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Latvijas Studentu apvienības (LSA) sasauktā un rīkotā Domes sēde
Domes sēdes norises vieta: Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskais centrs, Jelgavas
iela 1
Sēde izsludināta: ar e-pasta starpniecību 2017. gada 10. aprīlī
Sēdes sākums: 11:06
Sēdē piedalās: 28 no 53 balsstiesīgajiem – konstatēts kvorums
LSA domnieki:
Rolands Juris Zibins (EKA)
Arta Vītoliņa (EKA)
Monta Rakšte (LiepU)
Elza Admidiņa (LiepU)
Jānis Valdemārs Eliāss (LJA)
Paula Cukura (LKA)
Gvido Bērziņš (LLU)
Paula Elza Valdmane (LLU)
Alma Lūka (LNAA)
Linda Teikmane (LMA)

Dāvids Celmiņš (LU)
Evelīna Puzo (LU)
Annija Vilcāne (LU)
Jānis Mellēns (LU)
Rasa Valdiņa (RPIVA)
Elita Bušinska (RISEBA)
Justīne Čerņavska (RISEBA)
Olga Jasjuļaņeca (RSU)
Evita Terēze Tēberga (RSU)
Linda Rubene (RSU)

Oskars Niks Mālnieks (RTU)
Indra Pētersone (RTU)
Alīna Beitāne (RTU)
Matijs Babris (RTU)
Jurģis Pēteris Eglītis (VeA)
Armands Zariņš (VeA)
Beatrise Gusmane (ViA)
Maira Belova (LSA)

Viesi:
Marta Megne (LSA)
Arkādijs Zvaigzne (LSA)
Eiženija Matiļeviča (LSA)
Dāvis Vēveris (LSA)
Baiba Puisīte (LSA)
Kristaps Osis (LSA)
Matīss Brenneris (LNAA)
Sandis Kārkliņš (LU)
Natālija Šilova (RSU)

Fanija Čukure (RSU)
Dārta Ošeniece (VeA)
Sintija Kukaine (RSU)
Erīna Elizabete Reņģe (BAT)
Kristaps Ziemelis (BAT)
Zane Znatnaja (BAT)
Lauma Zelča (BAT)
Emīls Bauga (BAT)
Jānis Lesnieks (BAT)

Reinis Mellis (BAT)
Zane Sandra Tērpa (BAT)
Helēna Titoviča (EKA)
Toms Akmens (LU)
Agija Lāce
Roberts Naglis (RSU)
Signe Skutele (LU)
Alise Klauža (ESN Latvija)

Sēdes darba kārtība:
1. Domes sēdes atklāšana
2. Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana
3. Vēlēšanu komisijas ievēlēšana
4. Valdes darbības pārskats kopš iepriekšējās Domes sēdes
5. Finanšu pārskats
6. Biedra naudu un algu apmēra apstiprināšana
7. Valdes vēlēšanas
8. Balsošana par Valdes amatu kandidātiem
9. Vēlēšanu rezultātu paziņošana
10. Studējošo pašpārvalžu aktualitātes
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1. Domes sēdes atklāšana
_____________________________________________________________________________
Domes atklāšanas uzrunas sniedz LSA Prezidente Maira Belova un LU Studentu padomes
priekšsēdētāja Signe Skutele.
LSA biroja vadītāja B.Puisīte informē, ka ieradušies 28 domnieki, konstatēts kvorums.
2. Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana
_____________________________________________________________________________
M.Belova: Izsludinu balsojumu:
“Par 2017. gada 22. aprīļa Domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu”.
PAR
PRET
ATTURAS
28
0
0
Lēmums: 2017. gada 22. aprīļa Domes sēdes darba kārtība ir apstiprināta.
3. Vēlēšanu komisijas ievēlēšana
_____________________________________________________________________________
M.Belova: Notiks Valdes vēlēšanas, Kārtības rullis paredz, ka tās veicamas aizklāti, un vēlēšanu
komisijā jābūt 5 cilvēku sastāvā. Aicinu izvirzīt kandidātus.
Indra Pētersone izvirza Alīnu Beitāni.
Annija Vilcāne izvirza Tomu Akmeni.
Rolands Juris Zibins izvirza Artu Vītoliņu.
Olga Jasjuļaņeca izvirza Evitu Terēzi Tēbergu.
Zane Sandra Tērpa izvirza Laumu Zelču.
Visi izvirzītie uztur kandidatūru.
M.Belova: Izsludinu balsojumu:
"Par vēlēšanu komisijas apstiprināšanu Alīnas Beitānes, Toma Akmens, Artas Vītoliņas,
Evitas Terēzes Tēbergas un Laumas Zelčas sastāvā".
PAR
PRET
ATTURAS
28
0
0
Lēmums: Vēlēšanu komisija Alīnas Beitānes, Toma Akmens, Artas Vītoliņas, Evitas Terēzes
Tēbergas un Laumas Zelčas sastāvā ir apstiprināta.
4. Valdes darbības pārskats kopš iepriekšējās Domes sēdes
_____________________________________________________________________________
M.Megne: Notiks Baltic Organizational Meeting (BOM). Iepriekš bijām plānojuši, ka mēs varētu
rīkot konferenci par nepieciešamajām reformām augstākajā izglītībā (AI) saistībā ar notiekošajiem
procesiem Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) un Studentu Līderu forumā (SLF) iesākto, tomēr,
apzinoties cilvēkresursus, mēģinājām optimizēt lietas. Tikāmies ar Eiropas Komisijas Latvijā
pārstāvi Mārtiņu Zemīti, kurš piekrita mūsu idejai pievienot šo tematiku BOM Latvijā. Iegūsim
starptautisku kontekstu. BOM varētu notiks augusta beigās vai septembra sākumā, atkarīgs no
finanšu plūsmas, ko vēl plānojam.
Notika Eiropas Studentu konvents Īrijā, runāja par AI pieejamību. Studentu apvienībām tiek
piedāvāts brīvais laiks, kad varam organizēt savas sanākšanas un darbnīcas, organizēju par valodas
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lietojumu AI. Diemžēl arī citās valstīs nav perfektās formulas, kā ar to strādāt. Darbnīca tika
veidota, jo Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas (IKZK) politiskā ietvara dēļ nav
viennozīmīgas atbildes un katram ir savas intereses, daži uztraucās par latviešu valodas
saglabāšanu, citiem ir vēlme ievirzīt krievu valodu AI, citi skatās starptautiskā kontekstā, novēršot
ierobežojumu, ka svešvalodā mācību process var notikt līdz 20% no A daļas priekšmetiem.
Visapmierinātākie ir tie studenti, kuriem ir iespēja izvēlēties tos pašus kursus 2 valodās, bet šī
sistēma ir dārga. Šo jautājumu varētu apskatīt BOM.
Notika Nordic Organizational Meeting (NOM). LSA pārstāvēja E.Matiļeviča.
Notika darbs pie Erasmus+ aptaujas rezultātu apkopošanas, tiks pabeigts.
A.Zvaigzne: Iepriekšējā Domes sēdē pieņēmām atjaunoto pozīciju par turpmāko AI kvalitātes
nodrošināšanu, ir izsludināti grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.407 un Nr.408 par
akreditācijām un licencēšanām. Grozījumos parādās, ka akreditācijas vērtējamos aspektus un
pašnovērtējuma ziņojuma struktūru izstrādā Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) un tas, ka
licencēšanās studenti varēs piedalīties eksperta statusā. Grozījumi ir saskaņā ar pozīciju, tādēļ
esam sagatavojuši pozitīvu atzinumu.
Pieņemti grozījumi Augstskolu likumā (AL), kas paredz iespēju veidot vienotos eksāmenus.
Mums ir lūgts sniegt atzinumu par juristu eksāmena MK noteikumiem. Iepriekš publiskajā
saskaņošanā iesūtījām savus iebildumus, tāpat kā Augstākās izglītības padomes (AIP), iebildumi
ierakstīti noteikumu projekta anotācijā, bet nav ņemti vērā, tādēļ mēs un AIP gatavosim jaunu
atzinumu.
Tikšanās reizē ar izglītības un zinātnes ministru pārrunājām ar Augstākās izglītības, zinātnes
un inovāciju departamenta direktori Agritu Kiopu jautājumu par budžeta vietu sadales
pilotprojektu. Pagājušajā vasarā IZM bija plānojusi veidot 10% budžeta vietu pārdali sociālajās
zinātnes, balstoties uz kvalitātes indikatoriem, no LSA puses iestājāmies, ka indikatori ir
papildināmi un pārdalei jāattiecas arī uz privātajām un citu ministriju augstskolām. No IZM puses
nav vēlmes pie šī strādāt, jo IZM ieskatā, ja citas ministrijas neiesaistās, tad tas nav godīgi.
Turpināsim šo aktualizēt caur IKZK, kam esam uzrakstījuši vēstuli. Atbildi vēl neesam saņēmuši.
E.Matiļeviča: Finanšu ministrijai un IZM tika aizsūtīti priekšlikumi par grozījumiem MK
noteikumos Nr.220, kas paredz kārtību, kā tiek izsniegts un administrēts studiju un studējoša
kredīts. Gaidām atbildi. Ir nepieciešams panākt kādu no grozījumiem, kas izvirzīti, tāpēc šobrīd
notiek darbs pie apaļā galda diskusijas ar iesaistītajām pusēm, kur pārrunāsim LSA priekšlikumus.
Noticis darbs pie iedzīvotāju ienākumu nodokļa, ir sagatavot vēstule, kas paredz LSA
priekšlikumus likuma grozījumiem. 2018. gadā ir mērķis veikt nodokļu reformu, LSA uzdevums
ir noskaidrot, vai šos grozījumus ir iespējams savienot ar reformu.
Piedalījos NOM, devos kopā ar RSU pārstāvi E.T.Tēbergu. Skatījāmies uz AI pieejamību.
Šajā sapulcē vairāk runāja par dažādu sociālo grupu iekļaušanu AI, nacionāla līmeņa stratēģijām
sociālās dimensijas jautājumos.
Notika darbs pie Sociālās dimensijas workshop, ir doma nākotnē sarīkot vēl vienu
koncentrētāku.
M.Belova: Ir notikušas vairākas IKZK sēdes, šobrīd ir iesniegti lieli priekšlikumi grozījumiem
AL. Viens no tiem ir atrunāt AL, kas notiek, ja AI iestādei tiek atteikta akreditācija, ka tā tiktu
izslēgta no visiem reģistriem un nevarētu izsniegt valsts atzītus diplomus. Izsludināti grozījumi,
ka akreditācijās un licencēšanās tiks vērtēta studējošo pašpārvalžu (SP) darbība, jo SP ir daļa no
augstskolas. Iesniegti priekšlikumi, kas paredz, ka viesprofesoriem, viesdocentiem un
vieslektoriem būtu tādas pašas tiesības un pienākumi, kā asociētajiem profesoriem, docentiem,
lektoriem un asistentiem, ka viņi varētu iesaistīties augstskolas darbībā, iesaistīties
lēmējinstitūcijās.
Grozījumiem par pētniecībā balstītas mākslinieciskās prakses doktorantūras ieviešanu
Latvijā IKZK ir konceptuāli piekritusi, un tie tiek virzīti tālāk. Vasarā tika apstiprināta nostāja,
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mazāk kā gada laikā grozījumi jau ir IKZK un cerams tuvākajā laikā tiks apstiprināti. Ir
aktualizējies arī jautājums par studiju virzienu "Arhitektūra", kas paver diskusijas par studiju
virzieniem, kur varētu īstenot prakses doktorantūras programmas.
Notika tikšanās ar izglītības un zinātnes ministru. No LSA RPIVA likvidācijas komisijai
deleģējām Kirilu Solovjovu, no IZM saņēmām vēstuli ar lūgumu deleģēt citu pārstāvi no Valdes
puses. Tikšanās reizē pārrunājām un uzklausījām IZM argumentāciju, no IZM puses argumentācija
nebija pietiekami spēcīga un mūsu pārstāvi tālāk virzīja apstiprināšanai.
D.Vēveris: Organizēts Kongress.
Noticis darbs pie biedru naudu iekasēšanas, ir dažas SP, kas nav samaksājušas, bet ir ievākti
92% no 2016. gada biedru naudām. Ar to darbu turpinās Finanšu un sadarbības virziena vadītājs.
Notikušas vairākas SP vizītes, kur tika runāts par SP problēmjautājumiem, iepazīšanās ar SP
cilvēkiem. Tagad notiek saziņa ar šīm SP un tiek veidoti plāni, kā risināt problēmas.
Atjaunotas Iekšējo virzienu vadītāju un interesentu tikšanās reizes, kur tiek runāts par
aktuālo SP un kādu konkrētu tēmu, idejām, ko var ieviest LSA un SP dzīvē, lai attīstītu motivāciju
un kapacitāti.
Turpinās darbs pie Komunikācijas stratēģijas pārveidošanas, kas sevī apvieno iekšējās un
ārējās komunikācijas stratēģijas.
Notika darbs pie LSA Ģeniatora, kas būs ideālās LSA ēkas un vides ideju ģenerēšana.
Pirmais pasākums notiks 28. aprīlī.
Noritēja LSA Pateicību vakars aktīvistiem.
5. Finanšu pārskats
_____________________________________________________________________________
Konta pārskats pielikumā.
M.Belova: Plānots kopā ar Finanšu un sadarbības vadītāju atjaunot Biedru zonā finanšu sadaļu.
6. Biedra naudu un algu apmēra apstiprināšana
_____________________________________________________________________________
Biedru naudas apmēru 2017. gadam un Valdes algu apmēru projekts pielikumā.
M.Belova: Punktu sadalīšu 2 daļās - biedru naudas apmēru apstiprināšana un algu apmēru
apstiprināšana. Biedru naudas noteikšanas kārtība nosaka, ka biedru naudu apmēru nosaka pēc
IZM publiskajiem datiem par augstskolās studējošajiem. Šo piedāvājumu izskatījāt jau pirms
Kongresa. Kārtība paredz, ka Domes sēdē pirms Kongresa nepieciešams apstiprināt biedru naudu
apmēru.
J.Lesnieks: Šajā biedru naudu apmērā BAT SP ir uzlikta naudas summa, bet vakar iesniedzām
iesniegumu, ka pametam biedru statusu, tāpēc tas īsti nav aktuāli atstāt šo summu. Jums rādīsies
mīnusi, ka mēs neesam samaksājuši.
M.Belova: Mēneša laikā sniegsim rakstisku atbildi iesniegumam. LSA augstākā lēmejinstitūcija
ir Kongress, un Kongress ir apstiprinājis biedru naudas kopējo apmēru, tāpēc aicinu apstiprināt
iesūtīto projektu. Izsludinu balsojumu:
"Par LSA 2017. gada biedru naudas apmēru apstiprināšanu".
PAR
PRET
28
0
Lēmums: LSA 2017. gada biedru naudas apmēri ir apstiprināti.
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ATTURAS
0

