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LSA Domes sēdes
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30.04.2014.
Latvijas Studentu apvienības (LSA) Valdes sasauktā un rīkotā Domes sēde
Domes sēdes norises vieta: Latvijas Mākslas akadēmija
Sēde izsludināta: ar e-pasta starpniecību 2013. gada 14. aprīlī
Sēdes sākums: 18:16
Sēdē piedalās:
LSA domnieki:
1. Kalvis Ozols
2. Inguna Zariņa
3. Kirils Solovjovs
4. Alise Krauja
5. Ilva Grigorjeva
6. Kaspars Salenieks
7. Ginta Krauja
8. Anete Krišjanova
9. Pēteris Ponnis
10. Jānis Gavars
11. Kristaps Grants
12. Rihards Blese
13. Krista Turina
14. Elīna Stapkeviča
15. Kristiāna Štāla
16. Artūrs Kaļva
17. Dagnija Strīķe
Viesi:
1. Artis Ozoliņš
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Sēdes norise:
1. Domes sēdes atklāšana
K.Solovjovs atklāj Domes sēdi. Tā ir sasaukta, lai ievēlētu trūkstošo Valdes locekli. Aicina LMA
SP vadītāju A.Krišjanovu teikt uzrunu.
2.

LMA SP vadītājas A. Krišjanovas uzruna

A. Krišjanova izstāsta, ka Domes sēde norisinās vienā no LMA autentiskajām telpām, kas drīz
tiks nodota rekonstrukcijai. Novēl veiksmīgu Domes sēdi .
K.Solovjovs lūdz konstatēt kvorumu.
U.Ancēna: zālē atrodas 25 balstiesīgie pārstāvji.
K.Solovjovs: kamēr nav konstatēts kvorums, varu izstāstīt neoficiālās vietas. Ir apstiprināti divi
biroja darbinieki: biroja vadītāja Undija Ancēna, kas pēdējo dienu laikā rakstījusi Eiropas
projektu un veikusi biroja darbus un Annija Spēka, kas veiks sabiedrisko attiecību funkcijas .
A.Spēka: nāku no LU SZF un vēlos dot Latvijas Studentu apvienībai visu to labāko.
K.Solovjovs: stāsta par izvēli un lēmuma pieņemšanu un manāmajām
A.Krauja ierosina izrunāt jautājumu par Valdes atskaitēm.
A.Kaļva: Paldies par atskaitēm, bija prieks lasīt. Jautājums Alisei par stipendijām. Tur rakstīts,
ka notiek vienošanās, bet, kad būs rezultāts.
A.Krauja saka, ka atbilde būs tuvāko mēnešu laikā. Zinām, ka deadline ir 1.jūnijs, taču, ja nebūs
atbilde, tā būs ministrijas vaina. I.Zariņa stāsta, ka komunikācija ministrijā norisinās lēni un
samērā nekompetenti, jo dokumenti tikšanās reizēm tiek gatavoti pēdējā mirklī. Saskaņošana
norisinās lēni, lai arī ir atbalsts dokumentam no visām pusēm. Tā notiek ar lielu daļu
dokumentiem ministrijā.
K.Solovjovs stāsta, ka tāpēc jau esam mēs. Labais piemērs ir par MK noteikumiem, kas tika

izgrozīti 2 nedēļu laikā un šo otrdien Valdības sēdē ir nobalsots par jaunajiem grozījumiem un
LSA pieminēti Tvnet pirmajā lapā.
K.Solovjovs aicina I.Zariņu pastāstīt par akreditāciju.
I.Zariņa IZM piedāvā 4 variantus. Jauna aģentūra, IKVD delģēšana, AIP kā aģentūra vai AIC kā
aģentūra. Variants par jaunu aģentūru un IKVD tika atmesti, jo IKVD pieņem sūdzības un nevar
vienlaicīgi būt divas funkcijas, šo aģentūru neiekļautu EQAR un jaunas organizācijas gadījumā
grozīt augstskolu likumu būtu garš process. Tiek izskatīti divi varianti par AIP un AIC.
Steidzams jautājums, lai arī ārzemēs varētu atzīt mūsu diplomus un studēt ārzemēs un turpināt
studijas ārzemēs. Ir daudz sūdzību, ka nav saprotama mūsu sistēma un nav atbilstības Eiropas
vadlīnijām un standartiem. I.Zariņa piedāvā sasaukt darba grupu diskusijai par šo jautājumu.
K.Solovjovs: Kas paliek ar variantu aģentūru veidot uzAIKNC bāzes?
I.Zariņa: Variants šobrīd netiek izskatīts.
K.Solovjovs: Cik ilgi?
I.Zariņa: Nu jau divus gadus. Pieredzes pārņemšanai ir jānotiek jebkurā no visiem gadījumiem.
K.Solovjovs stāsta par AIKNC pievienošanu aģentūrai kā strūktūru.
I.Zariņa stāsta par to, ka viņi netiktu atstāti kā galvenie, jo viņi neizturēja starptautisko auditoru
pārbaudi. Jautā Domei viedokli par šo jautājumu. Situācija ir saspringta.
A.Kaļva iesaka virzīt abus ar plusu un mīnusu izvērtējumu.
I.Zariņa saka, ka darba grupā ir piesaistīts A.Teikmanis, Rauhvargers, AIP, LDDK, koledž
pārstāvji. Tas ir vienošanās jautājums, jo ir jāatrod vidusceļš. Mums būs jāpamato, kāpēc mūsu
lēmums ir tāds un tāds. Aicina sasaukt darba grupu 6.maijā.
I.Grigorjeva: aicina tikties 6.maijā un vienoties par to, ko virzām, lai neizskatās, ka mums nav
viedokļa vai ka neesam vienojušies.
K.Solovjovs: piekrīt abām, vajag darba grupu un mums vajag vienošanos, kas balstīta uz
pārliecības.
R.Blese: nav jāvienojas par vienu varaintu, bet jāvienojas par vērtībām, principiem un
koncepciju, ko vēlamies organicācijā redzēt.
I.Zariņa: jebkurā gadījumā aģentūra būs jauna struktūra. Ir labāki sliktāki, labāki, stabilāki un ne
tik stabili varianti. Mums nepieciešams, lai aģentūra iekļūst EQAR.
3.

Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana

K.Solovjovs: aicina apstiprināt darba kārtību.
PAR - 27
PRET - 0
ATTURAS – 0
Lēmums pieņemts. Darba kārtība ir apstiprināta.
4.

Armada Vilcānes atsaukšana no Valdes locekļa amata

K. Solovjovs aicina atsaukt no amata A.Vilcāni saitībā ar to, ka 13.04.2014. Domes sēdē notika
balsojums par Valdes struktūras maiņu.
Balsojums par A.Vilcānes atsaukšanu no amata
PAR 28

PRET 0
ATTURAS 0
Lēmums pieņemts. A.Vilcāne atsaukta no amata.
5.

Vēlēšanu komisijas apstiprināšana

A.Krauja izvirza Aivaru Šābli.
RTU SP izvirza Gintu Krauju.
LU SP izvirza Kristu Meinardi.
Balsojums par Vēlēšanu komisijas apstiprināšanu šādā sastāvā: A.Šāblis, G.Krauja,
K.Meinarde.
PAR - 27
PRET - 0
ATTURAS – 0
Lēmums pieņemts. Vēlēšanu komisija apstiprināta.
Vēlēšanu komisijai jāizvēlas priekšsēdētājs. K.Solovjovs komisijai sniedz īsu instruktāžu par
protokola aizpildīšanu.
6. Iekšējā virziena vadītāja vēlēšanas
K.Solovjovs informē, ka 7 minūtes uzrunai, 5 minūtes jautājumiem un 5 minūtes izteikšanās
daļai.
A.Ozoliņš sevi raksturo kā pieredzējušu, ja par kaut ko iededzas, tad uz to tiecas, un šobrīd ir
iededzies par šo pozīciju un ir apņēmies un vēlas veikt šos pienākumus. Ja ir degsme darbojas
mērķtiecīgi. Patīk domāt, ka viņš ir pozitīva personība.
Par atbilstību amatam runājot, līdz šim darbojies organizācijas kultūras un vadības veidošanā,
cilvēkresursu piesaistē, pats to vērtē ar plusa zīmi. Veidojis iekšējo komunikāciju pašpārvaldē un
motivējis cilvēkus. Organizējis pāris lielākus un mazākus projektus.
Vīzija par šo virzienu – iespējams, ka pagaidām utopiska, taču tiks strādāts uz to, lai būtu
kvalitatīva, laicīga, apbusēja komunikācija. Ne tikai komunikācija, bet lai no tās būtu arī
rezultāts. LSA Valde, Domnieki, pašpārvalžu aktīvisti, lai veidojas tīkls.
Mēģinot apzināt SP vadītājus, ar daudziem izdevās sazināties. Ir daudz gaidu un vajadzību,
katram ir specifiskas vajadzība. Darbs ir. Šo visu izskatot, es kā savus mērķus esmu sagrupējis 3
virzienos.
1. Organizācijas darbības nodrošināšana. Paralēli jārīko Domes sēdes, jāstrādā ar finansēm,
kā arī jāstrādā ar cilvēkiem, bez kuriem organizācija nepastāv.
2. Saziņa ar pašpārvaldēm. Uzlabošana. Laicīga saziņa, laicīgi dokumenti. Vizītes pie SP –
saplānot tā, lai pie visiem var paspēt. Daļa jau ir saplānota.Ilgtermiņa komunikācijas
stratēģijas izstrāde. Tā būs pašu SP radīta. Artis neesot komunikācijas guru.
3. Pašpārvalžu kapacitātes celšana. 1/200 pieejamības veicināšana. Motivācijas semināri.
Lai nebūtu formālu SP.
Arta nosacījumi. Viņš sagaida komunikāciju no SP puses, viņš sagaida, ka visi būs atsaucīgi, jo
nebūs rezultātu, ja nebūs iesaistes. Cieņa pret Arti un viņa laiku, viņš vēl studē, drīz beigs
studijas, kā arī paralēli strādā darbu, tomēr laika plānošana ir viņa kaislība, līdz ar to, viņš
žonglēs starp visām vietām, un to paveiks.
Par personīgo motivāciju Artis nosauc vidi, sistēmu, sevis pilnveide, kontaktu loks.

