vai
koledžas)  nosaukums,  delegāta  vārds,  uzvārds  un  delegāta  dokumenta  numurs  vai
personas kods.
21.3.  Pilnvaras  oriģinālu  iesniedz  ne  vēlāk  kā  Domes  sēdē  pirms  mandāta
saņemšanas.

22. Domes locekļa pienākumi:
22.1. Iesaistīties Domes darbībā.
22.2. Apmeklēt LSA Kongresu un Domes sēdes.
22.3. Ievērot LSA darbību reglamentējošos dokumentus.
22.4. Iesaistīties LSA stratēģijas un Valdes rīcības plāna izstrādē.
22.5. Iesaistīties LSA darbā starp Domes sēdēm.

23. Domes locekļa pilnvaras:
23.1. Brīvi paust savu un savas augstākās izglītības iestādes studējošo viedokli.
23.2. Piedalīties lēmumu pieņemšanā.
23.3.  Pieprasīt  un  saņemt  informāciju  par  LSA Valdes  darbību  un aktivitātēm no
jebkura LSA Valdes locekļa tā kompetences ietvaros.

24. Domes locekļa pilnvaras beidzas līdz ar brīdi, kad:
24.1. Studējošo pašpārvalde atsauc tās deleģēto Domes locekli.
24.2. Ir beidzies Domes locekļa deleģējuma derīguma termiņš.
24.3. Domes loceklis ir paziņojis par atteikšanos no savām pilnvarām rakstiskā veidā
par to paziņojot savai studējošo pašpārvaldei vai LSA Valdei.

25. LSA Valdes locekļa pienākumi:
25.1. Nodrošināt Domes lēmumu izpildi.
25.2. Pildīt amata pienākumus saskaņā ar amata aprakstu.
25.3. Sagatavot lēmumprojektus izskatīšanai Valdē un Domē.



25.4. Par atvaļinājumu vai prombūtnes laiku, kas ilgāks par 7 darba dienām, informēt
LSA Domi un studējošo pašpārvalžu vadītājus, norādot kontaktpersonu no Valdes vai
lēmumprojekta atbildīgajiem.
25.5.  Sagatavot  pārskatu par  padarīto  kopš iepriekšējās  Domes sēdes  un izsūtīt  to
Domei, kā arī ievietot Biedru zonā ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms kārtējās Domes
sēdes.
25.6. Sagatavot gada pārskatu par padarīto un izsūtīt to Kongresa dalībniekiem ne
vēlāk kā 5 darba dienas pirms plānotā Kongresa.
25.7. Piedalīties LSA Valdes un Domes sēdēs.
25.8. Sniegt un apkopot informāciju savas kompetences ietvaros.
25.9. Kopā ar Domi mēneša laikā pēc pilnvaru iegūšanas izstrādāt rīcības plānu par
Valdes gada darbību.

26. LSA Valdes locekļa pilnvaras:
26.1.  Pieprasīt  un  saņemt  informāciju  no  LSA  biedriem,  aAugstākās  izglītības
iestādēm, valsts pārvaldes iestādēm un citām organizācijām;
26.2.  Aizstāvēt  un pārstāvēt  studējošo  intereses  akadēmiskos,  sociālos  un  kultūras
dzīves jautājumos nacionālā un starptautiskā mērogā.