M.Belova: Jums tika iesūtīt 3 iespējamie Valdes atalgojumu varianti. Pamatojoties uz Kongresa
deleģējumu, tika sagatavoti vairāki varianti. Tika saņemts alternatīvs piedāvājums no RTU SP, bet
to mēs neesam virzījuši tālāk, jo pēc sarunas ar LSA grāmatvedi tika konstatēts, ka LSA nevar,
pamatojoties uz iedzīvotāju ienākumu nodokļa likumu un MK noteikumiem, algas izmaksāt
stipendijas veidā. Arī Valsts ieņēmumu dienests sniedza dažādas atbildes, tāpēc šodien
apstiprinām to, par ko mums ir 100% garants. Turpinām izpēti, kāds ir bijis Saeimas deputātu
deleģējums MK izveidot noteikumus, kur izglītojamie var saņemt stipendijas strādājot biedrībās
un uzņēmumos, veicot praksi. LSA Valde rekomendē atstāt atalgojumu pozīcijas tādas, kā šobrīd
un papildus 1 biroja darbinieks, bet Kongresa lemto pievienojamo summu 1600 EUR apmērā
pārvirzīt uz apakšpozīciju, kas būtu Valdes stratēģiskajiem semināriem, prēmijām. No Valdes
puses ir komentārs par prēmiju izmaksāšanu tad, kad tuvojas lielāki svētki vai ir noticis kāds
veiksmīgs notikums AI un studentijā, pamatojoties uz BAT SP pārstāvja Kongresā Rūdolfa
Freiberga ierosinājumu.
No valdes puses rekomendējam apstiprināt variantu A. Ja nebūs iebildumu, tad izsludināšu
balsojumu par variantu A. (Nav iebildumu) Izsludinu balsojumu:
"Par 2017./2018. gada (līdz LSA Kongresam) Latvijas Studentu apvienības Valdes un biroja
darbinieku algu modeļa “A” apstiprināšanu ".
PAR
PRET
ATTURAS
28
0
0
Lēmums: 2017./2018. gada (līdz LSA Kongresam) Latvijas Studentu apvienības Valdes un
biroja darbinieku algu modelis “A” ir apstiprināts.
7. Valdes vēlēšanas
_____________________________________________________________________________
M.Belova: Viceprezidenta amatam pieteikums saņemts no Sanda Kākliņa, izvirzījums no LU,
Akadēmiskā virziena vadītāja amatam pieteikums no Arkādija Zvaigznes, izvirza RTU. Uz Sociālā
virziena vadītāja amatu kandidāti ir Dārta Ošeniece, izvirzījums no VeA, un Matijs Babris,
izvirzījums no RTU. Uz Iekšējā virziena vadītāja amatu pieteikušies Dāvis Vēveris, izvirzījums
no LLU, un Zane Sandra Tērpa, izvirzījums no EKA. Piedāvājam, ka kandidātu prezentācijai
atvēlam 7 minūtes, mājasdarbu uzdevumu izklāstam 3 minūtes, Iekšējā virziena amata
kandidātiem 4 minūtes, tad līdz 12 jautājumiem katram kandidātam un izteikšanās daļa būs kopā
par visiem kandidātiem. Šogad tika izsūtīti uzdevumi kandidātiem, viņiem bija laiks 24 stundu
laikā tos izpildīt, esat saņēmuši rezultātus un vecbiedru recenzijas. Vai ir kādi ierosinājumi?
A.Beitāne: Ierosinu paziņot vēlēšanu komisijai, ka varam sākt savu darbu.
M.Belova: Aicinu vēlēšanu komisiju doties pie Baibas un iepazīties ar vēlēšanu procedūru.
R.J.Zibins: Kuri bija vecbiedri, kas izskatīja mājasdarbus?
M.Megne: Vecbiedriem bija vēlme palikt anonīmiem, viņi nevēlējās ietekmēt vēlēšanu rezultātus
un neradīt kādas personīgas asociācijas. Ja kādam ir interese, var personīgi griezties pie manis.
S.Kārkliņš: Ar šīs uzrunas palīdzību centīšos jūs pārliecināt, ka, manuprāt, esmu gatavs šo amatu
ieņemt, un savu darbību veikšu efektīvu, par labu LSA un Latvijas studējošajiem.
Esmu LU Sociālo zinātņu fakultātes Politikas zinātnes 2. kursa students, bakalaura līmenis.
Vidusskolā apjautu to, ka man ļoti patīk palīdzēt cilvēkiem, šīs domas vadīts iestājos Politikas
zinātnes studiju programmā un līdz šim izvēli neesmu nožēlojis nemaz. Pie hobijiem jāatzīmē, ka
daudz sekoju līdzi politiskajiem procesiem, kas norisinās Latvijā un starptautiskajā vidē. Līdz šim
studentijā esmu iesaistījies, sākot ar lielāko semināru apmeklēšanu un beidzot ar pasākumu
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organizēšanu, darba grupu apmeklēšanu un visu izrietošo. Vajadzētu akcentēt, ka vēl pašreiz esmu
LU SP Akadēmiskā virziena vadītājs, LU senators, esmu bijis semināra "Kam rūp students?" (KRS)
2016 organizatoru komandā un esmu jau 2. reizi izraudzīts kā LA delegāts uz starptautisko
pasākumu - Eiropas Studentu apvienības (ESU) Biedru sapulci.
Potenciāli, ieņemot Viceprezidenta amatu, savu darbību esmu plānojis veikt 4 lielos blokos.
1. bloks ir sadarbība ar SP, kam tālāk seko iekšējā darbība, ārējā darbība un darbs ar LSA Valdi.
Pie sadarbības ar SP esmu uztvēris 2 galvenos punktus. 1 no tiem ir mehānisms efektīvākai ārvalstu
studējošo interešu pārstāvniecībai, jo pašreiz ir novērojama tendence, ka ne visās SP šāda
pārstāvniecība ir gana efektīva, ne visās SP norisinās ikdienišķu akadēmisko problēmu
akumulācija un veiksmīga ārvalstu studējošo integrēšana AI iestādē. Kā otrs svarīgākais uzdevums,
kā to ir akcentējuši vairāki SP pārstāvji, kas darbojas starptautiskajā dimensijā, būtu kompetences
celšanas semināri un lekcijas, lai būtu iespējams gūt jaunu pieredzi no kompetentākiem cilvēkiem,
lai jaunās dvesmas varētu ieviest savās SP un AI institūcijās. Pie sadarbības ar SP seko sēžu
organizēšana un sadarbības veicināšana starp SP, SP aktuālo problēmu risināšana.
2. bloks ir iekšējā darbība, pie šī bloka esmu vairāk akcentējis izvērstu plašāku atgriezeniskās
saites veicināšanu starp LSA delegātiem starptautiskajos pasākumos un LSA, un SP, jo nereti LSA
delegāti tajos vairāk ņem sev, bet mazāk dod orgāniem, kuriem vajadzētu. Plānots šo mehānismu
daudz veiksmīgāk attīstīt, un paralēli veikt mājaslapas tulkošanu.
3. bloks ir ārējā darbība, esmu akcentējis 3 svarīgākos punktus. 1. vienošanās par labu praksi
ārvalstu studentu piesaistē un studiju nodrošināšanā starp IZM un AI institūcijām, vienošanās sevī
ietver principus, kas varētu veicināt ārvalstu studējošo studiju kvalitāti un ārvalstu studējošie vairs
netiktu uzskatīti kā ekonomisks resurss. 2. Study in Latvia vienotas mājaslapas izveide, jo pašreiz
pastāv vairākas paralēlas mājaslapas, kas domātas ārvalstu reflektantu informēšanai, bet
novērojamas būtiskas atšķirības. Ārvalstu reflektantam varētu būt problēmas saprast, vai viņš vēlas
studēt Latvijā. Labākajā gadījumā konsolidēt uz 1 mājaslapu, vai arī likt uzsvaru uz to, ka pastāv
plašs studentu pārstāvniecību institūciju loks. Mobilitātes aptaujas rezultāti, arī tos esmu akcentējis.
Pie ārējās darbības seko nodrošināt pārstāvniecību starptautiskajos pasākumos, piedalīties BOM
organizēšanā, Boloņas procesa un Lisabonas konvencijas ieviešanas darbības līdzi sekošana.
Beidzamais bloks ir darbs ar LSA Valdi, sadarbība ar Valdi par starptautiskās dimensijas
jautājumiem, lai Valde būtu informēta par aktuālajiem starptautiskajiem pētījumiem, kas tiek
akcentēti uz konkrēta virziena kompetenču loka. Valdes iekšējās atmosfēras attīstīšana, jo
komandā ir efektīvāk sasniegt konkrētus mērķus, nekā vienkārši cilvēku lokā, kas savā starpā
neuztur draudzīgas, bet profesionālas attiecības. Plašāka sadarbība ar Prezidenti, saprast vai ir
kompetences, ko var pārnest no Prezidentes pleciem uz maniem.
Uz projekta tāfeles variet redzēt mājasdarba kāzusu. Kāzusā LSA Valde ir saņēmusi e-pastu
no Baltkrievijas Studentu apvienības par to, ka apvienība un studenti ir iesaistījušies pret ''parazītu
nodokli'', kas paredz, ka indivīdiem, kas strādā mazāk par 183 dienām gadām, tiek palielināts
nodokļu slogs. Politiskās aktivitātes dēļ studenti ir tikuši arestēti, liegta politiskā brīvība, izjutuši
represijas no AI institūciju puses, ierobežojot akadēmisko brīvību. Apvienība valdībai pieprasījusi
palielināt mēneša stipendijas studentiem, jo tie ir 35 EUR, un privilēģijas, atcelt maksu par
studijām, ja absolventi strādā darbā, kas nav valdības piedāvāts, un nesaistīt politiskos procesus ar
studiju norisi. Mans uzdevums bija izpētīt, vai šīs lietas ir patiesas, izvēlēties atbalsta veidu un
argumentēt to.
Konstatēju, ka minētais par protestu norisi bija pareizs, sākumā protesti bija ar domu, ka
Baltkrievijas iedzīvotāji iestājas pret ''parazītu nodokļa'' ieviešanu, taču pārtapa par protestiem pret
valsts iekārtu, kas ir aizliegts katrā normālā valstī. Tika arestēti daudzi cilvēki, ne tikai studenti.
Atradu pierādījumus tikai prasības 3. punktam par studiju procesa un politikas nesasaisti. Pie
atbalsta veidiem minēju, ka vēlams nosūtīt apvienībai oficiālu vēstuli un ievietot rakstu mājaslapā.
Vēstule sastāvētu no 2 daļām, ka LSA atbalsta 3 izvirzītos mērķus, taču apvienībai ar pozīcijas
palīdzību vajadzētu veidot reprezentatīvu studentu viedokli, jo šāda pozīcija netika atrasta un
pieprasījums nav leģitīms. Mājaslapas rakstā tiktu likts uzsvars, ka Baltkrievijā norisinās šādas
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problēmas, ka studenti tiek politiski ietekmēti un ka ir nepieciešams veidot diskusijas ar
iesaistītajām pusēm Latvijā, lai saprastu, kā Latvija var censties palīdzēt.
A.Vilcāne: Iepriekš esi strādājis kā Akadēmiskā virziena vadītājs. Kāpēc ne Akadēmiskais
virziens LSA?
S.Kārkliņš: Man jau apmēram pusgadu ir vēlme izrauties no akadēmiskā ietvara, jo visu šo laiku
esmu pavadījis tikai akadēmiskajā jomā un man pietrūkst plašāku izaicinājumu no plašāka
informācijas klāsta, ko varētu sniegt vispusīgā Viceprezidenta darbība un kompetenču loks, kurā
ietilpst arī akadēmiskie un sociālie jautājumi.
E.Puzo: Kā tavs darba stils un prioritātes atšķirsies no šībrīža Viceprezidentes darba stila?
S.Kārkliņš: Diemžēl man nav bijusi iespēja ļoti aktīvi redzēt, kāda ir M.Megnes dienas kārtība,
kā viņa pieceļas un organizē savu darba kārtību līdz kādai darba grupai, bet bonuss varētu būt, ka
man nav pilna laika darbs, tāpēc daudz vairāk laika varētu veltīt Viceprezidenta pienākumiem.
Grūti teikt, kāds ir Martas darba stils un kurš, salīdzinot ar manu, būtu labāks.
N.Šilova: Pieņemsim, ka tev ir jautājums, kas ir saistošs ārvalstu studējošajiem 1 konkrētā
programmā 1 augstskolā. Vai, tavuprāt, LSA ir jāiesaistās šī jautājuma risināšanā? Jā, nē, kāpēc?
S.Kārkliņš: Tas ir atkarīgs no tā, vai problēma attiecas uz AI institūciju vai visu Latviju, ja attiecas
tikai AI institūciju un SP, kura ar to var tikt galā, tad LSA īsti nevajadzētu skriet palīgā. Ja
jautājumu SP nevar atrisināt pati un jautājums attiecas uz šo AI institūciju, tad LSA vajadzētu
palīdzēt. Ja problēma attiecas uz nacionālo līmeni, tad LSA vajadzētu ņemt pilnu dalību.
I.Pētersone: Ar kādiem paņēmieniem plāno aktīvistus un domniekus motivēt apmeklēt tevis
rīkotos seminārus un lekcijas, kas ir saistītas ar starptautisko dimensiju, ja šobrīd aktivitāte ir
salīdzinoši zema, kā, piemēram, Sociālās dimensijas workshop, kuram bija 3 dalībnieki?
S.Kārkliņš: Ir bijušas interesantas situācijas, sākot ar Sociālo zinātņu fakultāti, kur man kā
pirmkursniekam tika uzticēts vadīt komisiju, kas bija mirusi, panākt, lai komisija kļūtu pievilcīga
un SP būtu svarīga. Tas izdevās, tagad tajā norisinās sēdes un darbs. Balstoties uz šo pieredzi un
saprotot, kādas ir būtiskākās problēmas, kāpēc cilvēki neapmeklē kāda virziena vai komisijas
darba grupas, ir tāds, ka darba grupas nav padarītas pievilcīgas, nav bijusi pietiekami liels
komunikācijas process. Man būtu primāri runāt ar cilvēkiem individuāli, iepazīstoties ar studējošo
pārstāvjiem, kas darbojas starptautiskajā jomā, personīgi iepazīties un apsolīt, ka būs daudz darba
grupas, iesaiste ir fundamentāla un pieredzes apmaiņa ir 1 no svarīgākajiem procesiem studentijā.
Protams, komunicēt vairāk pa izplatītajiem komunikācijas kanāliem, izveidot sarakstes platformu,
kur ziņa varētu aiziet līdz visiem interesentiem, uzsvērt, ka jebkurā laikā var pievienot jaunus
aktīvistus.
A.Zvaigzne: Šodien stāvu jūsu priekšā, jo vēlos gūt atbalstu un uzticību savas darbības
turpināšanai, vadot Akadēmisko virzienu vēl 1 gadu. Mana motivācija ir gaužām vienkāršā - es
gribu pabeigt visus iesāktos darbus un izdarīt visu, kas ir darāms. Manuprāt, 1 no svarīgākajām
lietām, kas man jāizdara, pirms varētu doties prom, ir sagatavot pienācīgu pēcteci. Ņemot vērā, ka
esmu vienīgais kandidāts, ar to varbūt nav veicies tik labi. Es redzu šo virzienu ar reālu 2 gadu
termiņu, jo 1. gadu tu mācies un 2. gadu tev ir pietiekamu zināšanu apjoms, lai varētu dalīties ar
citiem. Vēl aizvien darbojas tas pats links uz manu darbības plānu, kas bija pirms gada, kad
kandidēju. Balstoties uz manām atskaitēm, tas, ar ko esmu strādājis šogad, ir darbs ar kvalitātes
indikatoriem budžetu vietu sadalē AI, pagājušajā gadā tas nenotika, jo IZM nokavēja termiņus,
šogad atkal cenšamies aktualizēt. Vēl aizvien strādājam ar Pasaules bankas pētījumu, kas ilgst
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vairākus gadus. Esam veikuši doktorantu aptauju ar Latvijas Jauno zinātnieku apvienību (LJZA),
esam iesaistījušies ziņojuma rakstīšanā, snieguši savus komentārus. Esam strādājuši pie kvalitātes
nodrošināšanas. Esam iesākuši Akadēmisko virzienu vadītāju tikšanos, kas pārtapa par
Akadēmisko tikšanos, jo nāca arī aktīvisti, interesenti un citi. Protams, arī darbs pie vienotā juristu
eksāmena.
Skats nākotnē ir lielā mērā tas pats. Strādāsim ar Akadēmisko virzienu vadītājiem, ir jāveido
personalizētāka pieeja, jo esam pamanījuši, ka ir ļoti dažādi zināšanu un kompetenču līmeņi
dažādu SP Akadēmisko virzienu vadītājiem. Plānoju veidot individualizētāku pieeju, analizējot to,
kas ir nepieciešams katram cilvēkam, balstoties uz to, izveidot individuālu attīstības plānu katram.
Protams, vēl aizvien jāstrādā pie Pasaules bankas pētījuma, maijā visdrīzāk būs Pasaules bankas
seminārs, kur viņi runās par rekomendācijām. Kad tikāmies ar IZM, mums ir paredzēts, ka
centīsimies panākt, ka eksperti veido atsevišķu tikšanos ar studentiem, lai runātu par
rekomendācijām, lai mēs varētu runāt par mums aktuāliem jautājumiem. Tāpat ir grozījumi
akreditācijas un licencēšanas noteikumos, jo Augstākās izglītības kvalitātes aģentūrai ir jāatbilst
visām Eiropas Kvalitātes nodrošināšanas reģistra prasībām, jo tad mūsu diplomiem būs pavisam
cita vērtība Eiropas Savienības līmenī, jo tas nozīmēs, ka tos izvērtējusi augsti kvalitatīva aģentūra.
Tāpat strādāsim ar kvalitātes indikatoriem, un būs darbs pie juristu vienotā kvalifikācijas eksāmena,
kas ir svarīgs visām nozarēm, kur varētu būt vienotais eksāmens, jo tas būs sava veida precedents.
Šobrīd visvairāk strādājam, lai tā izmaksas pilnībā jānosedz no valsts budžeta, jo šobrīd noteikumu
projekts paredz, ka tas katram studentam izmaksās papildus 275 EUR, pret ko LSA iebilst, jo tas
mazinās AI pieejamību.
Plānojas tādi paši principi kā pagājušajā gadā - darbības caurskatāmība. Manuprāt, labs
piemērs šim ir studentu-ekspertu tīkla datubāze, kas ir pieejama Biedru zonā, kur jums ir iespēja
redzēt, kādi cilvēki piesakās un tiek nosūtīti uz akreditācijas un licencēšanas vizītēm. Plānoju
veidot individualizētāku pieeju. Manuprāt, 1 no svarīgākajiem aspektiem ir tas, ka mēs ļoti
daudzus studentus sūtām uz akreditācijām, bet priekš akadēmiskā virziena tas ir salīdzinoši liels
slogs, jo ir jāveido cits e-pasts, ja grib to darīt kvalitatīvi, tādēļ ar 1 vecbiedra palīdzību šobrīd
plānoju veidot speciālas formas, kas ņems datus no datubāzes un veidos atsevišķus, individuālus