D.Strīķe: Vēlies visu SP iesaisti, tomēr, ja nav iesaistes, nav rezultātu. Ir divu veidu SP.
Gadījums A – paši var tikt galā, mums nevajag LSA. Gad
A.O.: Tas ir ilgtermiņa darbs. Nebūs iesaistes, nebūs rezultāta – tas jāsaprot, ka LSA Valdes
darbā un mērķu sasniegšanā jāiesaistās visiem. Visos gadījumos ir problēma – LSA nav tikai
problēmu risinātājs, LSA piedāvā iespējas. Katra SP ir citādāka, ejot pie tām, vajag piedāvāt to,
kas vajadzīgs/ interesē.
K.Solovjovs: Tu esi savācis datubāzi. Vai esi gatavs atstāt mantojumā to, ko esi pašreiz
apkopojis?
A.O.: Viss ir pieejams, pat, ja mani neievēlēs, info atdošu Valdei.
A.Kaļva: Ko Tu domā par dokumentu apriti LSA? Vai Tev liekas, ka tā ir ok?
A.O.: Iztrūkst arhīvs, krātuve, google drive u.c. Nezinu, varbūt, ka ir slepena Kirila datubāze.
K.Solovjovs: Kāda veida darbs ir tas, ko Tu paralēli dari? Ir baumas, ka strādāsi vien 4 h.
A.O.: Man ir sēdošs darbs, strādāju reklāmas aģentūrā. Tālu no patiesības par to laiku nav, tomēr
manā darbā zina un saprot to, ka es te vēlos darboties. Bet es palikšu arī darbā. Daļa diena tur,
pusdienas un daļa te. Ja vajadzēs, es būšu LSA ilgāk, ja vajadzēs ātrāk, būšu te. Ja jāizbrauc
ārpus Rīgas, darīšu to ilgāk par šīm 4 h. Ar šo ir jārēķinās, taču tāda ir dzīve.
A.Krauja norāda, ka jautājumu laiks ir beidzies.
K.Solovjovs aicina sākt debates. A.Ozoliņš pamet telpu.
Notiek izteikšanās.
A.Ozoliņš atgriežas telpā.
7. Balsošana par Valdes amata kandidātiem
K.Solovjovs aicina vēlēšanu komisiju telpas priekšā.
A.Šāblis skaidro biļetenu aizpildīšanas kārtību. Uzrāda, ka urna ir tukša.
Notiek balsošana.
8. Vēlēšanu rezultātu paziņošana
K. Solovjovs aicina Vēlēšanu komisijai ziņot par rezultātiem.
Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs informē, ka LSA Iekšējā virziena vadītāja vēlēšanām tika
sagatavoti 36 biļeteni, izsniegti 28 biļeteni, dzēsti 8 biļeteni, urnā atrasti 28 biļeteni un par
nederīgiem atzīti 0 biļeteni. Malacīši!
Balsojuma rezultāti (skatīt pielikumā)
PAR– 27
PRET – 1
Lēmums pieņemts. Par LSA Iekšējā virziena vadītāju ievēlēts A.Ozoliņš.
Artis Ozoliņš pasakās par balsojumu un novēl visiem kopīgi strādāt. A.O.: Čau, Undij!
9. Informācija par civilprocesa rezultātu
K.Solovjovs informē, karunājot ar advokātu, ka 2. Instance varētu būt stipri jaukāka par pirmo
instanci. Gala lēmums būs nākammēneša vidū. Pēc šodienas sēdes varētu būt labāks rezultāts.
Mēs ziņosim par tupmāko rīcību.
Dodamies strādāt!

I.Grigorjeva: šodien RTU ir zaļumballe, visi laipni aicināti!
Domes sēde tiek slēgta.

Sēdes beigas: 19:37
Sēdi vadītājs:

K.Solovjovs

Sēdes protokolētāja:

U. Ancēna