IV Lēmumprojektu iesniegšana, virzība un izskatīšana
27.  Izskatāmo lēmumprojektu  Valdē  un  Domē ir  tiesīgs  iesniegt  jebkurš  Valdes  loceklis,
studējošo pašpārvalde vai Domes loceklis.
28. Lēmumprojektam jābūt pieejamam Valdei vismaz 24 stundas pirms Valdes sēdes.
29. Valdē pieņemtos lēmumprojektus iekļauj Valdes pārskatā Domei.
30. Atbildīgo par lēmumprojekta izpildi apstiprina Valde. Lēmumprojekta atbildīgā atcelšanu
var ierosināt studējošo pašpārvalde Domes vai Valdes loceklis, un par šo ierosinājumu balso
Valde;
31. Citas personas vai institūcijas ir tiesīgas iesniegt lēmumprojektu tikai ar Prezidenta vai
par
attiecīgās jomas atbildīgā Valdes locekļa starpniecību.
32. Lēmumprojektu Valde vai Dome iekļauj Valdes vai Domes darba kārtībā pēc piekritības,
nosakot atbildīgo par tā virzību.
33. Darba kārtība ir pieejama Domes locekļiem vismaz 5 darba dienas pirms Domes sēdes.
Domes  loceklis  var  ierosināt  izmaiņas  darba  kārtībā.  Par  darba  kārtības  punktu,  kas
izsludināts  vai  ierosināts  pēc  noteiktā  termiņa,  lemj  Dome,  iekļaujot  vai  neiekļaujot  to
konkrētajā Domes sēdes darba kārtībā pirms darba kārtības apstiprināšanas.
34. Pēc darba kārtības apstiprināšanas darba kārtību drīkst mainīt, ja par to nobalso vismaz
divas trešdaļas no klātesošajiem Domes locekļiem.
xx. Domes sēdē izskatāmie dokumenti, izņemot Valdes locekļu un biroja darbinieku darbības
pārskatius, ir pieejami Domes locekļiem vismaz 5 darba dienas pirms Domes sēdes. Darbības
pārskati Domes locekļiem ir pieejami vizmas 3 darba dienas pirms. Ja kāds dokuments tiek
virzīts izskatīšanai Domes sēdē pēc noteiktā termiņa, tad tam klāt pievieno pavadvēstuli ar
skaidrojumu  par  jautājuma  steidzamību  vai  iemeslu,  kādēļ  dokuments  nebija  pieejams
šīkārtības ruļļa 33. punktaā noteiktajā kārtībā. 



35. Izskatot lēmumprojektu, Dome to pieņem vai noraida, veicot atklātu balsojumu.
36. Noraidītu lēmumprojektu Dome ir tiesīga uzdot precizēt un iesniegt izskatīšanai no jauna
Domē, nosakot konkrētu termiņu lēmumprojekta atkārtotai iesniegšanai.
37. Darba kārtībā iekļauto lēmumprojektu savlaicīgu un precīzu izpildi nodrošina tā persona,
kas ir atbildīga par attiecīgo lēmumprojektu.

IV Domes sēžu darba organizācija
38. Domes darba organizācijas forma ir Domes sēde.
39.  Domes sēdes  norises  vietu nosaka un darba kārtību izstrādā Valde,  par  to  informējot
Domes
locekļus.
40. Domes sēžu darba kārtību apstiprina Dome pēc Valdes priekšlikuma.
41. Domes sēdi vada Prezidents vai viņa pilnvarota persona, kas viņu aizvieto. Dome pēc
Domes locekļa ierosinājuma ar balsojumu drīkst mainīt sēdes vadītāju.
42. Domes sēdes vadītājs nosaka debašu kārtību un ilgumu. Iebildumu gadījumā Dome ir
tiesīga lemt par debašu kārtību un ilgumu.
43. Ja sēdes vadītājs dod sēdes dalībniekam vārdu, tad konkrētais  sēdes dalībnieks drīkst
izteikties. Runātāju pārtrauc tikai sēdes vadītājs.
44. Domes sēdi protokolē biroja vadītājs vai sēdes vadītāja norīkota persona.
45.  Domes  sēdes  lēmuma  pieņemšanai  nepieciešams  kvorums  -  balsojumā  par
lēmumprojektu  piedalās  vairāk  nekā  puse  no  Domes  locekļu  kopskaita.  Lēmumu  Dome
pieņem, ja par to nobalso vairāk nekā puse no reģistrētajiem Domes locekļiem, kas piedalās
balsojumā par lēmumprojektu.
xx. Ja Domes sēdē tiek konstatēts, ka Domei nav tiesību pieņemt lēmumus saskaņā ar 45.
punktu, Valde ne vēlāk kā pēc piecām nedēļām sasauc atkārtotu Domes sēdi ar tādu pašu
darba kārtību, kur Dome ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo Domes locekļu
skaita, bet tikai tādā gadījumā, ja biedru sapulcē piedalās vismaz divi biedri. Par Domes sēdes
sasaukšanu, ja tajā paredzēts lemt par Valdes vai Stratēģijas padomes locekļu ievēlēšanu vai
atsaukšanu,  Valde  Domes  locekļiem paziņo  un tās  darba  kārtību  dara  zināmu vismaz  14
dienas pirms Domes sēdes sasaukšanas.
46.  Jautājumos,  kuros  nepieciešams  balsojums  par  personām  (izņemot  balsu  skaitīšanas
komisiju), tas izdarāms aizklāti. Citos gadījumos aizklātu balsošanu veic pēc Domes lēmuma.
47. Domes ievēlētās personas un pārstāvjus var atsaukt Dome, ja:

47.1. Saņemts iesniegums no personas par atkāpšanos no amata.
47.2. Prezidents vai ne mazāk kā puse no Valdes locekļiem rakstiski izsaka neuzticību
konkrētajai personai.
47.3.  Ne  mazāk  kā  viena  desmitā  daļa  studējošo  pašpārvalžu  rakstiski  izsaka
neuzticību konkrētajai personai.

48. Ja Domes sēdes darba kārtībā lēmumu par lēmumprojektu pēc sēdes vadītāja, iesniedzēja
vai  cita  Domes  locekļa  iniciatīvas  atliek,  sēdes  vadītājs  sēdes  laikā  nosaka  jautājuma
izskatīšanas termiņu, ko ieraksta sēdes protokolā.
49. Domes sēdes protokols ne vēlāk kā 5 darba dienas pēc sēdes ir pieejams biedru zonā.



50.  Domes sēdes  protokolu paraksta  sēdes vadītājs  un protokolētājs,  ja  nedēļas  laikā pēc
publicējuma  nav  saņemti  iebildumi  par  protokola  saturu.  Ja  līdz  tam saņemti  iebildumi,
protokolētājs precizē protokolu, strīdīgos gadījumos konsultējoties ar Domes locekļiem.

V Valdes sēžu darba organizācija
51. Valdes sēdes sasauc ne retāk kā divas reizes mēnesī.
52. Kārtējās Valdes sēdes laiku un vietu nosaka iepriekšējā Valdes sēdē.
53. Ja uz Valdes sēdi neierodas Valdes vairākums, tad Valde 24 stundu laikā vienojas par
nākamās Valdes sēdes sasaukšanu.
54. Ārkārtas Valdes sēdi sasauc Prezidents vai vairāk kā puse no Valdes locekļiem. Ierosināt
sasaukt ārkārtas Valdes sēdi var Kongress, Dome,  vai LSA biedrs.
55. Valdes sēdes darba kārtību ne vēlāk kā 24 48 stundas pirms Vvaldes sēdes sastāda Valde.
Bbiroja vadītājs vai Prezidenta deleģēta persona  elektroniski izsūta Valdei un  ievieto darba
kārtību LSA mājaslapā. Tikai Valdei vienojoties, darba kārtībā var iekļaut lēmumprojektu pēc
noteiktā termiņa.
56. Valdes sēdes sākumā Valde var lemt par izmaiņām darba kārtībā.
57. Valdes atskaites iesniedz elektroniski ne vēlāk kā 224 stundas pirms Valdes sēdes, iesūtot
Valdes locekļa atskaiti Valdei.
58. Valdes sēdes vada Prezidents vai viņa deleģēts Valdes loceklis.
59.  Sēdes  ir  pilntiesīgas,  ja  tajās  piedalās  vairāk  nekā  puse  no  amatā  esošiem  Valdes
locekļiem.
60. LSA valde lemj par  Valdes locekļu kavējuma attaisnošanu nākamajā Valdes sēdē pēc
paskaidrojuma  saņemšanas,  izņemot  gadījumus,  kad  Valdes  loceklis  atradies  darba
komandējumā, atvaļinājumā vai pieteikta slimības lapa..
61. Ja Valdes loceklim nav iespēja piedalīties Valdes sēdē,  kurā skata attiecīgo jautājumu,
attiecīgais  Valdes  loceklis  var  paust  savu  viedokli  par  Valdes  sēdē  izskatāmo  jautājumu
elektroniskā formā, iesūtot to Valdei līdz jautājumau izskatīšanai.
62. Sēdes protokolē biroja vadītājs vai sēdes vadītāja norīkota persona.
63. Valdes sēžu protokolu iesūta elektroniskam saskaņojumam Valdei ne vēlāk kā trīs darba
dienu laikā pēc Valdes sēdes.
64. Valdes sēžu protokolus ievieto LSA IS un LSA mājas lapā ne vēlāk kā 5 darba dienas pēc
Valdes sēdes.