e-pastus, automatizējot darbu. Ja šajā sasaukumā bija 22 akreditācijas, tad 2019. gadā ir paredzētas
202. Šī iemesla dēļ ir jāsaprot, kā mēs veidojam sistēmu, kas varētu uzturēt milzīgo akreditāciju
skaitu.
Mājasdarba uzdevums bija, ka ir piedāvāti AL grozījumi papildināt 63. pantu. Pēc būtības šī
rezultāts ir promocijas koncentrēšana mazākā skaitā augstskolu, jo katrā nozarē varēs būt tikai 1
promocijas padome 1 konkrētā augstskolā, kas ir gan pozitīvi, gan negatīvi. Problēma veidojas, jo
LSA nekad par šo nav runājusi un balsojusi. Manuprāt, tas nebūtu korekti, ka LSA šajā brīdī pauž
konkrētu nostāju, jo tam ir gan plusi, gan mīnusi, tādēļ, veidojot atzinumu, tas ir jāņem vērā.
Vēsturiski šie grozījumi tika iesniegti bez pamatojuma, tādēļ, rakstot šo atzinumu, ņēmu vērā, ka
nav pamatojuma. Mēs nevaram pateikti konkrētu ''par'' vai ''pret'' ideju, jo nav konkrēta
pamatojuma, mums nav iespējams to izvērtēt. Ir iespējams izvērtēt paša projekta juridisko tehniku
un kvalitāti. No LSA puses varam pateikt, ka šis nav jautājums, ko regulē AL, bet gan Zinātniskās
darbības likums, jo, balstoties uz šo likumu, ir izdoti MK noteikumi Nr.1000, kur noteikts, kuras
augstskolas un kādās nozarēs var īstenot promociju. Promocija principā ir doktora disertācijas
aizstāvēšana, jo šobrīd pastāv sistēma, ka doktorantūra ir atsevišķa no promocijas, jo vēsturiski tā
ir gadījies. No LSA puses, veidojot atzinumu, galvenais, uz ko būtu jāorientējas, ir tas, ka ir
Zinātniskās darbības likums un gadījumā, ja AL ir pretrunā tam, tad rodas 2 vienlīdzīgu likumu
kolīzija, kas nav optimālais risinājums. Interesanti, ja atzinumā no sākuma varēja rakstīt, ka nav
anotācijas un pamatojuma, tad diemžēl Saeimas Kārtības rullis pieļauj šādu iespēju, jo
pamatojumam jābūt tad, kad tas iet uz Saeimas balsojumu, jeb komisijā var iesūtīt bez pamatojuma.
O.N.Mālnieks: Kā plāno veidot savu pēctecību?
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A.Zvaigzne: Ņemot vērā, ka būs individuālie attīstības plāni akadēmisko virzienu vadītājiem, es
plānoju, eksperimentālā kārtā, man vēl nav konkrētas vīzijas, kā šo veidot, gadījumā, ja mani ievēl,
es konsultēšos ar Prezidenti, bet man ir plāns izveidot mentoringa vai badiju sistēmu, kur es labprāt
atrastu sev kādus badijus vai mentorējamos, kam būtu interese par Akadēmisko virzienu, un man
būtu lielāka iespēja ar viņiem vairāk strādāt pie šiem jautājumiem, jo Akadēmiskajā virzienā ir ļoti
daudz jautājumu, kuriem jāseko līdzi un pie kuriem jāstrādā, kuri varētu tikt deleģēti citiem.
Piemēram, studentu-ekspertu tīkla uzturēšana, kas ir salīdzinoši viegli iemācams darbs. Protams,
šiem cilvēkiem būtu iespēja padziļināti mācīties par Akadēmisko virzienu. Ja kādam ir interese,
tad es labprāt stāstu, strādāju ar šo cilvēku, dalos ar zināšanām, jo es zinu, kā man bija pirmos 2
mēnešus, kad man uzdeva jautājumus, kad es pats nezināju, tagad jūtos jau kaut cik kompetents.
D.Celmiņš: Vai plāno mainīt sava darba stilu? Ja jā, ko tieši?
A.Zvaigzne: Jā, plānoju mainīt un papildināt darba stilu, plānojot veidot individualizētāku pieeju
ar cilvēkiem. Plānoju identificēt cilvēkus ar padziļinātu interesi un veidot darbības stilu tādu, ka
katrs var iegūt kaut ko manas darbības, nākšanas uz Akadēmisko tikšanos un sēdēm, tādā veidā
sniedzot ieguvumus un veicinot iesaisti Akadēmiskajā virzienā.
J.Mellēns: Pēc LU SP ziņām rodas jautājums, kā plāno organizēt komunikāciju ar sava virziena
aktīvistiem un citiem interesentiem? Kā vērtē savu komunikāciju savā līdzšinējā termiņā?
A.Zvaigzne: Plānoju organizēt principā tāpat, kā šogad. Mana virziena aktīvistiem ir izveidota
atsevišķa liste akademiskie@lsa.lv, kur viņiem tiek nosūtīta visa nepieciešamā informācija vai
aktuāla informācija saistībā ar viņu darbu, pieņemsim, pēdējais, kas tika nosūtīts, bija par aizvakar
notikušajā AIC rīkotajām apmācībām par akreditācijām. Šādā veidā plānoju organizēt
komunikāciju, ka ir liste, kur ir speciāli nodalīta informācija, kas viņiem varētu būt aktuāla. Vājās
puses būs tas, ka akadēmiskā informācija ir ļoti ''akadēmiska'', kas sevī ietver ''sauss'' un ''sarežģīts'',
bet man nav kapacitātes nodarboties ar likumprojektu tulkošanu vienkāršā valodā. Manā ieskatā
SP cilvēkiem tas būtu kā pamatprasība pret viņu darbu.
L.Rubene: Par zinātnes problēmu risināšanu studentiem. Kas tika paveikts iepriekšējā gadā un
kādas būs prioritātes nākamgad?
A.Zvaigzne: Pagājušajā gadā prioritāte bija apzināt SP zinātnisko kapacitāti, interesi strādāt ar
zinātnes jautājumiem un potenciālos problēmjautājumus. Tika konstatēts, ka aktīvi ar zinātni
strādā tikai RSU un RTU SP, primāri strādā ar saviem iekšējiem jautājumiem. Galvenās zinātnes
problēmas ir zemais finansējums, ka, piemēram, trūkst reaģenti, tāpēc viņi strādā un ļoti maz
doktorantu dodas mobilitātē, jo viņiem ir darbs un par mobilitāti maz maksā. Sapratām, ka šis
jautājums vēl nav tik ļoti aktuāls visiem studējošajiem un nav konkrētas politiskās vēlmes pēc
darba ar zinātnes jautājumiem. Esam veicinājuši interesi par zinātni ar konferenci par iesaisti
zinātnē, kopā ar LJZA izveidojām anketu par doktorantūru, un primāri mūsu atbalstītāji zinātnes
jautājumos, ar ko konsultējāmies, bija LJZA. Šogad esam ieguvuši finansējumu no valsts veidot
studējošo atbalsta fondu priekš zinātniskās un pētnieciskās darbības, šis būs vēl 1 atbalsts, bet šim
laurus nepiesavinos, tas primāri ir Mairas nopelns.
M.Babris pamet telpu.
D.Ošeniece: Mana galvenā motivācija ir vēlme darboties. Līdz šim jau esmu iesaistījusies
Sociālajā virzienā, esmu palīdzējusi veidot vēstules, kā arī esmu iesaistījusies gaidāmajā apaļā
galda diskusijā par studiju un studējošo kredītiem. Man ir motivācija strādāt ar cilvēkiem, strādāt
ar cilvēkiem personīgi un viņus iesaistīt. Kā galveno uzskatu, ka man vajadzētu mācīties, jo
apzinos, ka ļoti daudz lietas šobrīd nezinu.
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Svarīga lieta ir tradīciju izveidošana un ieturēšana Sociālajā virzienā, jo vajag pēctecību un
vajag skaidru redzējumu, ko Sociālais virziens var dot katrai SP. Vēlos turpināt iesāktos darbus.
Manas darbības pamats būtu 3 līmeņos, kuru pamatā ir institucionālais, tad seko nacionālais
un starptautiskais. Institucionālajā līmenī vēlos veidot sadarbību ar SP, konkrētāk apkopot datus
un izveidot taustāmus materiālus. Datu apkopošana būtu par Sociālajiem virzieniem, jo, kā mēs
zinām, katrā SP Sociālais virziens darbojas dažādās sfērās, nav viens noteikts virziens, pēc kā
Sociālie virzieni darbotos. Kā arī jau ir iesākts datu apkopojums pie dienesta viesnīcām, bet es
vēlētos to padziļinātāk izveidot ar AI iestāžu infrastruktūru un to pieejamību, piemēram, cilvēkiem
ar invaliditāti un ekonomiskajām un sociālajām grupām.
Nacionālajā līmenī es vēlētos celt kompetenci, veidojot vairāk darba grupas un darbnīcas, jo
līdz šim Sociālais virziens ir tā kā nedaudz strādājis individuāli. Vēlētos aktualizēt populāros
jautājumus, kā, piemēram, par studiju un studējošo kredītu, kas man pašai personīgi ir aktuāls.
Vēlos pacelt vides pieejamības nodrošinājuma jautājumu. Par infrastruktūru, kā arī starppilsētu
sabiedriskā transporta studentu atbalsta programmas iespējamo izveidi.
Starptautiskajā līmenī vēlētos apkopot labos un sliktos piemērus no dažādām studentu
apvienībām, kā mēs to varētu iekļaut Latvijā. Vēlētos apkopot informāciju par sociālo dimensiju
un nacionālo attīstības plānu Latvijā. Esmu gatava pārstāvēt LSA starptautiskajā vidē, jo jau
iepriekš esmu bijusi delegāts.
Par mājasdarbu īsumā pateikšu galvenās atziņas. Veidojot šo atzinumu, vēlējos ievērot
pozīcijas, kā arī precīzu viedokļa izteikšanu, jo manā mājasdarba uzdevumā bija teikts pēc iespējas
konkrētāk. Veidojot atzinumu, vēlējos veidot diskusijas, lai tas nebūtu kā gala variants, bet lai mēs
nonāktu pie 1 kopsaucēja ar IZM.
D.Celmiņš: Kādas varētu būt 3 konkrētās lietas, ko tu gribētu realizēt, ja tevi ievēl?
D.Ošeniece: Vēlos izveidot taustāmu materiālu, pieejamu gan topošajiem, gan esošajiem
studentiem par AI iestāžu infrastruktūru un pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti un sociāli un
ekonomiski nenodrošinātajām grupām. Vēlētos panākt, ka starppilsētu autobusos ir kaut kāda
atbalsta programma studentiem. Vēlos pabeigt jautājumu par studiju un studējošo kredītiem.
A.Lāce: Minēji, ka nacionālajā līmenī vēlies celt kompetences, tāpēc vēlējos palūgt, lai tu
izskaidro, kas ir kompetences, kādas un kā tu tās celsi?
D.Ošeniece: Kompetences šajā ziņā es domāju kā zināšanas, vidējās studentu zināšanas SP un
domnieku zināšanas par Sociālo virzienu kā tādu un iesaistīt tajā, jo ļoti daudzi jautājumi ir
neskaidri šobrīd. Esmu runājusi ar vairākiem cilvēkiem, un nav īsti skaidrs, ko nozīmē tie kredīti,
kādus jautājumus tie skar un kāpēc tas būtu aktuāli. Vēlos personalizēto pieeju, un paskaidrot
saprotamāk, lai cilvēki vēlētos iesaistīties.
R.J.Zibins: Vai tev neradīs problēmas tas, ka mācies Ventspilī, bet būtu nepieciešams, lai tu būtu
Rīgā un birojā?
D.Ošeniece: Šo jautājumu es gaidīju. Šobrīd man ir pēdējais pusgads, rakstu bakalauru, līdz ar to
man lekcijas vairs nav. Nākamnedēļ jāiesniedz melnraksts un maijā jāprezentē. Mans plāns bija
pārcelties atpakaļ uz Rīgu, līdz ar to problēmas nebūs.
J.P.Eglītis: Kādas ir 3 lietas tavā iepriekšējā pieredzē, kas tev palīdzētu darbā šajā amatā?
D.Ošeniece: Es iepriekš biju VeA SP priekšsēdētāja. Tajā brīdī bija ļoti interesanti jautājumi par
dienesta viesnīcām un līgumu neeksistēšanu, kuru iesākām virzīt, kā arī notika incidents starp
Ventspils Domi un VeA. Manuprāt, šī pieredze ir ļoti vērtīga, jo ir jāspēj analizēt un filtrēt
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informāciju, kas tiek sniegta no 1 vai otras puses, kā arī uzklausīt puses. Manuprāt, šī pieredze ir
ļoti vērtīga.
R.Naglis: Šobrīd daudzi izmanto Pasažieru vilciena pakalpojumus, bet nav piemērotas nekādas
atlaides studentiem. Vai tu redzi kādu risinājumu šim un kādus soļus varētu spert, lai risinātu šo?
D.Ošeniece: Savā programmā minēju, ka vēlos ieviest atbalsta programmu starppilsētu
sabiedriskajā transportā. Man vēl nav gatavs precīzs plāns, kā to varētu izdarīt, bet es vēlētos pa
soļiem sākt runāt ar iesaistītajām pusēm, lai to panāktu.
F.Čukure: Vai tu uzskati, ka LSA Valdes locekļa reputācija ir svarīga, un kādas reputācijas
sastāvdaļas piemīt perfektajam LSA Valdes loceklim?
D.Ošeniece: Reputācija ir svarīga, jo tu pārstāvi organizāciju, kura pārstāv studējošos, ka
studentiem ir savs viedoklis. LSA vajadzētu parādīt to, ka studenti ir zinoši, spēj ietekmēt un ir
topošie nākotnes veidotāji. Līdz ar to reputācija ir svarīga. Perfektā reputācija? Tas ir nedaudz
grūts jautājums. Ir izdarīts darbs viss laiks, ir skaidra vīzija par to, ko vajadzētu darīt, ja kaut kas
nav skaidrs, tad vajadzētu jautāt, nebaidās riskēt, tajā pašā laikā ievērojot zināmas robežas un
tradīcijas, kādas ir veidotas LSA.
J.Mellēns: Tā kā tu esi LSA pārstāve UNESCO komisijā "Izglītība visiem", mans jautājums ir par
to, kāpēc ir diezgan grūti atrast informāciju LSA mājaslapā par tavu darbu? Vai un kā tu plāno
uzlabot sociālās dimensijas pārstāvju darbu citās institūcijās?
D.Ošeniece: UNESCO komisijas tikšanās reize bija 1 un tajā tika runāts par vispārīgiem
jautājumiem, tāpēc 1 kopsavilkums nebija. Par to, ka nav ievietota informācija, ļoti atvainojos, jo
tīri fiziski nebija laika to izdarīt, jo tajā laikā studēju Tartu. Plānoju uzlabot un laikā ievietot
informāciju.
J.Lesnieks: Man ir uzdevums. Toms ir afroamerikānis, viņš no pirmās klases, mācoties Latvijā, ir
ticis apspiests. Atnākot uz augstskolu, viņš ir ievērojis, ka situācija ir citādāka, ir daudz rases un
citas lietas. Viņš ir LSA aktīvists, bet LSA ir problēma, ka kāds no Valdes locekļiem ir rasists, un
viņš nevar darboties pilnvērtīgi, jo tiek apspiests. Kā tu varētu risināt šo problēmu?
D.Ošeniece: Man pašai šobrīd LSA pietrūkst ētikas kodekss un tas nav 1 kopīgs dokuments, pēc
kura vadīties un ko ievērot. Es personīgi runātu ar šo Valdes locekli par to, kādēļ šāda situācija ir
radusies, un censtos tos 2 cilvēkus nodalīt, lai viņi nebūtu 1 telpā un viņiem nebūtu aktīvas
diskusijas.
G.Bērziņš: Vai esi iepazinusies ar Tiesībsarga atzinumu saistībā ar infrastruktūras pieejamību
augstskolās? Atzinums tika prezentēts un sanāksmē piedalījās Eiženija.
D.Ošeniece: Nē, neesmu.
G.Bērziņš: Tas nozīmē, ka šāds taustāms materiāls jau ir un nevajag kaut ko atsevišķi LSA veidot,
bet sadarboties ar zināmu institūciju - Tiesībsargu - kas šajā jomā jau strādā.
D.Ošeniece pamet telpu, atgriežas M.Babris.
M.Babris: Savulaik par sociālo virzienu apguvu daudz zināšanas bija Delna, kur darbojos, un
Sabiedrības integrācijas fonds, kā arī Rīgas Improvizācijas teātris vairāk par komunicēšanas
prasmi vai neprasmi, who knows. Izmantoju zināšanas, darbojoties arodbiedrībās un Latvijas
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Jaunatnes padomē, kā arī starptautiskajās organizācijās, kas šajā gadījumā būtu Eiropas
arodbiedrību organizācija un tajā laikā kā Dzimumu līdztiesības komisijas vadītājs Latvijas
arodbiedrību tīklā. Pati pēdējā rinda ir, kur esmu darbojies nevalstiskajās organizācijās (NVO),
RTU vadot Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes SP un vadot organizāciju "Movement
Spontaneous", kuru palīdzēju radīt.
Pirms 2, nu jau 3 gadiem iekāpu LSA ar 2014. gada Studentu līderu forumu, kur saskāros ar
LSA. Kopš tā laika esmu vairāk darbojies un viens no pēdējiem pasākumiem, kur pieliku roku,
bija Studentu pārgājiens.
Mana lielā vīzija šim virzienam ir zivis, ka studenti ir spēcīgi tik ilgi, kamēr viņi kopā
darbojas par lietām. Sociālā virziena jautājumi, man liekas, jau vēsturiski ir bijuši par masu, grupu
kustību un interešu pārstāvniecību. To var darīt 1 cilvēks, bet tam signālam ir jānāk no grupas,
tāpēc es paņēmu Pepsi bundžiņu līdzi. Jaunākā Pepsi reklāma, kas jau ir slēgta, parāda, ka, ja mēs
mākslīgi mēģinām radīt stāstu par kaut kādu kustību, ne vienmēr tas sanāk, tāpēc no studentiem es
sagaidu lielu aktivitāti savās darba grupās.
Uzdevums bija sadalīts 2 daļās, kur bija 3 punkti. Pirmajā daļā, kur tika mainīts punkts par
studiju pārtraukumiem, es minēju to, ka kopumā šis punkts nav atbalstāms, jo ne visi studenti ņem
studiju pārtraukumus studiju iemeslu dēļ, bieži vien tie ir sociālie un ekonomiskie iemesli, kāpēc
studenti nevar turpināt studēt. Rekomendēju dažādu iemeslu ieviešanu, ir jāapkopo studentu
argumentācija, kāpēc tiek ņemti pārtraukumi, turpmāk analizējot šo apkopojumu varētu pieņemt
konkrētus lēmumus. Punkts par studējošo kredītu jautājumiem tika analizēts sekojoši. Kredītu
pieejamību, zinu, ka tas ir liels solis augšup, ka kredīts tiek pielīdzināts minimumam, bet, manuprāt,
studentiem jāiet vēl soli tālāk un, pēc Eiropas studentu pētījumiem, 464 EUR ir vidējie tēriņi
studentiem Latvijā mācību materiāliem un dzīves līdzekļu nodrošināšanas, tāpēc gribētu teikt, ka
studenti nav minimālā grupa, kas būtu dzīvošanas un transporta tēriņi, tie ir arī studiju materiāli.
Papildus rekomendēju ieviest koeficientus, lai attiecīgos studiju virzienos, kur ir lielāki tēriņi, ir
lielāks studējošā kredīts, un tajos virzienos, kuros nav, viņiem šis kredīts ir mazāks, lai pieejamība
ir vienāda. Pašlaik, ja gribu studēt arhitektūru, kur daudz vairāk līdzekļus tērēju studiju
materiāliem, nevis transportam un dzīvošanai, tad tas ne vienmēr ir iespējams, un daudzi varbūt
nestudē arhitektūru, jo nevar to atļauties. Punkts par pašvaldību galvojumu. Par to jau iepriekš bija
LSA nostāja, kas tika izmantota, proti, ka pašvaldībām studenti ir lūguši sniegt galvojumu un
pašvaldības nav piekritušas, jo procedūra nav bijusi skaidra un bijis intereses trūkums. Mans
aicinājums bija informēt pašvaldības par to, ka reģioniem ir problēmas ar studentu noturēšanu, 80%
studentu studē Rīgā un ļoti bieži paliek Rīgā. Ja vēlamies, lai studenti paliek savā reģionā, ir tikai
svarīgi pašvaldībām atbalstīt studentus ar galvojumu. Manā paša vadībā Preiļu pašvaldība ir
slēgusi līgumu ar mūsu augstskolu, piešķirot stipendijas studentiem, daļēji skaidrojošā darba dēļ,
ka viņi saprot, ka viņiem nav pilsētplānotāja, viņi var panākt, ka viņiem ar stipendiju palīdzību ir
pilsētplānotāji. Rezultāts, pieņemot rekomendācijas vai noraidot ierosinājumus, studiju
pārtraukumiem ir, analizējot iemeslu, kāpēc students ir paņēmis pārtaukumu, varam pieņemt
konkrētu rīcību, ieskaitot šo studiju procesa laikā vai nē, kā arī vienotas sistēmas ieviešanu, lai
katra augstskola pati reglamentē pēc tās pieejamās informācijas, cik ilgu laiku un kā tiek paņemti
studiju pārtraukumi, ierosinu, ka būtu jāveic vienota ilguma un minimālo/maksimālo ilgumu
sistēma. Studējošo kredītu jautājumos savukārt ieviest koeficientu sistēmu, lai studentiem būtu
vienāda pieejamība. Pašvaldību galvojumā, kad 80% nepaliktu Rīgā, bet atgrieztos reģionos,
veicinātu tautsaimniecību.
Kopumā virzība starptautiskajā un vietējā līmenī. Kopumā pārstāvniecība, Eiropas projekti,
vietējie projekti, kreditēšanas jautājumi, transports utml. Kā? Aktivizējot jauniešus un studentus
iesaistīties darba grupās un pašiem nākt klajā ar ierosinājumiem. Konkrētie uzdevumi, ko darīt,
ietilpst 3 lielākos virzienos. 1. Veselības jautājumi - AI pieejamība un sadarbība, organizēt
aktivitātes, pārgājienus vai ko citu, kas mudinātu domāt par to. Ergonomikas jautājumi darba vietās
vai studentu darbnīcās, daudzas augstskolas atver šādas darbnīcas, bet ne visas ir pietiekami
ergonomiskas, ar labu apgaismojumu. 2. Vides ekoloģijas jautājumi - lai mēs rūpējamies par savu
vidi. Tie ir virzieni, kas mazāk darbināti, tos varētu pacelt. 3. Izglītības pieejamība - kreditēšanas
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jautājums, runāt ar bankām, vides pieejamība, transports studentiem, vairāk sadarboties ar SP un
NVO kopīgu mērķu virzīšanā. Rakstīt starptautiskus projektus, ja braucam uz ārvalstīm pārstāvēt
LSA, mēs tikpat labi varam rakstīt projektus. Arī arodbiedrībām būtu interese rakstīt projektu par
dzimumu līdztiesību, iet ar savu finansējumu un rakstīt projektu. Aicināt pārstāvjus no citām
valstīm runāt par šiem jautājumiem, jo ārzemēs ļoti bieži tie jautājumi, par ko mēs runājam, ir kaut
kādā ziņā vairāk līdzīgi, ja esam projekta iesniedzēji, mēs varam izvirzīt jautājumus.
Šī ir datubāze no manas SP. Es sagaidītu no katras SP, sadarbojoties ar Iekšējo virzienu,
vismaz 1, ideālā gadījumā 2 cilvēkus, lai ievestu Sociālo virzienu SP. Daži vēl domā, ka Sociālais
virziens ir sociālie tīkli, bet sāpīgi, domājot, ka kādas sociālās grupas var netikt pārstāvētas.
Kopumā apzināt diskusiju aktivitātes, pāriet ziņas aktivitātē, kā ar LSPA pie MK no rīta taisījām
vingrošanu, mudinot būt aktīvākiem.
Kāpēc tieši es? Jautājums, kas ir kā zilonis šajā istabā. Studēju arhitektūru, un daudzi domā,
ka arhitektūra ir mājas, bet arhitektūra ir cilvēki, kā viņi nokļūst līdz ēkām, kā viņi tur jūtās un vai
viņi paliek. Sociālie jautājumi ir ļoti tuvi tam, tāpēc izvēlējos Sociālo virzienu. Mana līdzšinējā
darba pieredze, nu jau 4 gadu ilgumā esmu pārstāvējis strādājošos jauniešus Latvijā un
starptautiski, labprāt to turpinātu darīt šeit, pārstāvot studējošos jauniešus. Īstenībā darbs ir
nākamais solis studējošajiem jauniešiem, šie jautājumi līdz šim LSA mazāk risināti, par to, kādas
jauniešiem būtu tiesības darbā. Jaunietis, kurš iestājas darbā, ne vienmēr zina, kur meklēt, varbūt
viņš nāk pie LSA, ko darīt, tad ir Matijs, kurš var palīdzēt. Visbeidzot, es palieku vecs, atceros vēl
Iljina laikus pirms 5 vai 6 gadiem, kad bija darba grupa par lobiju un seminārs, kuru palīdzēju
organizēt, kad vēl RTU nebiju. Es domāju, bāc, laiks doties prom no studentijas, bet tomēr vēl
kaut ko labu var izdarīt, aicinu jūs dot man šo iespēju. Vakar saņēmu šo bildi no RISEBA
studentiem, ar ko kopā taisām izstādi. Pirms pāris mēnešiem biju pie viņiem akreditācijas vizītē
kā novērotājs un AIC pārstāvji prezentēja kritērijus, pēc kuriem jāvērtē programma. Jautāja, vai
viss atbilst, izteicos, ka uz darba galdiem vispār nav lampas, bet vajadzētu būt. Viņi atbildēja, ka
šāds vērtēšanas kritērijs nav ielikts, bet es teicu, ka MK noteikumos ir minēts, ka jebkurā
darbavietā jābūt noteiktam luminu un lux apgaismojumam. Es nezinu, vai šis ir pēc tā parādījies,
bet tolaik tās nebija. Varbūt paši studenti nopirkuši, varbūt tāpēc, ka toreiz ieminējos. Man liekas,
ka ir forši zinošs cilvēks, kurš ikdienas darbā saskaras ar šiem jautājumiem. Ja mani ievēl, es
noteikti gribēšu 2 cilvēkus no katras SP, lai sociālie jautājumi varētu risināties. Jūs jautājat, "ko es
varu darīt, paust savu atbalstu", protams, balsojot, bet jau pavisam drīz, 28. aprīlī 18:00
pievienoties projektam par jaunajām telpām LSA. Iemesli, kāpēc cilvēki ļoti bieži nekur neatnāk,
tā arī ir telpa, jo dažkārt mēs ieinteresējam ar satur, dažkārt ar telpu, ir jānāk caur tumšu koridoru,
jāatceras kods, jākāpj augstu, jāatrod īstās durvis. Pēc pāris gadiem LSA beidzas pašreizējais
līgums par telpām, nesen tikos ar Free Riga pārstāvi, kurš teica, ka viņiem ir daudz lielas telpas,
kuras viņi labprāt dotu kādai skaistai jaunatnes organizācijai.
D.Celmiņš: Ņemot vērā to, ka sākumā parādīji savu pieredzi un CV informāciju, kā plāno savu
brīvo laiku, jeb cik stundas nedēļā esi gatavs veltīt LSA?
M.Babris: Es šim sagatavojos (demonstrē savu Google kalendāru). Ienākot šajā amatā, ja mani
ievēlēs, man ir jāaiziet no pāris citiem amatiem - fakultātes SP un RTU SP, kur jau atrasti cilvēki,
kas turpinātu darbu. Es līdz šim esmu pilnvērtīgi pildījis tos pienākumus un es domāju, ka ar gūto
laiku šeit es varētu vairāk laika pavadīt šiem pienākumiem. Tas nozīmē dienā vismaz 4 h laika, ne
vienmēr esot klātienē, bet esot pieejams sociālajos tīklos vai atbildot uz e-pastiem, es varu veltīt
tam laiku. Sociālais virziens, kā jau es minēju, tradicionāli ir cēlies no kustībām un cilvēkiem, kas
cīnās par kaut ko, satikt šos cilvēkus visbiežāk var ne LSA birojā, kur ir lielākoties Valde un pāris
darba grupas, bet esot pasākumos, aktivitātēs, esot pieejamam un redzamam, arī dzirdot, ko cilvēki
saka bārā, uz ielas vai kādā protesta akcijā. Tas sniedz labāku materiālu, ar ko strādāt, lai nesanāk
Pepsi reklāma. Tieši šajā virzienā šis varētu būt liels pluss, ka ir aktivitāte un redzamība citur.
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R.Naglis: Ir zināms, ka ir liels skaits studentu, kas pārvietojas ar pasažieru vilcienu un šim
pakalpojumam netiek piemērota studentu atlaide. Vai ir kāda ideja, plāns, kā varētu realizēt šo
atlaides piešķiršanu?
M.Babris: Pirms 3 mēnešiem ar citu organizāciju bijām tikušies ar "Pasažieru vilciena"
mārketinga departamentu un runājam par to, vai ir kāda iespēja saņemt atlaides. Tā kā tas ir valsts
noteikts tarifs, tad šis process ir risināms, tas vienkārši ir ilgstošs. Gada laikā varētu iesākt saraksti
par to, bet garantēt nē, es labprāt runātu ar šiem cilvēkiem un kustinātu šo uz priekšu. Slikti ir tas,
ka savulaik bija iespējams norēķināties ar e-taloniem vilcienā, bet to sistēmu laikam neizdevās
sakārtot un tā pārtrūka, tolaik atlaides darbojās. Varbūt var runāt par iespēju sistēmu atjaunot.
Noteikti šis jautājums tiks risināts, runāts ar "Pasažieru vilcienu" un citām pusēm. Par reģioniem
ir mazliet grūtāk, jo kur maksā Rīgas pašvaldība vai reģionu pašvaldība un kā to visu pārorganizēt.
Z.Sergejeva: Savā prezentācijā minēji par vides pieejamību, bet tas, kas man nāca prātā, ir tas, ka
Latvijā ir lielas sociālā riska grupas. Vai tev ir kāds fokuss uz jautājumu risināšanu saistībā ar
jauniešiem no daudzbērnu ģimenēm, kas ir pakļautas nabadzības riskam, un studējošajiem, kas var
nespēt turpināt studijas dažādu socio-ekonomisku iemeslu dēļ?
M.Babris: Tā kā Strukturētā dialoga darba grupas ietvaros 2 gadus sanācis darboties tiešākā
sazobē ar Latvijas Jaunatnes padomes, es domāju, ka šis ir jautājums, ko varētu risināt no šīs puses,
jo viņi pārstāv vairākas jaunatnes organizācijas, kas risina šos jautājumus no nevalstiskā sektora.
Pieslēdzot viņus pie šī jautājuma, mēs varam panākt ievērojamu progresu šajā lietā. Pāris jautājumi
ir jau atrisināti, piemēram, pilns valsts galvojums riska grupām, tai pašā laikā šis process vēl nav
tik gludi sanācis, lai to nodrošinātu, kā arī pati pieteikšanās šim statusam nav patīkama.
D.Ošeniece atgriežas telpā. Z.S.Tērpa pamet telpu.
D.Vēveris: Jau 4 mēnešus darbojos kā LSA Iekšējā virziena vadītājs. Nāku no Cesvaines,
tiem, kas nezina, tas ir Madonas pusē, tiem, kas nezina, tas ir Vidzemē, tagad zināsiet. Studēju
LLU Informācijas tehnoloģiju fakultātē. Jau kopš pirmās studiju nedēļas iesaistījos fakultātes SP,
ar laiku kļuvu par tās vadītāju un ar laiku iesaistījos arī LLU SP darbībā kā Iekšējā virziena vadītājs.
Šī gada laikā kandidēju un LSA Iekšējā virziena vadītāja amatu un tiku ievēlēts.
Runājot par manu motivāciju - man tā vienmēr ir bijusi palīdzība cilvēkiem. Sākumā tie bija
kultūras pasākumi utml., bet ar laiku sapratu, cik ļoti ir nepieciešams uzlabot izglītības kvalitāti.
Es aizvien vairāk savā universitātē pamanīju, ka ir ļoti daudz problēmas, kuras mēs arī centāmies
risināt kopumā un kā Iekšējais virziens SP vērsos pie fakultāšu SP un apzināju problēmas,
centāmies tās risināt. Šī palīdzība un AI kvalitātes nodrošināšana, pieejamība utml., kas principā
iet pāri visiem Valdes amatiem, tā ir tā lieta, ko vēlos palīdzēt nodrošināt tā, ka es veicināt SP
kapacitāti, iesaisti un motivāciju tādā ziņā, lai viņi spētu pēc tam palīdzēt gan LSA Valdei, gan
savai SP, gan augstskolai, koledžai, lai kvalitāte uzlabotos. Sasniedzamie mērķi ir kvalitātes
uzlabošana, pieejamība, tas, ka studentija ir redzama, studentija ir atzīta Latvijā un ārpus Latvijas
tādā ziņā, ka mēs esam līdzvērtīgi jebkuram citam politikas veidotājam, jebkuram citam, kas vēlas
palīdzēt Latvijas izaugsmei nākotnē.
Savā vīzijā biju ielicis manis nosaukto dzīves apli. Tas ir domāts tā, ka ideālā gadījumā gan
SP, gan LSA spēj pati sevi nodrošināt ar cilvēkiem, viņus iesaistot, spēj viņus motivēt un spēj
veidot viņu kapacitāti - cilvēki paliek zinošāki, vēlas iesaistīties un pēc tam šīs zināšanas vēlas un
spēj nodot tālāk nākošajiem -, kas ir ļoti svarīgi, lai organizācija spētu pastāvēt tādā, kāda tā ir
šobrīd un vēl labāka nākotnē. Runājot par iesaisti, ir ļoti svarīgi veicināt un cilvēkiem likt saprast,
kas ir LSA mērķi, kas ir SP mērķi un kā viņu personīgos mērķus sasaistīt ar šiem mērķiem tā, lai
visiem būtu kopīgs labums, lai visi kaut ko iegūtu un lai visi kopā veidotu un spētu sasniegt šos
mērķus. Par konkrētajiem pasākumiem - vienmēr ļoti svarīgs ir bijis KRS, kam galvenā doma ir
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cilvēku iepazīstināšana ar studentijas darbu, cilvēku iesaiste un viņu motivēšana rīkoties tālāk, lai
pēc tam viņu SP un LSA spētu sasniegt savus mērķus.
Mani ļoti pašu ieinteresēja Fredija Hercberga metode un tas, ko viņš teica par motivēšanu,
ka tas sastāv no 2 daļām - higiēnas faktori un motivējošie faktori. Higiēnas faktori ir domāti, lai
novērstu neapmierinātību, tā ir vide, kur cilvēki atrodas - vai viņi ir draudzīgi, kā viņi sazinās savā
starpā, kā viņi komunicē, vai viņiem ir pieejams ūdens, ko padzerties, vai viss ir labi. Tas sasaistās
ar to, ko minēja Matijs, ar Ģeniatoru, lai veidotu šo ideālo telpu, vidi, kur cilvēki vēlētos strādāt,
tādā veidā mazinātu viņu neapmierinātību. No motivējošajiem faktoriem galvenais ir tas, ka cilvēki
jūtas atpazīti, zina, ka viņiem uzticas, un ka viņiem var likt darīt darbus, ka viņi saprot, ka viņi ir
gaidīti.
Jāpiemin tādi pasākumi kā Gada balva un Pateicību vakars, kas ļoti labā veidā atskatās uz
paveikto gadu. Šie pasākumi būtu jāpapildina. Šogad jauns bija Pateicību vakars, jo sapratām, ka
pateikt paldies aktīvistiem Gada balvā īsti nav reāli. Atšķirībā no Gada balvas, šis ir neformāls
pasākums, kurā paskatās uz to, kas īsti nav redzēts, kas vairāk ir Valdes saziņa, ko ikdienā aktīvisti
un domnieki īsti neredz. Protams, arī padarīt šos mērķus redzamus, piemēram, izveidojot sienu,
kur būtu redzami galvenie darbības mērķi un sasniedzamās lietas šobrīd. Pēc tam, kad kaut kas
tiek izdarīts, lai tiektos uz šiem mērķiem, tiek pielīmēta jauna līmlapiņa tajā sarakstā. Tad jebkurš
cilvēks, kurš atnāk uz biroju, ieraudzītu progresu un būtu motivēts iesaistīties vēl vairāk.
Runājot par kapacitātes celšanu, Iekšējam virzienam šogad plānots darbs ar senatoriem.
Mana ideja šī darba plānošanai ir tas, ka viņiem tiktu sūtīta informācija par aktualitātēm nacionālā
un starptautiskajā līmenī, kas varētu ietekmēt viņu AI iestādes un varētu noderēt darbā senātā. Kā
otra lieta ir izveidot ko līdzīgu neformālājām tikšanās reizēm ar politikas veidotājiem, tādā veidā
viņi varētu apspriesties par kādiem konkrētiem tematiem, kas šobrīd ir aktuāli nacionālā līmenī,
un apspriest idejas, ko varētu darīt. Pēc apspriešanās ar Iekšējiem virzieniem un citiem secinājām,
ka ļoti daudzi nezina, īpaši domnieki, ka Biedru zona eksistē, tāpēc tā būtu jāpopularizē. Cilvēki
ir redzējuši ''LSA Tev'', kas ir failu krātuve un pamats tam, lai būtu vienots nosaukums visiem
workshopiem, sarunu vakariem utml. Kāpēc es to gribu apvienot? Jo tas būtu pieejamāk, tas viss
atrastos LSA mājaslapā, to varētu vieglāk reklamēt, cilvēki zinātu, kur atrast failus, piemēram, to,
kā rakstīt SP nolikumus vai atrast atskatus darba grupām, workshopiem, saruna vakariem, atrast
to, kā veidot seminārus, to tāmes. Ir atjaunotas Iekšējo virzienu tikšanās, kas jāturpina pēc tam. To
galvenā doma ir saprast, kādas ir aktualitātes un problēmas SP, lai varētu tās risināt, un apspriest
dažādas idejas, kas varētu noderēt.
Biju strādājis pie Komunikācijas stratēģijas, šobrīd tā ir lielā mērā pabeigta. Tā nav