VI Valdes un Domes lēmumu pieņemšanas kārtība
65. Iepriekš vienojoties Valdes sēdē, par lēmumprojektu Valde var balsot elektroniski.
66. Valde var balsot elektroniski jebkurā laikā, piedaloties visiem Valdes locekļiem.
67.  Sēdes  protokolā  norāda  personas,  kas  piedalījušās  sēdē  un  izteikušās  attiecīgajā
jautājumā, pieņemtos lēmumus, īsu debašu atspoguļojumu, precīzi formulētus uzdevumus un
balsojumu rezultātus.
68. Domes pieņemtā lēmumprojektā, ko noformulē protokolā, var izdarīt tikai tos grozījumus,
kas ir  norādīti  Domes sēdes protokolā,  ka arī  izlabot  ar  minētajiem grozījumiem saistītās
kļūdas.



VIII Sankcijas par Kārtības ruļļa pārkāpumiem
69.  Par  Domes  doto  uzdevumu  nepildīšanu  vai  LSA normatīvo  aktu  pārkāpumu  Valdes
loceklim,  Domes  loceklim  vai  LSA  pārstāvim  valsts,  pašvaldības  vai  nevalstiskajā
organizācijā Dome var izteikt aizrādījumu.
70. Par LSA kārtības ruļļa pārkāpumu vai Valdes sēdes kavējumu Valdes loceklim var izteikt
aizrādījumu, par ko lemj nākamajā Valdes sēdē.
71. Par LSA kārtības ruļļa pārkāpumu Domes loceklim var izteikt aizrādījumu, par ko lemj
Dome.
72. Par LSA kārtības ruļļa pārkāpumu vai deleģēto uzdevumu nepildīšanu LSA deleģētajam
pārstāvim var izteikt aizrādījumu, par ko lemj Valde.
73.  Par  Kkārtības  ruļļa  pārkāpumiem  Domes  sēdes  vadītājs  ir  tiesīgs  izteikt  sēdes
dalībniekam
aizrādījumu.
74. Ja Domes sēdes vadītājs izsaka trešo aizrādījumu, tad sēdes vadītājs nekavējoties virza
lēmumprojektu par sēdes dalībnieka izraidīšanu no Domes sēdes.
75.  Ja  Valdes  loceklim,  Domes  loceklim  vai  LSA  pārstāvim  valsts,  pašvaldības  vai
nevalstiskajā  organizācijā  atkārtoti  gada  laikā  ir  izteikts  aizrādījums,  Valde  vai  Domes
loceklis var ierosināt Domei izskatīt jautājumu par:

75.1. Aicinājuma izteikšanu studentu pašpārvaldei nomainīt konkrēto Domes locekli.
75.2. Valdes locekļa atbilstību amatam – atceļot vai neatceļot konkrēto Valdes locekli
no amata.
75.3.  LSA  pārstāvja  valsts,  pašvaldības  vai  nevalstiskajā  organizācijā  turpmāku
darbību.

IX Nobeiguma jautājumi
76. Grozījumi LSA Kārtības rullī izdarāmi, pieņemot Domes lēmumu.
77. Grozījumi stājas spēkā Domes lēmuma pieņemšanas brīdī.
78. Ar šī LSA Kārtības ruļļa stāšanos spēkā, atbilstošie normatīvie akti iepriekšējā redakcijā
zaudē spēku.

Prezidents M.Belova
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