aktualizēta tālāk, jo ar to būs jāstrādā jaunajai Valdei, tāpēc tas būtu jādara pēc šīm vēlēšanām.
Esat pamanījuši problēmu, ka, piemēram, Biedru zonā nav atjaunojusies informācija par darba
grupām, tas ir tāpēc, ka šobrīd viss, kas ir strādāts ar Google drive, ir bijusi liela problēma, to
atjaunot, sasaistīt ar Power BI, tāpēc iesaku izveidot darba grupu, cilvēku uzskaiti Airtable, būtu
vieglāk un pieejamāk domniekiem un aktīvistiem redzēt, kā viss notiek.
Līdz šim ir bijis grūti izvērtēt Iekšējā virziena darbību, jo ir ļoti grūti noteikt SMART mērķus,
bet aicinu un pats esmu sācis pētīt to, ka vidējo darba grupu apmeklējumu būtu iespējams rēķināt,
dažādu Domes sēžu apmeklējumu un kā Iekšējā virziena darbība pa mēnešiem ir ietekmējusi darba
grupu apmeklējumu un iesaisti. Ideālajā gadījumā tas būtu pacelt šos mērījumu par 10% uz
nākamo gadu, tie ir papildus 5, 6 cilvēki, kas iesaistās darba grupās konkrētā mēnesī.
Iekšējā virziena mājasdarbs bija izveidot prezentāciju priekš neaktīvas SP, lai izstāstītu, kas
ir LSA un kā viņi var iesaistīties. Tātad sveiki visiem, šodien esmu ieradies ar mērķi, lai pastāstītu
jums, kas ir SP un parunātos par jūsu aktuālajām problēmām, un varbūt rastu tām risinājumus.
LSA ir organizācija, kas pārstāv studējošo intereses nacionālā un starptautiskā mērogā, tā ir ļoti
svarīga AI veidošanas daļa, jo mēs tiekam iesaistīti politiskās lietās. Runājot par to, ko dara LSA,
šeit jūs varat redzēt uzskaitītas lietas, bet, manuprāt, galvenais ir pārstāvniecība, tas, ka mēs
sniedzam dažādus atzinumus AI veidotājiem, un kopīgi veidojam š vidi Latvijā. Laikam
interesantākais katram no jums ir tas, kāpēc tev būtu jābūt LSA un kā tu vari iesaistīties. Tas
pirmkārt ir ikgadējie projekti, piemēram, KRS, kur var uzzināt daudz par pašu studentiju, kā
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iesaistīties studentijas darbā, iemācīties pamatvērtības. Varbūt tev ir mērķis, ka tu vēlies iegūt
dažādus kontaktus, ko arī var izdarīt LSA, tādā veidā paplašināt savu loku un palīdzēt darbībai.
Varbūt tevi interesē darba grupas, palīdzēt veidot AI politiku Latvijā, iesaistīties, apmeklēt Domes
sēdes, apmeklēt Kongresu. varbūt vēlies apmeklēt workshopus, uzzināt daudz ko jaunu par
aktualitātēm Latvijā un starptautiskajā mērogā. Varbūt vienkārši vēlies būt daļa no cilvēku grupas,
kas ir ļoti saistīti, un ieguldīt nākotnē. Paldies par uzmanību, šeit varat atrast LSA kontaktus, atrast
manus kontaktus. Kā redziet, zem lietussarga visi esam kopīgi un visiem jāstrādā kopā.
A.Vilcāne: Tu minēji, ka šobrīd vēl nav sakārtota Biedru zona. Cik ilgā laikā plāno to izdarīt un
ko tieši darīsi?
D.Vēveris: Šī ir viena no lietām, kas ir prioritārs darbs, jo vēlos apvienot ''LSA Tev'' ar Biedru
zonu. Tas nozīmē sakārtot informāciju, kas ir pieejama tikai domniekiem un aktīvistiem, kas ir
pieteikušies, saliekot atskatus par AIP sēdēm, sakārtot darbu atskatus un cilvēku uzskaiti, lai varētu
redzēt ar Power BI, kā tas strādā. Pievienot "LSA Tev" pusi, kas ir aktuālie dokumenti.
D.Celmiņš: Kas ir tās lietas, kas tev īsti nesanāca, no brīža, kad tevi ievēlēja, un kā tu varētu šīs
lietas padarīt, lai tās sanāktu?
D.Vēveris: Viena no lietām, kas nav bijusi maksimāli veiksmīga, ir vizītes pie SP, jo ne vienmēr
esmu līdz kārtīgam punkta nostrādājis šo, kā sarunas gaita varētu vesties. Tas, kā to sakārtot un to
šobrīd esmu sapratis pēc sarunas ar Valdi un pārējiem, ir tas, ka jau no sākuma ar vadītāju kārtīgi
jāizrunā, par jo runāsim - problēmjautājumi, iepazīšanās -, jo bieži vien vadītāji nav pilnīgi
pārliecināti, par ko vēlas tikties. Nedaudz laika trūkuma dēļ "LSA Tev" nav bijusi papildināta ar
failiem, bet kā risinājumu tam redzu Iekšējo virzienu vadītāju tikšanās reizes, vēlos veidot ar
viņiem sadarbību, kopīgi turpinot šos darbus, un papildinot "LSA Tev".
E.Puzo: Tavas Iekšējā virziena vadīšanas laikā BAT SP nolēma izstāties no LSA. Vai ir kaut kas,
ko varēji darīt, lai tas nenotiktu, un kas tas ir?
D.Vēveris: Ar BAT SP šis jautājums ir risinājies ilgāku laiku, nekā tikai mana kandidatūra. No
viņu un mūsu puses bija saruna, vairākas tikšanās un tika piedāvāti dažādi varianti, bet diemžēl
tika apstiprināts šis no, manuprāt, 4 variantiem, kas tika piedāvāti, šis vairāk bijis uz viņu padomes
pleciem. Tā kā šis bija ildzis ļoti ilgi, bija ļoti grūti rast konkrētus argumentus no LSA puses, kāpēc
viņi nevarētu izstāties, ja viņi tā ir izlēmuši, mēs nevaram viņus piespiest palikt.
I.Pētersone: Kāds, tavuprāt, ir SLF pamatmērķis, vai tas ir attālinājies no tā, kāds tas bija sākotnēji,
kad SLF tika izveidots?
D.Vēveris: Galvenā doma SLF ir sapulcināt studējošo līderus, lai runātu par politiku AI, rastu
risinājumus ilgajiem jautājumiem un rastu veidu, kā paaugstināt kvalitāti. Kā es zinu, iepriekšējos
gadus bieži vien noticis tas, ka tiek sūtīti cilvēki, kas nav šie līderi, tikai tāpēc, ka netiek SP vadītāji,
šādi ir bijis grūtāk strādāt ar šiem jautājumiem, tāpēc SLF ir attālinājies no galvenā mērķa. Lai pie
tā atkal pieturētos, ir ļoti svarīgi pieturēties pie tā, ka runa ir par AI politiku un tiek strādāt strādāts
ar cilvēkiem, kas ir zinoši šajā.
J.Lesnieks: Man ir jautājums no Rūdolfa Freiberga. Apraksti situāciju ar kolēģi vai vietu, ar kuru
jums bija grūti sadarboties un nebija vēlēšanās strādāt komandā. Kā tu strādāji vai komunicēji ar
šo cilvēku?
D.Vēveris: Tas vairāk attiecas uz maniem skolas gadiem. Man bija konkrēti cilvēki, ar ko man
nebija labas attiecības, bet, ja man ir kāds kopīgs darbs ar viņiem, mēs runājam, es cenšos nolikt
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savas antipātijas malā, jo es uzskatu un vienmēr tā esmu darījis, ka svarīgākais ir sasniegt kādu
mērķi kopīgi un kaut vai pēc tam var plēsties, bet līdz tam tas nav bijis svarīgi.
O.Jasjuļaņeca: Nevienam nav noslēpums, ka cilvēkresursi LSA vidē ar katru dienu samazinās un
domnieki ir ne ļoti ieinteresēti iesaistīties darbos. Ja domniekiem maksātu algu, par viņu darbību,
vai viņu iesaiste LSA būtu lielāka un produktīvāka?
D.Vēveris: Ja iedomājies par to, ka alga bieži vien ir motivators jebkuram cilvēkam, tad nešaubīgi
varu teikt jā, jo alga ir tas, kas motivē cilvēkus un cilvēki vēlas naudu iztikai. Bieži vien, piemēram,
reģioniem ir grūti atbraukt uz Domes sēdēm, esmu dzirdējis, ka viens no iemesliem ir tāds, ka tiek
tērēts daudz līdzekļu. Alga noteikti būtu motivators.
F.Čukure: Nosauc 2 veiksmes un 2 lietas, kas nākamgad būtu jādara labāk Kongresa izveidē!
Zināms, ka LSA budžetā ir paredzēta pozīcija Kongresam, samaksājot par pusdienām, kur šī
ietaupītā nauda tika izmantota?
D.Vēveris: Kā pozitīvo lietu uzskatu sadarbību ar SP, kas, manuprāt, veikta ļoti labi, veiksmīgi
sazinājāmies, veiksmīgi norunājām konkrētās lietas, kas jādara, un to paveicām. Ļoti veiksmīgi
gāja tehniskās lietas, ja neskaita to, ka sāka skanēt UPS. Negatīvais bija tas, ka nebija sarunāta
cilvēku komanda, kas sakārtos dokumentus pirms tam, vislabāk to būtu darīt iepriekšējā dienā, jo
dokumenti ir izprintēti 200 cilvēkiem, katram bija vismaz 10 lpp. Otra negatīvā lieta bija tas, ka
bija milzīga drūzmēšanās pauzē, lai tiktu pie balsošanas, tur, kur bija kafijas stūris, bija pilns ar
cilvēkiem, jo viņi stāvēja balsošanas rindā.
Tā kā šie budžeta līdzekļi ir paredzēti tieši Kongresam, tad tie palika un netiks tērēti.
G.Bērziņš: Paldies par tavu aizraujošo prezentāciju, ja vien tādas būtu taisījis SP laikā. Pašreiz
LSA nav Domes vecākā, no LSA puses iestājies klusums šajā jautājumā. Kādēļ tā un kādas ieceres
saistībā ar šo amatu?
D.Vēveris: Galvenā problēma, kāpēc šis nav aktualizēts, ir tas, ka nav skaidrs, kāda ir atšķirība,
kas būtu jādara Domes vecākajam un kas Iekšējam virzienam, jo daudzas lietas pārklājas,
piemēram, komunikācija ar Domi. Tā kā Iekšējam virzienam ir diezgan daudz tehniskās lietas
jādara, jānokārto prezentācijas, uzskatu, ka viens no Domes vecākā pienākumiem, ja mēs šo
atjaunotu, būtu saziņa ar jaunajiem domniekiem, kas ir ieradušies, cenšanās viņus iepazīstināt ar
pārējiem domniekiem, veidojot to, ka SP labāk sadarbojas un domnieki viens otru iepazīst vairāk.
Protams, šī varētu būt arī komunikācija pirms Domes sēdēm, vai cilvēki ieradīsies. Vai šis amats
tiks atjaunots, ir jārunā ar Domi un Valdi, tad varam saprast.
D.Vēveris pamet telpu, Z.S.Tērpa atgriežas telpā.
Z.S.Tērpa: Uzskatu sevi par cilvēku cilvēku, šobrīd esmu BAT Starptautiskās komunikācijas
vadības 2. kursa studente. Esmu bijusi vairāk kā gadu LSA domniece, kādu laiku pabiju BAT
senatore, šobrīd esmu Komunikācijas fakultātes domniece, pagājušajā gadā biju Ārējās
komunikācijas daļas vadītāja. Es uzskatu, ka domnieces un daļas vadītājas darbu izpildīju diezgan
labi, tas vien atspoguļojas uz to, ka BAT SP šī gada Goda balvā saņēmu balvu kā Goda tēla nesējs
un LSA Gada balvā tiku nominēta un ieguvu apbalvojumu kā LSA Gada domnieks. Man īsti
nepatīk runāt par sevi, jo uzskatu, ka mani darbi labāk pastāsta par mani. Tā bija mana iniciatīva
un es biju viena no galvenajiem organizatoriem Semināram Ā, kas bija Ārējo virzienu biedru un
vadītāju seminārs, kurā likām viens otram tīkloties un saprast, kā darbojas Ārējie virzieni.
Starpaugstskolu Pārstāvniecības seminārs, kurā pagājušā gada novembrī sniedzām vajadzīgās
kompetences jaunajiem biedriem, lai sekmīgi pārstāvētu savas organizācijas viedokli LSA Domē.
Es atļaušos teikt, ka uzlaboju BAT SP pārstāvniecību un man ir 1 no augstākajiem Domes sēžu un
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darba grupu apmeklējumu rādītājiem. Es arī rakstīju pētījumu par LSA ārējo komunikāciju, tiesa
gan tas bija studiju nolūkos, bet es izvēlējos šo organizāciju, jo šeit jūtos visvisvislabāk. Daudz
vēl esmu darījusi, bet neesmu šeit, lai runātu par to, ko esmu izdarījusi, bet gan to, ko gribu darīt.
Motivācijas vēstulē teicu, ka lielākie noteicēji par virziena darbu esam mēs paši, Dome,
tāpēc vēlējos noskaidrot, jūs esat neapmierināti, apmierināti utml. Tāpēc izveidoju šādu nelielu
pētījumu vakar. Mēs esam 53 domnieki, par 40 domniekiem ir pieejami dati, 30 man pacēla
klausuli. Pēc aptaujas datiem secinu, ka vairāk nekā puse, izņemot 2 no 30, ir mazāk par gadu vai
no gada līdz 2, kas nozīmē, ka esam ļoti jauna Dome. Mums vajadzētu domāt par kompetences
celšanu - semināri, sarunu vakari, tml. Es vēlos norādīt uz 2. pīrāgu ''vai tu jūties piederīgs LSA
Domei?''. 7 teica nē, lielākā daļa, kas teica nē, bija reģionālās augstskolas, kas varētu būt liela
problēma, ka reģionālās augstskolas nejūtas piederīgas. Tāpēc uzskatu, ka vajag personīgo pieeju
pie šiem cilvēkiem, biežāk zvanīt, jo tā ir 1 no riska grupām, ar ko ir jāstrādā. Es palūdzu novērtēt
no 1 līdz 10 savu kompetenci LSA jautājumos, bija interesanti, ka izvēlēti pilnīgi visi cipari,
izņemot 10, vidējais rādītājs ir 5,6. Es uzskatu, ka to vajadzētu paaugstināt. Es jautāju, ar ko
visvairāk ir neapmierināti, vēlos izcelt, ka jūs esat apmierināti ar Valdes atsaucību, regulāriem epastiem, ko noteikti būtu jāpatur. Tas, kas neapmierina, ļoti daudzi teica, ka jūtaties tā, ka nebūtu
uzklausīti un jūsu SP nedzird, kā arī par kvoruma problēmām utml.
Tas, kā es šo plānoju risināt, ir pavisam vienkārši - ar personīgo pieeju, vienkārši runājot,
saprotot motivācijas trūkuma cēloņus, un ar komunikācijas palīdzību izprast, kāpēc tā ir, un risināt
šīs lietas pie saknes. Mērķi, kurus norādīju motivācijas vēstulē, ir Iekšējās komunikācijas
stratēģijas pārskatīšana un pabeigšana, tāpēc, ka mēs redzam to, ka tā tiek pārskatīta atkal un atkal,
un tā beidzot ir jāpabeidz un jānoliek mierā. Arī vizītes pie SP, lai izprastu problēmjautājumus, kā
arī izveidot konkrētu jautājumu listi, ja kāda SP nezina savas problēmas, lai izprastu viņu
problēmas, lai viņiem pašiem būtu vieglāk orientēties savā dokumentācijā un problēmās. Kā arī
veidot spēcīgu, kompetentu komandu Domē un Valdē, vienkārši kopīgi veidot neformālos vakarus
ar saturu, šādā veidā saliedēt un celt kompetenci, jo mēs zinām, ka saliedēta komanda patiesībā
var izdarīt daudz vairāk. Atjaunot Domes vecākā amatu, mazliet uzlabojot, ja jums ir jautājumi,
jautājiet man jautājumu daļā.
Šis bija mans mājasdarba uzdevums. Mīļā SP! Jums vajadzētu tomēr nākt uz darba grupām
tāpēc, ka, pirmkārt, tas ir jūsu pienākums. Aiz jums ir konkrēts skaits ar studentiem, kurus jūs
pārstāvat, un viņi ir pelnījuši šo pārstāvniecību nacionālā līmenī. Atcerēsimies to, ka 1/200 no viņu
studiju maksām saņemat jūs. Nākot uz darba grupām un arī uz Domes sēdēm, ja gadījumā kaut
kas ir nogājis jūsu SP, tad šī ir tā vieta, kur jūs varat dabūt pēctecību tāpēc, ka šajā Domē un Valdē
ir ļoti daudz kompetentu cilvēku, kuri var jums palīdzēt. Kā arī cilvēki, kuri ir jūsu lēmējinstitūcijās,
kļūs vēl kompetentāki, un jūsu pārstāvniecība iekšienē paliks daudz reizes labāka. Jūs iekļūsiet
informācijas apritē kā tādā, sapratīsiet, kas vispār notiek, un ļoti bieži, iespējams, kad senātā
pieņems kādu lēmumu, jūs jau zināsiet 2 soļus uz priekšu, tāpēc, ka mēs par to jau esam runājuši
LSA. Visi jūsu jautājumi, es ceru, lielākā daļa tiks atbildēti, arī tie maziņie tāpēc, ka tajā brīdī, kad
nāksiet uz LSA, jūs jutīsieties brīvāki uzdot jautājumus tajā brīdī, kad jūs būsiet vairāk apritē. Es
vairākas reizes dzirdēju, ka biedru naudas ir diezgan sāpīgs temats, daži saka, ka nesaprot, par ko
maksā. Tajā brīdī, kad nāksiet uz darba grupām un Domes sēdēm, jūs sapratīsiet, par ko jūs
maksājat.
I.Pētersone: Mans jautājums par 2 LSA projektiem, jo Iekšējam virzienam ir jāpārrauga tie. Par
KRS un SLF - kādi, tavuprāt, ir šo semināru galvenie mērķi un vai tie nav mainījušies kopš
sākotnējās domas, kad šie semināri tika izveidoti?
Z.S.Tērpa: SLF galvenā doma ir pulcināt kompetentus studentus, studentus līderus un vienkārši
diskutēt par AI. Saprast problēmjautājumus un meklēt risinājumus. Es biju iepriekšējā SLF un es
teiktu to, ka tas ir daļēji izdevies, daļēji sasniegts mērķis, jo mēs redzējām to, ka ļoti daudzi
dalībnieki, kuri ir vēl nenobrieduši, lai runātu par šīm problēmām un AI kā tādu, saprastu
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risinājumus. KRS mērķis ir pulcināt jaunos studentus, pastāstīt pašus pamatus par AI un iedot
motivācijas poti sākt darboties SP, sākt nākt uz LSA un sākt močīt. Un tas izdodas.
O.N.Mālnieks: Ko tu domāji savā darbības programmā, ka nepieciešams samazināt LSA neaktīvo
biedru skaitu, vai tas tev nešķiet pretrunā ar vispārēju LSA būtību un neraisa jautājumus par LSA
vispārējo lēmumu pieņemšanu un to leģitimitāti, ņemot vērā, ka LSA pārstāv visus Latvijas
studentus? Ir arī iepriekš kā politisks instruments izmantots tas, ka LSA nepārstāv visus studentus,
attiecīgi vai tev nešķiet, ka šāds izteikums ir pretrunā vispārīgi LSA vērtībām un būtībai, kāpēc
LSA eksistē?
Z.S.Tērpa: Domājot samazināt neaktīvo SP skaitu, es domāju viņus pacelt nākamajā līmenī. SP
un biedri darbojas 3 līmeņos. 1. līmenis ir projektu līmenis, kad viņi saprot tikai projektus.
Nākamais ir akadēmiskais līmenis un rodas pamazām zināšanas pulcēt kopā neaktīvās SP, lai viņas
kopā sāktu runāt un brainstormot, lai saprastu, kā tikt nākamajā līmenī, un viņas būtu aktīvas un
kompetentas. Viņas netiks noņemtas ārā.
J.Lesnieks: Prezentācijā minēji, ka ir jauna Dome, un ir jāceļ kompetences līmenis, bet šajā laikā,
kamēr Dome jeb LSA pastāv, vienmēr ir bijusi tā domnieku maiņa. Likumsakarīgi būtu, ja tu celtu
līmeni, tad, visticamāk, atkal nomainītos domnieki. Vajadzētu vairāk domāt par pēctecību, kādā
veidā tu šo risinātu?
Z.S.Tērpa: Pie pēctecības ir jāstrādā paralēli. Tas, kā var strādāt pie pēctecības, ir pavisam
vienkārši - tu strādā, sapulcinot kopā LSA vecbiedrus, lai viņi sākumā nodod to pēctecību, jo, ja
kaut kas palicis pārī, tā ir dokumentācijas pēctecība, verbālā pēctecība, kā notikuši procesi, kā arī
pierakstīt lietas, kā konkrēts problēmjautājums tika risināts ar SP, lai tad, ja tas atkārtojas, var
apskatīties dokumentācijā un saprast, kā to risināja 3 gadus atpakaļ.
J.Mellēns: Tā kā prezentācijā tika iekļauta aptauja domniekiem par pašnovērtējumu,
kompetencēm 10 ballu skalā, uz cik ballēm tu novērtē pati savas kompetences LSA jautājumos?
Tā kā minēji, ka neviens nav novērtējis ar 10, kas ir tas, ko tu vēl varētu iemācīties, lai, ievēlēšanas
gadījumā, veiksmīgāk pildītu amata pienākumus?
Z.S.Tērpa: Es sevi novērtētu uz 7 ar astīti. Tas, kā varētu sev līmeni pacelt ar amatu ir vienkārši
būt vairāk iekšā struktūrā, jeb LSA AI. Es uzskatu, ka mans veids, kā es mācos, ir lasīt papīrus un
runāt ar cilvēkiem. Es domāju, ka savu līmeni varu pacelt lasot papīrus un ejot pie Valdes,
vecbiedriem vai kāda kompetenta domnieka, aktīvista, un prasīt, ka nesapratu līdz galam.
E.Puzo: Ja tavas augstskolas SP ir nolēmusi izstāties no LSA laikā, kad tu tajā darbojies, un es
nezinu, cik ļoti tu mēģināji vai nemēģināji kaut ko mainīt, bet tas ir noticis, kā tu plāno nepieļaut
kaut ko tādu citās mazaktīvajās SP un kāds ir tavs plāns, lai tās iesaistītos un uzkačātos?
Z.S.Tērpa: BAT SP izstāšanās nenotika manā laikā, es biju Erasmus Francijā, no kura tikko
atbraucu. Es cīnījos par to, man liekas BAT SP var apliecināt, lai BAT SP paliek, ar argumentiem,
piemēriem un visu pārējo. Ir jāsaprot, ka tajā brīdī, kad kāda SP bļauj, ka grib izstāties, nevis viņus
jāignorē un virspusēji jāsaprot problēma, bet tiešām jārunā ar viņiem, jo viņi ir kritiskajā grupā.
Jāsaprot, kāpēc viņi grib izstāties, kur ir problēma, rakt tik dziļi, līdz saproti cēloni, un kopā ar SP
mēģināt to risināt. Manuprāt, šis ir veids, kā varam novērst, bet BAT gadījums ir mazliet savādāks,
jo šīs sarunas notiek jau gadiem. Šis ir stāsts no tā, ka tu saproti, ko tu esi zaudējis, tikai tad, kad
esi zaudējis. Tāpēc, ka brīžiem šī organizācija neklausījās šajos arguments, saprata, ka vienīgā
izeja ir izstāšanās un biedru naudas apmērs, tāpēc uzskatu, ka LSA līdz galam neizprata problēmu.
Tajā brīdī, kad runājām ar LSA Valdi ''Turībā'', Iekšējā virziena vadītājs īpaši neizrādīja iniciatīvu
izprast, kāpēc ir šāda problēma.
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O.Jasjuļaņeca: Kā tu domā, ja LSA domniekiem maksātu atalgojumu, vai viņu iesaiste ikdienas
darbos būtu lielāka un kvalitatīvāka?
Z.S.Tērpa: Ideja ir laba, bet diezgan utopiska tāpēc, ka mums nav tādas naudas. Iesaiste būtu
lielāka, bet vai kvalitatīvāka, es nemācētu teikt, jo pasaulē nauda kā tāda ir motivators. Uzskatu,
ka domniekiem nevajadzētu maksāt, es gribētu palikt pie principa, ka šis ir brīvprātīgs darbs, iet
ar studentisko garu, kas ir daudzreiz stiprāks, nekā naudaskāre. Tā mēs varētu sasniegt daudzreiz
vairāk. Šobrīd mums ir problēma ar studentisko garu, jo, parunājot ar domniekiem, kas bija
iepriekš, viņi saka, ka vairāk nav tā, ka mēs visi kopā stāvam un dziedam studentu himnu.
G.Bērziņš: Tu uzzini, ka kāda SP patiesībā nesaņem 1/200, tā vietā augstskolas vadība, iejaucoties
SP autonomijā, nosaka daļa SP budžeta izlietojuma. Kā tu rīkotos?
Z.S.Tērpa: Pirmkārt, sazinātos ar SP, aprunātos kas un kā. Otrkārt, norunātu par šo situāciju
tikšanos kopā ar LSA Prezidentu un interesantajiem valdiešiem tāpēc, ka šis ir svarīgs jautājums.
Tiktu vestas sarunas ar vadību no SP puses ar izteiktu LSA atbalstu, norādot, ka šis nav pareizi. Ja
AI iestāde neko nemaina, tad rakstām konkrētu LSA nostāju un ejam caur IZM un stāstam to, ka
šis ir AL pārkāpums.
A.Vilcāne: Kādi bija tavi lielākie sasniegumi BAT SP un kādas bija lielākās izgāšanās?
Z.S.Tērpa: Es sevi iepazinu un sapratu, ka esmu pārāk prasīga pret cilvēkiem, mēdzu aizmirst
pateikt paldies, kas studentijā ir ļoti svarīgi, bet pie tā es sāku strādāt. Es lasīju grāmatas, runāju ar
cilvēkiem, kā to mainīt utml. Tieši šī komunikācija ar biedriem, jo es tik ļoti izgāju uz āru no savas
SP, ka aizmirsu par cilvēkiem, kas ir manā SP. Tāpēc bieži vien mana SP mani neredzēja kā LSA
cilvēki birojā. Par sasniegumiem. Es izveidoju ļoti labas attiecības, manuprāt, ar lielāko daļu no
augstskolām, man nebija nekādu konfliktu ne ar vienu, man liekas, tas arī ir diezgan labs
sasniegums. Es nospraudu sev mērķi, ka būšu Gada domnieks, cīnīšos par to līdz galam. Es arī
aizgāju un to izdarīju. Es uzskatu to kā sasniegumu.
B.Puisīte: Tev kā BAT SP Ārējam bija uzdots sagatavot biedru naudas modeli, ja nemaldos, 2.
termiņš bija 1. augusts, kad tu to neievēroji, tu nāci pie Prezidentes un centies apgalvot, ka termiņš
bija 31. augusts. Kad Liene Ieva pārsūtīja tavu e-pastu par modeli, BAT toreizējais priekšsēdētājs
R.Freibergs apgalvoja, e-pasts pārsūtīts nesaskaņojot, lai gan tas bija saskaņots. Tu tikko minēji,
ka tev nav bijuši konflikti darbības laikā. Kādas ir tavas attiecības ar patiesību un vai tu, ja tevi
ievēl, turpināsi šādas lietas paust?
Z.S.Tērpa: Pirmkārt, te ir mazliet informācijas ne, jo tajā brīdī, kad tika nosprausts datums par
biedru naudas iesūtīšanu, bija, manuprāt, pārpratums, vienkārši komunikācijas kļūda. Es varu
apgalvot, liekot roku uz sirds, ka tas nebija speciāli. Vienkārši sāka mainīt datumus utml. Par epastu pārsūtīšanu - jā, tā bija personīgā e-pastu sarakste, kur pēkšņi pievienoja visu Domi, bet tā
ir pagātne, tur ir viss izrunāts un viss ir kārtībā. Jā, tā gadījās. Kādas ir man attiecības ar patiesību?
Labas?
Z.Sergejeva: Savā prezentācijā uzrunu sāki ar ''Mīļā SP!''. Kurā mirklī mēs saglabājam
profesionālas attiecības un kurā mirklī esam draugi un tuvākie? Kas ir tas balanss un kā lai tas
neietekmē lēmumus, amatus vai visu citu, ar ko saistās LSA darbs?
Z.S.Tērpa: Viena no manām stiprajām pusēm ir nodalīt draudzību no darba. Man, personīgi,
nebūtu tādas problēmas nodalīt. Tas beidzas tajā brīdī, kad mēs esam darba grupā vai Domes sēdē
un izsakām organizācijas viedokļus, cerams, arī ar leģitīmu SP vai valdi izskatītus lēmumus. Tajā
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brīdī draugi nav, mēs šeit strādājam, esam tendēti uz rezultātu. Es neslēpšu to, ka vieni no maniem
vistuvākajiem draugiem nāk no studentijas, bet draudzība sākas tajā brīdī, kad tu pamet telpas, kad
pamet darba grupu un Domes sēdi, un jūs neformāli runājat varbūt par kaut ko citu. Tas, ka
uzrunāju "mīļā SP", jā, reizēm esmu tāds cilvēku cilvēks, kuram patīk izturēties pārmērīgi jauki.
O.Jasjuļaņeca: 2016. gada 7. maijā bija Domes sēde, kurā tu man uzdevi jautājumu, ko es darīšu,
ja es redzēšu, ka cilvēki nebūs ieinteresēti LSA darbībā. Ko tu darīsi, ja redzēsi, ka viss, ko tu
šodien runā, neiet tā, kā ir dzīvē?
Z.S.Tērpa: Vēlreiz SP ir pa 2 līmeņiem, 1. ir tās SP, kuras nedarbojas, jo īstā SP patiesībā nav, tā
ir tikai formalitāte. Tur atkal ir saruna ar augstskolas vadību. Man ir pieredze ar Starptautisko
Kosmētikas koledžu [sic], sastrādājos ar vadības locekli, kuram bija atbildība izveidot SP, un pēc
tam likt viņu mierā, likt darboties neatkarīgi. Tas jau ir akmentiņš viņu lauciņā par studentu
atrašanu, motivēšanu. 2. līmenis ir tad, kad motivācija pazūd. Es tiešām ticu, ka sarunājoties,
analizējot, veidojot dažādas anketēšanas darbības, saprotot, kur ir tas cēlonis, kāpēc tā notiek, tajā
brīdī, kad tu to novērsīsi, tas nav nedēļas, mēneša, bet 3 mēnešu jautājums, kad tas atrisināsies.
Man ir bijusi pieredze, ka izveidojām kolosālu biedru neformālo pasākumu un uz turieni atnāk 3
lektori, es, mans vietnieks un 1 biedrs. Tāpat bija forši, bet tāpēc es nebaidos no šādām situācijām.
Es uzskatu, ka tie cilvēki, kuri atnāk, lai gan viņu ir maz, ar viņiem tāpat ir jāstrādā.
P.Cukura: Cik es noprotu, tu esi nesen atgriezusies no Erasmus mobilitātes. Vai un kā tu pēdējā
pusgada laikā esi sekojusi līdzi aktualitātēm studentijā un Latvijā? Cik zinoša tu esi par pēdējā
pusgada laika aktualitātēm un problēmjautājumiem studentijā un individuāli dažādās SP?
Z.S.Tērpa: Kad biju Erasmus, biju domniece un saņēmu visus e-pastus. E-pastus neiemetu pie
spama, bet gan lasīju, mēģināju saprast, runāju ar pāris studentijas cilvēkiem par to, kas notiek
Domē, kāda apmēram pozīcija ir. Sekoju līdzi arī Domes sēžu protokoliem, vienkārši uz sausā
papīra sekojot līdzi. Manuprāt, esmu pietiekami zinoša. Zinu to, ka, piemēram, šobrīd notiek darba
grupa par obligāti iekļaujošajiem jautājumiem studentu anketās un zobārstniecības jautājums
aktuāls. Par RPIVA apvienošanu biju diezgan informēta, arī par Erasmus aptaujas anketām. Tam
visam sekoju līdz un uzskatu, ka esmu pietiekami kompetenta.
Visi amatu kandidāti pamet telpu.
M.Belova: Izteikšanās daļai atvēlētas 30 minūtes, 1 minūte uz cilvēku. Izteikšanos organizēsim
kandidēšanas kārtībā.
Izteikšanās par Viceprezidenta amata kandidātu.
I.Pētersone: Esmu ar viņu kopā strādājusi vairāk pusgadu, organizējot KRS, un nav nekas slikts,
ko varētu par viņu pateikt tieši organizēšanas procesā, jo visi darbi, ko viņš uzņēmās, viņš tiem
piegāja ar pilnu atbildību. Ja kaut kas netika izdarīts, tad viņš to ļoti nožēloja un centās laboties, ar
dubultu sparu visu izdarīja, tāpēc par viņa darba spējām nevajadzētu satraukties. Tā kā man pašai
ir bijusi iespēja piedalīties dažos starptautiskajos ESU pasākumos, tad es perfekto delegātu
raksturotu kā tādu, kuram interesē politika, AI un kopumā pasaulē, tāds cilvēks, kurš ir izglītots
akadēmiskajos jautājumos un tāds, kurš ir komunikabls un prot runāties ar dažādiem cilvēkiem.
Manuprāt, Sandim nav problēmu nevienā no šiem 3 aspektiem, tāpēc aicinātu visus balsot par,
mēs atbalstām Sanda kandidatūru.
D.Celmiņš: LU atbalsta S.Kārkliņu, jo jau pirmajā kursā viņš veiksmīgi darbojās LU SP
Akadēmiskajā virzienā, bet pats labākais ir tas, ka, kaut viņš pagaidām ir Akadēmiskā virziena
vadītājs, viņš ir izveidojis katrā jautājumā darba grupas, kur attiecīgi ir kāds atbildīgais cilvēks,
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kas vada konkrētu jautājumu. Viņš ir arī strādājis ar Martu, viņam ir liela interese par politikas
jautājumiem, kas ir ļoti svarīgi, ja tu atrodies LSA Valdē, jo Valdes cilvēki tiekas ar ministrijām,
politiķiem, ļoti svarīga ir izpratne par politiku. Pats labākais, ka šim cilvēkam ir liels potenciāls,
ko viņš varētu vēl sasniegt. Aicinu atbalstīt.
M.Megne: Es gribēju pateikt paldies par jautājumu, kā atšķirsies mūsu darbības stili. Gribot
negribot Sandis strādās citādāk, Sandis strādās labāk tieši uz iekšu, jo mēs esam diezgan atšķirīgi
un man labāk patika strādāt uz āru, es komfortablāk jutos, komunicējot ar ESU cilvēkiem, vairāk
virzot starptautiskā plaknē. Sandim noteikti tas būs liels pluss, ka viņš rakstīs atskatus, izdarīs tās
lietas, kas būs minētas Iekšējās komunikācijas stratēģijā utml, jo viņš ir procedūru cilvēks un tās
lietas viņš izdarīs. Runājot par zināšanām, protams, ir kādas lietas, kas rodas tikai pieredzes
rezultātā, kā, piemēram, sadarbība ar Starptautisko virzienu vadītājiem, taču šonedēļ mums bija
tikšanās ar vadītājiem, kur viņi izteica savas vēlmes un gaidas par nākamo gadu, šodien bija prieks
redzēt, ka Sandis tās ir ielicis savā darbības programmā. Man nav bāžu, ka, ja būs lietas, ko viņš
nezinās, viņš pajautās man vai iemācīsies pats. Viņš ļoti rūpīgi pieķērās visai informācijai klāt.
Vēl 1 liels bonuss viņam ir, ka LSA vidē bieži vien ir kaut kādas personīgas antipātijas cilvēkiem,
kas ir bijuši Valdē, un tad nāk nākamais, un visi iepriekšējie darbi tiek kaut kādā mērā apstādināti,
nevirzās uz priekšu, jo to dara iepriekšējais un es to vairs negribu darīt. Sandis ir apņēmības pilns
turpināt manus iesāktos darbus, man prieks, ka starptautiskā dimensija nākamajā gadā varētu
pacelties vēl 1 latiņu augstāk LSA vidē. Aicinu balsot par.
Izteikšanās par Akadēmiskā virziena amata kandidātu.
J.Mellēns: Arkādijs kandidē uz 2. termiņu un pēc tā, cik ir runāts ar viņu, gan ar cilvēkiem, kam
ir sanācis ar viņu strādāt, ir ļoti skaidri redzams, ka šī gada laikā Arkādijs ir uzaudzējis ļoti, ļoti
biezu kompetenču un zināšanu kārtu, ir nostabilizējis labu tēlu LSA politiskajā telpā un diezgan
veiksmīgi ticis galā ar visiem uzdevumiem kā Akadēmiskā virziena vadītājs. Protams, ka ir, kur
augt, pēc tā, kas ir dzirdēts komunikācijas līmenī, it īpaši komunikācijā ar virziena aktīvistiem, par
ko reizēm ir bijušas bažas, bet es domāju, ka tas noteikti nav šķērslis, jo viņa kompetences atsver
visu. Es domāju, ka viņam ir jādod iespēja 2. gadu turpināt savus iesāktos darbus un tos novest
līdz galam. LU atbalsta A.Zvaigznes kandidatūru.
Izteikšanās par Sociālā virziena amata kandidātiem.
A.Beitāne: Es vēlos izteikties par Matiju un vēlos jūs aicināt balsot par. Viens spilgts piemērs,
kurš man ienāca prātā, ka es jau ilgāku laiku ar viņu darbojos vienā SP, neskaitot visus neskaitāmos
projektus, gribēju teikt, ka Sociālais virziens ir par mums, bet katram individuālā veidā. Kas
padodas Matijam, ir runāt par 1 lietu ļoti dažādās valodās, aizskarot ļoti dažādas puses un
dimensijas, kuras katram savā brīdī ir vairāk saprotamas. Man liekas, ka šo paņēmienu būtu
vislabāk izmantot tieši Sociālajā virzienā.
E.Puzo: Par Dārtu LU SP skatāmies, ka cilvēks centās, bet, ņemot vērā viņas pieteikumu, tur nav
redzams konkrēts darbības plāns un izskatās, ka virziens turpinās stagnēt, ja viņa tiks ievēlēta,
nevis attīstīties, kā izskatās, ka būs Matija darbībā, jo būs daudz jaunas idejas un virzieni, kuros
cilvēkiem darboties. Aprunājoties ar Dārtu, viņa teica, ka viņas motivācija drīzāk ir tāda, ka viņa
gribētu būt Valdē un šī ir pēdējā iespēja to izdarīt, neraugoties uz to, vai viņa ir gatava vai nav, un
kādi ir viņas mērķi šajā amatā. Tāpēc mēs aicinām nebalsot par Dārtu.
D.Celmiņš: Izteikšos par Matiju. Ņemot vērā to, es Sociālajā virzienā darbojos jau no 2015. gada.
Ir jāsaka, ka, kopš M.Belova nav Sociālā virziena vadītāja, šis virziens ir piedzīvojis nelielu
pagrimumu, bet tās idejas, ko Matijs piedāvāja, viņa pieredzi, es domāju, šis virziens varētu iegūt
22

jaunu dimensiju un ar šādu vadītāju un attieksmi var redzēt, ka cilvēks ir kalendārā paskatījies
savu brīvo laiku. LSA, domnieki un aktīvisti iegūs no tā. Vajag atbalstīt Matiju.
J.P.Eglītis: Mēs uzskatām, ka abi kandidāti ir ļoti spēcīgi, bet vēlamies teikt arī dažus vārdus par
Dārtu. Es Dārtu iepazinu kā VeA SP vadītāju, kad es mācījos 1. kursā. Laiks, kad viņa bija SP
priekšsēdētāja, bija diezgan sarežģīts, jo tad sākās mūsu rektores konflikts. Manuprāt, viņas
darbības laikā tas gan neatrisinājās, bet viņa ļoti labi pārstāvēja mūsu studentu viedokli Satversmes
sapulcē un vispārīgi. Arī viņas laikā sākās projekti par velonovietnes izveidi un kopmītņu
līgumiem, kā zināms, kopmītņu līgumi tagad ir ieviesti un tas ir, pateicoties viņas tālākai darbībai.
Interese par Sociālo virzienu, kā viņa pati stāstīja, sākās, kad viņa bija ESU Board Meeting.
Manuprāt, 1 no prasmēm, kas viņai piemīt, ir prasme iesaistīt citus savā darbībā un tas ir tas, kas
LSA ir vajadzīgs. Aicināšu balsot par viņu.
J.Lesnieks: Man ir ļoti žēl, ka Dārtai ir tik stiprs pretinieks kā Matijs. Es domāju, ka nenoliedzami,
ja jums būtu iespēja balsot, jūs balsotu par viņu, jo tādu cilvēku kā Matijs LSA un valstij vajag.
Izteikšanās par Iekšējā virziena amata kandidātiem.
M.Belova: Beigās došu vārdu izteikties kopumā, kā veikt izvēles.
L.Rubene: Mums ir komentārs par Dāvja darbību Kongresa organizēšanas laikā. Tas bija 1 no
iemesliem, kāpēc mēs uzdevām jautājumu, vai viņš saskatīja kaut kādas grūtības, vai kaut kas
nebija izdevies. No mūsu puses bija problēmas, organizējot Kongresu, tieši sadarbībā ar viņu un
LSA kopumā. Vairākas nebūšanas ir iespējams novērst, kaut kādas tehniskas kļūmes, taču mūs
vairāk uztrauc attieksme, kas bija diezgan pavirša, tāpēc mēs aicinātu pārvērtēt darbību kopumā
un ieteikt kādus uzlabojumus, vai balsot par kādu citu, vai atturēties.
G.Bērziņš: Dāvis LSA Iekšējā virzienā un kopumā ir tikai 4 mēnešus, vairāk? (Zāle atbild, ka
vairāk) Dāvis tāpat mācās un vēl joprojām mācās. Tas bija viņa pirmais Kongress un jau
organizatoriskā līmenī. Dāvim jāļauj turpināt mācīties un, es domāju, tās lietas, kuras viņš ir iesācis,
kā viņš grib attīstīt Iekšējo virzienu, tas viņam ir jāļauj darīt, jo viņš arī cenšas Iekšējam virzienam
iedot citu darbības stilu un citu krāsu. Domāju, ja viņš tā turpinās darīt, tad viņš to īstenos.
E.Puzo: Vēlos izteikt mūsu viedokli par Z.S.Tērpu. Varbūt viņa nav iesaistījusies šī virziena darbā
tik daudz, un varbūt viņa nestu jaunas idejas, bet nav skaidrs, vai šī virzība būtu uz labo pusi. Nav
pārliecības, ka komunikācija nebūs emocionāla un ka tā būs auglīga. Ņemot vērā pieredzi ar biedru
naudas jautājumu, mēs neuzticamies šādam Iekšējā virziena vadītājam. Apskatot viņas motivāciju
un darbības vīziju, ļoti trūkst konkrēta plāna un konkrētu veidu, kā to īstenot, tā vietā ir ļoti daudz
emociju, tāpēc mēs aicinām balsot pret Zani.
A.Vilcāne: Vēlos LU vārdā izteikties par D.Vēveri. Dāvis, lai arī viņš savā prezentācijā minēja,
ka SP apmeklējumi nav bijuši tik veiksmīgi, manuprāt, ir jāņem vērā fakts, ka viņš ir apmeklējis
14 SP, kas ir ļoti daudz, ņemot vērā, ka viņš nav bijis pilnu termiņu, bet ir ievēlēts tikai kādu laiku
atpakaļ. Jāņem vērā ir tas, ka turpmāk Domes sēdes organizēs vairāk birojs, nevis Iekšējā virziena
vadītājs, tās darbības jomas atšķiras. Vēl vēlētos norādīt, ka Dāvis vismaz mūsu SP ir bijusi ļoti
spēcīga kontaktpersona, ar kuru mēs runājam un komunicējam, viņam varēja uzrakstīt 24 diennaktī,
uzprasīt jautājumu, lai cik muļķīgs vai sarežģīts tas nebūtu, viņš vienmēr bija gatavs atbildēt un
palīdzēt. Ja bija kādas problēmas, viņš vienmēr nāca pretī un palīdzēja tās risināt, tāpēc aicināšu
jūs atbalstīt D.Vēvera kandidatūru.
R.J.Zibins: Runājot par Zani, pieļauju, ka daudzi no jums ir ieraudzījuši, ka viņai ļoti deg acis par
to, ka viņa šo amatu vēlas darīt, ka viņa vēlas ar jums komunicēt. Tas, ko norādīja pārējie –
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iespējams, viņai nav šajos dokumentos tik skaidri izteikta vīzija un stratēģija, kā sasniegt tos
mērķus, bet, spriežot pēc savas pieredzes, es varu teikt, ka viņai bieži vien darbi apaug ilgtermiņā
tieši uzsākot darbu ar to. Novēlu jums saprast, vai jūs būtu ar to gatavi strādāt vai nē. Nesaku balsot
jā vai nē, nedaudz apskatieties, kāda jums ir sanākusi komunikācija ar viņu līdz šim, un izdariet
savus secinājumus.
L.Zelča: Vēlos tikai teikt to, ka Zanei tiešām LSA ir sirsniņā, viņa uzskata LSA kā savas otrās
mājas un, ja būs šajā amatā, tad tiešām arī darbosies, jo viņa patiešām vēlas. Manuprāt, viņai ir
pietiekami augstas zināšanas un kompetences, lai darbotos šajā amatā.
J.Lesnieks: Man ir žēl par to, kā Zane ir izteikusies par mūsu lēmumu iesniegt iesniegumu par
izstāšanos no LSA. Tā īstā taisnība ir man šeit (rāda uz žaketes iekškabatu), tas nav man sirdī, bet
iekšējā žaketes kabatā. Tad, kad es strādāju ar viņu vienā valdē, mums bija daudz dažādas
nesaskaņas un tur bija tā problēma, ka varētu nošķirt draudzību no koleģialitātes, tādējādi
bremzējot dažādus procesus. Vispār Zane ir ļoti politisks cilvēks, es domāju, ka viņai īstā vieta
būtu kādā politiskajā partijā. Es ieteiktu LSA neturpināt tādu ceļu, ņemot tik politiskus cilvēkus,
jo viņa uz mērķiem iet, darot dažādas lietas.
M.Megne: Izmantošu savu opciju būt pēdējo dienu Valdē un izteikties skarbāk, kā ierasts. Ņemot
vērā Valdes iekšējo darbu, Iekšējam virzienam ir ļoti liels slogs ikdienas darbā, kas nozīmē, ka ir
SP, kuras, piemēram, dod priekšroku kontaktēties tiešā saziņā ar Mairu, nevis Iekšējo virzienu.
Iemesli var būt dažādi, bet bieži vien tas ir Iekšējā virziena kompetence un vai viņš var atbildēt uz
visiem jautājumiem tāpat, kā virziena vadītāji. Protams, jūs vienmēr varat prasīt lietas Mairai, bet,
ņemot vērā viņas dienas grafiku, un jūs droši vien lasiet viņas atskaites, jūs saprotat, ka tas prasa
ļoti lielu daļu laika. Iekšējam virzienam jābūt spēcīgam un pārliecinātam par to, ko viņš vai viņa
dara. Šobrīd man ir radusies sajūta, varbūt neesmu apritē tik daudz iekšā, bet, cik esmu dzirdējusi,
pirmkārt tiek jaukta SP ar cilvēku, uzliekat zīmogu cilvēkam uz pieres tāpēc, ka viņš nāk no kādas
SP. To ir ļoti grūti dabūt nost, jo tas, no kurienes tu nāc, bieži vien definē, kā tu strādā, tomēr man
ir ļoti liels lūgums to nedarīt, it īpaši no attiecīgās SP, kur nāk Zane, ir dažādi viedokļi izskanējuši.
Tas varbūt nav tik viennozīmīgi. Nevērtējiet cilvēku pēc tā, kā jums ir nācies sastrādāties personīgi,
bet gan profesionalitāti. Mans personīgais, nevis Valdes, viedoklis ir, ka laika periodā, kad ir
strādājis Dāvis, Valdei ir bijis ļoti liels slogs tajos gadījumos, kad SP nāk ar sarežģītiem
jautājumiem, kā teica Annija, ļoti bieži tas jautājums tiek pārmests Valdei, un tad mēs visi kopīgi
meklējam risinājumus. Es nesaku, ka es balsotu par Zani vai par Dāvi, bet, ja jūs balsojat par Dāvi,
padomājiet, vai jūs to gribat darīt, tāpēc, ka es, personīgi, neesmu redzējusi progresu, bet, ja esat
pārliecināti, ka viņš ir ļoti labs kandidāts, tad aicinu jums kā domniekiem nākamajā gadā - esiet
prasīgi un prasiet, lai lietas tiktu izdarītas. Manuprāt, tas ir vienīgais veids, kā jūs panāksiet
rezultātu lietās, kas ir ļoti būtiskas. Redzam, ka Iekšējā virziena dimensija ir ļoti kritiska visā vidē,
domnieki neapmeklē, Eiženija vairākas reizes izteicās par Sociālās dimensijas workshop - atnāca
D.Ošeniece. Valde gatavojas, Valde dara lietas, jūs bieži vien prasāt no Valdes. Prasiet arī no
Iekšējā virziena vairāk un mēģiniet saprast, kā veicināt LSA iekšējo kapacitāti, jo, kamēr nav iekša
sakārtota, uz āru baigi daudz neies.
Izteikšanās par vēlēšanām kopumā.
M.Belova: Klausoties gan kandidātu prezentācijas, gan tajā, kā jūs uzdevāt jautājumus un ko
izteicāties, mani diemžēl pārņēma dīvainas sajūtas, ar kurām vēlos padalīties un jums likt
aizdomāties, ka LSA pārstāv visu studējošo intereses, un nometiet malā savas personīgās lietas,
noņemiet nost birkas, kuras ir piekāruši kādi citi cilvēki, izvērtējiet, kas būs labāk organizācijai,
nevis jums pašiem personīgi. Ņemot vērā dažādus aspektus, aicinu izvērtēt visu kandidātu
līdzšinējo darbību. Vairāki domnieki šeit ir vairākus mēnešus, dažiem ir ilgāks termiņš, jums ir
bijusi iespēja ar visiem kandidātiem vairāk vai mazāk redzēt viņu darbību, kā cilvēki runā un ko
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dara. Solīt var visi. Šodien dzirdējāt daudz solījumus, skaistas vīzijas, bet ir jautājums, kā tie
cilvēki to izdarīs un vai vispār izdarīs. Ir kandidāti, kas kandidē uz otro termiņu. Pie šiem
kandidātiem aicinu izvērtēt līdzšinējo darbību, jo solīt ir viens, otrs ir vai darbi tiek izdarīti. Aicinu
izvērtēt tos cilvēkus, kas nav bijuši LSA Valdē, bet ir bijuši domnieki, aktīvisti, nākuši darboties
darba grupās, citās aktivitātēs, jo neviens no šiem kandidātiem nav pēkšņi no zila gaisa izkritis.
Populisms un skaistas lietas pasaules un studentijas līmenī ir pārņēmis daudzu prātus.
Aicinu atdalīt to, kas ir jūsu draugi, no tā, ka jums ir jābalso par kandidātiem, kas būs LSA
Valdē. Šiem cilvēkiem būs jābūt reprezentatīviem tikšanās reizēs ar izglītības un zinātnes ministru
un citiem sadarbības partneriem. LSA Valdē ļoti nozīmīgs ir Iekšējais virziens, lai Iekšējais
virziens spēj tikt līdzi jautājumiem, ar ko strādā pārējā Valde. Iekšējam virzienam jābūt tai saiknei,
kas nodod informāciju jums, nevis Valdes locekļiem no saviem tiešajiem pienākumiem jāvelta
papildus laiks tam, kas jādara Iekšējam virzienam. Izvērtējiet, kurš saprot, kas notiek LSA, var
izstāstīt par grozījumiem AL un kā tas ietekmēs studējošos, un kas notiek politiskajā virtuvē.
Aicinu izvērtēt kandidātus ņemot vērā ne tikai jūsu sadarbību vai komunikāciju, cik veiksmīgi vai
neveiksmīgi kas sanācis, bet lūkoties uz LSA kā organizāciju kopumā. Aicinu padomāt, ka šeit
mums nav 100% kvorums, mēs pārstāvam visu studējošo intereses, pagājušais gads ir bijis diezgan
smags ar daudziem aktuāliem jautājumiem politikā, kā rezultātā mums bija studentus jāpulcina
ielās, lai parādītu mūs nostāju, mums ir likvidēts 1 LSA biedrs ar smagu situāciju, ka informācija
ir jāsniedz SP, kuras augstskola IZM vēlas likvidēt. Vai jūs esat bijuši apmierināti ar cilvēku
līdzšinējām darbībām? Ja jā, tās ir jūsu izvēles. Aicinu balsot par tiem, kas var pacelt smagos
jautājumus un jums izstāstīt.
Draudzēšanās ir viens, to vajag studentijā, bet otrs ir, lai LSA Valde dara lietas, esam
fokusēti uz rezultātu, nevis ilgstošu procesu ar solījumiem. Es zinu, ka saistībā ar Valdes
kandidātiem, jau brīdī, kad tika uzzināti, kādi būs kandidāti, ir notikušas dažādas iekšējas un ārējas
lobija shēmas, kuras ir vairāk saistītas ar personīgajām attiecībām. Jūsu, domnieku, tiešais
pienākums nav vērtēt, vai Valde iekšēji sastrādāsies, kāds būs iekšējais klimats. Par to atbild
Prezidents, es sapratīšu, ka iekšējā vidē būs sadursmes, esmu gatava izteikt aicinājumu Domei šo
cilvēku atstādināt no amata vai lūgt, lai darba tiesiskās attiecības tiek pārtrauktas. Esmu tendēta uz
to, lai Valde sasniedz rezultātu, pirmkārt mēs esam kolēģi, savstarpējās attiecības jānoliek malā.
Es gribu, es domāju, ka arī jūs, ka Valdē ir cilvēki ar savu viedokli, lai tas netiek kopēts vai
vienkārši būtu atsēdēšana amatā. Izvērtējiet, kuriem cilvēkiem ir savi viedokļi, un vai šie viedokļi
saskan ar organizācijas vērtībām un misiju. Vai vērtības, ko esat sadzirdējuši programmās, atbildēs
un darbībā, sakrīt ar organizācijas vērtībām, vai tie cilvēki ir gatavi strādāt idejai? Ar šī gada Valdi
man diezgan paveicās, darbi tika darīti un tika darīti vairāk vai mazāk kvalitatīvi. Izvērtējiet, vai
darbi tiek izdarīti tikai tāpēc, ka tas ir jāizdara, vai tur ir klāt pievienotā vērtība organizācijai un
darbā ar SP. Visi Valdes locekļi ir atbildīgi par daudziem stratēģiskiem jautājumiem, daudzi
jautājumi ir visiem kopīgi. Studentija, par ko mēs runājam, ir salīdzinoši īss cikls, LSA Valdē ievēl
uz gadu. Vai Valde ir vieta, kur mācīties visu laiku? Vai cilvēkiem ir pamats, ka tu drīksti kandidēt
uz Valdi? Aicinu būt atbildīgiem par to, ko balsosiet.
8. Balsošana par Valdes amatu kandidātiem
_____________________________________________________________________________
Vēlēšanu komisija iepazīstina ar vēlēšanu kārtību. Notiek aizklāta balsošana. 30 minūšu pauze.
9. Vēlēšanu rezultātu paziņošana
_____________________________________________________________________________
T.Akmens: Sagatavoti 53 biļeteni
Izdalīti 28 biļeteni
Dzēsti 25 biļeteni
Urnā atrasti 28 biļeteni
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Par nederīgiem atzīti 5 biļeteni
Viceprezidenta vēlēšanās par kandidātu Sandi Kārkliņu 23, pret 0.
Lēmums: Par LSA Viceprezidentu ievēlēts Sandis Kārkliņš.
T.Akmens: Akadēmiskā virziena vadītāja vēlēšanās par kandidātu Arkādiju Zvaigzni par 22, pret
1.
Lēmums: Par LSA Akadēmiskā virziena vadītāju ievēlēts Arkādijs Zvaigzne.
T.Akmens: Sociālā virziena vadītāja vēlēšanās par kandidāti Dārtu Ošenieci par 1, pret 22.
Lēmums: Par LSA Sociālā virziena vadītāju nav ievēlēta Dārta Ošeniece.
Sociālā virziena vadītāja vēlēšanas par kandidātu Matiju Babri par 21, pret 2.
Lēmums: Par LSA Sociālā virziena vadītāju ievēlēts Matijs Babris.
T.Akmens: Iekšējā virziena vadītāja vēlēšanās par kandidātu Dāvi Vēveri par 15, pret 8.
Lēmums: Par LSA Iekšējā virziena vadītāju ievēlēts Dāvis Vēveris.
Iekšējā virziena vadītāja vēlēšanās par kandidāti Zani Sandru Tērpu par 5, pret 18.
Lēmums: Par LSA Iekšējā virziena vadītāju nav ievēlēta Zane Sandra Tērpa.
M.Belova: Izsludinu balsojumu:
"Par vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu".
PAR
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Lēmums: nav kvoruma.

PRET
0

ATTURAS
0

Tiek konstatēts, ka klāt ir 26 domnieki, nav kvoruma.
Izsludināta 10 minūšu pauze.
M.Belova: Informēju, ka 1 domnieks dodas atpakaļ, lai mēs varētu apstiprināt vēlēšanu rezultātus.
Aicinu tikmēr ņemt SP aktualitāšu punktu. (Nav iebildumu)
10. Studējošo pašpārvalžu aktualitātes
_____________________________________________________________________________
EKA:
Notika vēlēšanas, ievēlēts jauns priekšsēdētājs.
Rīkota Dzimumballe kopā ar BAT SP un RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte.
Pētīsim studentu apmierinātību ar bibliotēkas pieejamību.
Notika ''Finanšu ābece''
Notiek projekts "Es kā vadītājs".
LiepU:
Notiek labdarības pasākums dzīvnieku patversmē.
Atbalstam Muzeju nakts veidošanu.
Uzsākām pasākumu Bibliotēku nakts.
Plānojam anketas, lai uzzinātu studentu viedokli par LiepU SP.
LKA:
Sadarbība ar vadību Informācijas dienā un izbraukumos uz citām pilsētām.
Noslēgusies SP rīkotā talka.
Tiek organizēti Valpurģi.
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LLU:
Notika vēlēšanas, ievēlēta daļa valdes, nākamajā trešdienā vēl notiks vēlēšanas.
Darbs ar domniekiem, organizēts ievadseminārs.
Strādājam pie jaunas apmaksas sistēmas mācībspēkiem un darbiniekiem no slodzēm uz stundu
likmēm.
LMA:
Ievēlēts Satversmes sapulces sastāvs.
Gatavojamies 4. maija svētkiem.
Notiks studentu skates.
Apmeklējām LMA Latgales filiāli, tikāmies ar studentiem, SP un mācībspēkiem.
LU:
Notika senatoru un domnieku seminārs, notika LSA domnieku stratēģiskais seminārs.
Notiek ar Erasmus Student Network kopā rīkotā talka Botāniskajā dārzā.
Notiek darbs pie LUIS anketēšanas sistēmas pilnveides, kursu novērtējumu anketām.
Tiek akumulētas fakultāšu SP problēmas, meklēti risinājumi.
Izplatām informāciju par studējošo tiesībām un pienākumiem.
LNAA:
Notikušas izmaiņas 1 studiju programmā.
Atbalstīsim RTU sacensībās "Pazudušie".
28. aprīlī notiks atvērto durvju diena.
Atgriežas J.Čerņavska.
RPIVA:
6. un 7. aprīlī norisinājās 10. Starptautiskā zinātnes konference.
Notiks Eiropas nedēļa ar sadraudzības pasākumiem un vieslekcijām.
RSU:
Darbs ar medicīnas asistentu jautājumu un zobārstniecības jautājumu.
Gaidāmas sporta spēles "Taurenis".
Notiks Anatomijas olimpiāde.
Saņemti pilotakreditācijas ziņojumi.
Notika Zinātniskā konference.
RISEBA:
Izveidojām Studentu atbalsta nolikumu.
Strādājam pie SP kārtības ruļļa izveides.
Strādājam pie mājaslapas izstrādes.
Norisinājās Pavasara nakts balle ar RJA, BAT un LSPA.
Notiks International week.
RTU:
Par RTU SP prezidentu tikko ievēlēts Kristens Raščevskis, vēlēšanas turpinās.
Notika Metodiskā konference, prezentēts summārais gala kursu novērtējums.
Norisināsies Studentu zinātniski tehniskā konference.
VeA:
Ievēlēta jauna valde.
Plānojam SP tikšanos ar rektoru Kārli Krēsliņu.
27

Darbs pie Studentu telpas.
Kopā ar Ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekānu tiks veidota darba grupa par fakultātes
attīstību.
ViA:
Strādājam pie reputācijas celšanas.
Notiek darbs pie pirmkursnieku apmācību attīstīšanas.
M.Belova: Izsludinu balsojumu:
"Par vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu".
PAR
PRET
27
0
Lēmums: Vēlēšanu rezultāti ir apstiprināti.

ATTURAS
0

M.Belova pateicas vecajai Valdei, birojam un bijušajai Domes vecākajai O.Jasjuļaņecai.
M.Belova sveic jauno Valdi. LSA pateicas LU SP par Domes sēdes uzņemšanu.
Sēde tiek slēgta 16:05
Sēdi vadīja

M.Belova

Sēdi protokolēja

B.Puisīte
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Augstskola

Studējošo skaits*

Banku augstskola
Biznesa augstskola "Turība"
Baltijas Starptautiskā akadēmija
Daugavpils Universitāte
Ekonomikas un kultūras augstskola
Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola
J.Vītola Latvijas mūzikas akadēmija
Lutera akadēmija
Liepājas universitāte
Latvijas Jūras akadēmija
Latvijas Kristīgā akadēmija
Latvijas Kultūras akadēmija
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Latvijas Mākslas akadēmija
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
Latvijas Universitāte
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Rīgas Aeronavigācijas institūts
Rīgas Celtniecības koledža
Rīgas Ekonomikas augstskola
Rīgas Juridiskā augstskola
Rīgas Pedagoģijas izglītības un vadības akadēmija
Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un biznesa
administrācijas augstskola
Rīgas Stradiņa universitāte
Rīgas Tehniskā universitāte
Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas augstskola
Transporta un sakaru institūts
Ventspils augstskola
Vidzemes augstskola
Valsts Policijas koledža
KOPĀ

Maksa par vienu
studējošo

Atlaide vai
piemaksa

Biedru nauda 2017

1458
3883
2522
2314
1080
1354
501
47
1342
846
111
556
4223
837
190
1455
12750
1876
345
478
489
393
3514

€ 0.83
€ 0.83
€ 0.83
€ 0.83
€ 0.83
€ 0.83
€ 0.83
€ 0.83
€ 0.83
€ 0.83
€ 0.83
€ 0.83
€ 0.83
€ 0.83
€ 0.83
€ 0.83
€ 0.83
€ 0.83
€ 0.83
€ 0.83
€ 0.83
€ 0.83
€ 0.83

0.8
0.8
0.8
1.0883
0.8
0.8
1.0883
0.8
1.0883
0.8
0.8
1.0883
1.0883
1.0883
0.8
0.8
1.0883
1.0883
1.0883
1.0883
1.0883
1.0883
0.8

€ 968.11
€ 2.578.31
€ 1.674.61
€ 2.090.21
€ 717.12
€ 899.06
€ 452.55
€ 31.21
€ 1.212.21
€ 561.74
€ 73.70
€ 502.23
€ 3.814.59
€ 756.05
€ 126.16
€ 966.12
€ 11.516.93
€ 1.694.57
€ 311.63
€ 431.77
€ 441.71
€ 354.99
€ 2.333.30

2684

€ 0.83

0.8

€ 1.782.18

8238
14997
0
2814
868
823
335

€ 0.83
€ 0.83
€ 0.83
€ 0.83
€ 0.83
€ 0.83
€ 0.83

1.0883
1.0883
0.8
0.8
1.0883
1.0883
0.8

€ 7.441.29
€ 13.546.63
€ 0.00
€ 1.868.50
€ 784.05
€ 743.41
€ 222.44
€ 60.897.39

73323

* Studējošo skaits 2016. / 2017. akadēmiskajā gadā pēc Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas sniegtajiem datiem

Biedru nauda
2016

BN Izmaiņa

€ 942.38
€ 2.429.16
€ 1.551.27
€ 2.084.87
€ 581.58
€ 779.12
€ 489.73
€ 30.21
€ 1.354.50
€ 532.20
€ 81.92
€ 562.11
€ 4.091.71
€ 771.72
€ 97.61
€ 813.40
€ 12.783.66
€ 1.698.54
€ 399.49
€ 449.31
€ 470.93
€ 421.11
€ 1.870.82

3%
6%
8%
0%
23%
15%
-8%
3%
-11%
6%
-10%
-11%
-7%
-2%
29%
19%
-10%
0%
-22%
-4%
-6%
-16%
25%

€ 1.607.05
€ 7.307.37
€ 13.908.81
€ 33.70
€ 1.507.70
€ 849.74
€ 814.96
€ 199.28

11%
2%
-3%
-100%
24%
-8%
-9%
12%
€618.54

€ 61.515.92

Šī brīža situācija. Ar nodokļu likmēm 2017.gadam

Prezidents
Valdes loceklis / Viceprezidents

Neapliekamais
Bruto Likme Slodze Bruto Alga VSAOI (dd) VSAOI(DŅ) minimums
€
4.41
0.6 € 423.36 €
99.87 €
44.45
60.00
€
4.00
0.5 € 320.00 €
75.49 €
33.60
60.00

Apliekamais
ienākums
IIN
URN
LSA Izdevumi
€
318.91 € 73.35
0.36 €
523.59
€
226.40 € 52.07
0.36 €
395.85

LSA izdevumi
gadā
Neto Alga
€
6.283.09 €
305.56
€
4.750.18 €
234.33

Valdes loceklis / Akadēmiskā virziena vadītājs

€

4.00

0.5 €

320.00 €

75.49 €

33.60

60.00 €

226.40 € 52.07

0.36 €

395.85 €

4.750.18 €

234.33

Valdes loceklis / Sociālā virziena vadītājs

€

4.00

0.5 €

320.00 €

75.49 €

33.60

60.00 €

226.40 € 52.07

0.36 €

395.85 €

4.750.18 €

234.33

Valdes loceklis / Iekšējā virziena vadītājs

€

4.00

0.5 €

320.00 €

75.49 €

33.60

60.00 €

226.40 € 52.07

0.36 €

395.85 €

4.750.18 €

234.33

Biroja darbinieks / Sabiedrisko attiecību vadītājs
Biroja darbinieks / Biroja vadītājs

€
€

4.00
3.15

0.5 €
0.8 €

320.00 €
403.20 €

75.49 €
95.11 €

33.60
42.34

60.00 €
60.00 €

226.40 € 52.07
300.86 € 69.20

0.36 €
0.36 €

395.85 €
498.67 €

4.750.18 €
5.984.10 €

234.33
291.67

Biroja darbinieks / Finanšu un sadarbības vadītājs

€

4.00

0.5 €

320.00 €

75.49 €

33.60

60.00 €

226.40 € 52.07

0.36 €
Kopā

395.85 €
€

4.750.18 €
40.768.24

234.33

23.59%

10.50%

60.00

23.00%

0.36

2017/2018.g. budžeta virspozīcija
"Atalgojums" kopā:

€

42.333.68

Komentārus skatīt 21. rindiņā!

Prezidents
Valdes loceklis / Viceprezidents
Valdes loceklis / Akadēmiskā virziena
vadītājs
Valdes loceklis / Sociālā virziena
vadītājs
Valdes loceklis / Iekšējā virziena
vadītājs
Biroja darbinieks / Sabiedrisko
attiecību vadītājs
Biroja darbinieks / Biroja vadītājs
Biroja darbinieks / Finanšu un
sadarbības vadītājs

Neapliekamais Apliekamais
Bruto Likme Slodze Bruto Alga VSAOI (dd) VSAOI(DŅ) minimums
ienākums
IIN
URN
LSA Izdevumi
€
4.41
0.6 € 423.36 € 99.87 €
44.45
60.00 €
318.91 € 73.35
0.36 €
523.59
€
4.00
0.5 € 320.00 € 75.49 €
33.60
60.00 €
226.40 € 52.07
0.36 €
395.85

LSA izdevumi
gadā
Neto Alga
€
6.283.09 €
305.56
€
4.750.18 €
234.33

€

4.00

0.5

€ 320.00

€

75.49 €

33.60

60.00

€

226.40

€ 52.07

0.36 €

395.85 €

4.750.18 €

234.33

€

4.00

0.5

€ 320.00

€

75.49 €

33.60

60.00

€

226.40

€ 52.07

0.36 €

395.85 €

4.750.18 €

234.33

€

4.00

0.5

€ 320.00

€

75.49 €

33.60

60.00

€

226.40

€ 52.07

0.36 €

395.85 €

4.750.18 €

234.33

€
€

4.00
3.15

0.5
0.8

€ 320.00
€ 403.20

€
€

75.49 €
95.11 €

33.60
42.34

60.00
60.00

€
€

226.40
300.86

€ 52.07
€ 69.20

0.36 €
0.36 €

395.85 €
498.67 €

4.750.18 €
5.984.10 €

234.33
291.67

€

4.00

0.5

€ 320.00

€

75.49 €

33.60

60.00

€

226.40

€ 52.07

0.36 €
Kopā

395.85 €
€

4.750.18 €
40.768.24

234.33

10.50%

60.00

23.00%

0.36

23.59%

2017/2018.g. budžeta virspozīcija "Atalgojums"
kopā:
LSA Valde izskatīja iespējamos piedāvājumus un vienojās, ka rekomendē, ka Dome apstiprina atalgojuma sadalījumu tādu, kāds tas
ir pašlaik, un starpību (1565,44 EUR) atvēl apakšpozīcijas apakšpozīcijai "Prēmijas un valdes stratēģisko izdevumi". Ideja - uz
Ziemassvētkiem, iespējams, varētu izmaksāt kādu nelielu prēmiju, bet atlikušo summas ietvaros veikt naudas atmaksu Valdes un
biroja darbinikiem par izdevumiem, kas saistīti ar stratēģiskajiem semināriem. Lielākoties zem šīs apakšpozīcijas apakšpozīcijas
slēptos naudas atmaksa par ceļa izdevumiem. Līdz šim šie izdevumi gulušies uz pašu LSA Valdes, biroja darbinieku pleciem.
Piemērs no 2016./2-17. gada: LSA Valdei, birojam notika izbraukuma stratēģiskais seminārs Kandavā, ceļa izdevumus sedza paši
cilvēki.
Darba grupa varētu vienoties, par max summu uz 1 cilvēku, ko drīkstētu izmaksāt prēmijā, pārējo varētu atstāt izdevumiem, kas
saistīti ar stratēģiskajiem semināriem.

€

€

42.333.68

1.565.44

Prezidents
Viceprezidents
Valdes loceklis / Akadēmiskā
virziena
vadītājsloceklis / Sociālā virziena
Valdes
vadītājs
Valdes loceklis / Iekšējā virziena
vadītājs
Biroja
darbinieks / Sabiedrisko
attiecību vadītājs
Biroja vadītājs
Biroja darbinieks / Finanšu
un
sadarbības vadītājs

Bruto Likme Slodze
€
4.55
0.6
€
4.23
0.5
€
4.23
0.5
€
4.23
0.5
€
4.23
0.5
€
4.11
0.5
€
3.15
0.8
€
4.11
0.5

Bruto Alga
€ 436.80
€ 338.40
€ 338.40
€ 338.40
€ 338.40
€ 328.80
€ 403.20
€ 328.80

VSAOI (dd)
€ 103.04
€
79.83
€
79.83
€
79.83
€
79.83
€
77.56
€
95.11
€
77.56

VSAOI(DŅ)
€
45.86
€
35.53
€
35.53
€
35.53
€
35.53
€
34.52
€
42.34
€
34.52

Neapliekamais
minimums
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00

23.59%

10.50%

60.00

Apliekamais
ienākums
€
330.94
€
242.87
€
242.87
€
242.87
€
242.87
€
234.28
€
300.86
€
234.28

IIN
€
€
€
€
€
€
€
€

76.12
55.86
55.86
55.86
55.86
53.88
69.20
53.88

URN
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36

23.00%

0.36

LSA Izdevumi
€
540.20
€
418.59
€
418.59
€
418.59
€
418.59
€
406.72
€
498.67
€
406.72
Kopā
Starpība

LSA izdevumi
gadā
€
6.482.41
€
5.023.06
€
5.023.06
€
5.023.06
€
5.023.06
€
4.880.69
€
5.984.10
€
4.880.69
€
42.320.14
€
13.54

2017/2018.g. budžeta virspozīcija "Atalgojums"
kopā: €

42.333.68

Neto Alga
€
314.82
€
247.01
€
247.01
€
247.01
€
247.01
€
240.39
€
291.67
€
240.39

Neto alga
Potenciālais
2016/2017.gadā pieaugums neto

€
305.56
€
234.33
€
234.33
€
234.33
€
234.33
€
234.33
€Nebija 3.291.67
biroja
darbinieks

€

9.26

€

12.68

€

12.68

€

12.68

€

12.68

€

6.06

-€

0.00

Ja algas pieaugums ir tikai Valdes locekļiem

Prezidents
Valdes loceklis / Viceprezidents
Akadēmiskā virziena
vadītājsloceklis / Sociālā virziena
Valdes
vadītājsloceklis / Iekšējā virziena
Valdes
vadītājs
Biroja
darbinieks / Sabiedrisko
attiecību vadītājs
Biroja vadītājs
Biroja darbinieks / Finanšu
un
sadarbības vadītājs

Bruto Likme Slodze
€
4.55
0.6
€
4.24
0.5
€
4.24
0.5
€
4.24
0.5
€
4.24
0.5
€
4.00
0.5
€
3.15
0.8
€
4.11
0.5

Bruto Alga
€ 436.80
€ 339.20
€ 339.20
€ 339.20
€ 339.20
€ 320.00
€ 403.20
€ 328.80

VSAOI (dd)
€ 103.04
€
80.02
€
80.02
€
80.02
€
80.02
€
75.49
€
95.11
€
77.56

23.59%

Neapliekamais
VSAOI(DŅ) minimums
€
45.86
60.00
€
35.62
60.00
€
35.62
60.00
€
35.62
60.00
€
35.62
60.00
€
33.60
60.00
€
42.34
60.00
€
34.52
60.00

10.50%

60.00

Apliekamais
ienākums
€
330.94
€
243.58
€
243.58
€
243.58
€
243.58
€
226.40
€
300.86
€
234.28

IIN
€
€
€
€
€
€
€
€

76.12
56.02
56.02
56.02
56.02
52.07
69.20
53.88

URN
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36

23.00%

0.36

LSA Izdevumi
€
540.20
€
419.58
€
419.58
€
419.58
€
419.58
€
395.85
€
498.67
€
406.72
Kopā
Starpība

2017/2018.g. budžeta virspozīcija "Atalgojums"
kopā:

LSA izdevumi
gadā
€
6.482.41
€
5.034.93
€
5.034.93
€
5.034.93
€
5.034.93
€
4.750.18
€
5.984.10
€
4.880.69
€
42.237.08
€
96.60

€

42.333.68

Neto Alga
€
314.82
€
247.56
€
247.56
€
247.56
€
247.56
€
234.33
€
291.67
€
240.39

Neto alga
Potenciālais
2016/2017.gadā pieaugums neto

€
305.56
€
234.33
€
234.33
€
234.33
€
234.33
€
234.33
€Nebija 3.291.67
biroja
darbinieks

€

9.26

€

13.23

€

13.23

€

13.23

€

13.23

-€

0.00

-€

0.00

