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LSA ĀRKĀRTAS DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 

03.02.2017.      Rīga      Nr. 2017/DP2 

  

Latvijas Studentu apvienības (LSA) sasauktā un rīkotā ārkārtas Domes sēde 

Domes sēdes norises vieta: Mākslas, biznesa un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”, Meža iela 3 

Sēde izsludināta: ar e-pasta starpniecību 2017. gada 30. janvārī 

Sēdes sākums: 18:03 

Sēdē piedalās: 30 no 53 balsstiesīgajiem – konstatēts kvorums 

 

LSA domnieki: 

Dagnija Roga (BA) 

Zane Znatnaja (BAT) 

Jānis Lesnieks (BAT) 

Rolands Juris Zibins (EKA) 

Madara Dundure (EKA) 

Lauris Krolis (ISMA) 

Anete Ašmane (JVLMA) 

Jānis Valdemārs Eliāss (LJA) 

Luīze Kalniņa (LKA) 

Dāvis Vēveris (LLU) 

Beāte Grauduma (LMA) 

Evelīna Puzo (LU) 

Annija Vilcāne (LU) 

Dāvids Celmiņš (LU) 

Matīss Mamedovs (LU) 

Dagne Bērziņa (RCK) 

Rasa Valdiņa (RPIVA) 

Kristaps Karimovs (RPIVA) 

Elīna Valdmane (RISEBA) 

Elita Bušinska (RISEBA) 

Olga Jasjuļaņeca (RSU) 

Natālija Šilova (RSU) 

Evita Terēze Tēberga (RSU) 

Katrīna Sproģe (RTU) 

Oskars Niks Mālnieks (RTU) 

Indra Pētersone (RTU) 

Alīna Beitane (RTU) 

Nikita Minakov (TSI) 

Alise Klauža (ViA) 

Maira Belova (LSA) 

 

Viesi: 

Arkādijs Zvaigzne (LSA) 

Marta Megne (LSA) 

Eiženija Matiļeviča (LSA) 

Baiba Puisīte (LSA) 

Rūdolfs Freibergs (BAT) 

Justīne Čerņavska (RISEBA) 

Roberts Naglis (RSU) 

 

Kalvis Ozols (BAT) 

Irina Degtjarjova (RPIVA) 

Dana Aivare (LJA) 

Simona Dubovenko (RPIVA) 

Svetlana Barabaškina 

(RPIVA) 

Lauma Dūmiņa (RPIVA) 

 

Zelma Sergejeva (LU) 

Paula Cukura (LKA) 

Signe Skutele (LU) 

Erīna Elizabete Reņģe (BAT) 

Helēna Titoviča (EKA) 

Sandis Kārkliņš (LU) 

Artūrs Lībietis-Lībaitis (LU) 

Verners Jānis Trokišs (BAT) 

 

Sēdes darba kārtība: 

1. Domes sēdes atklāšana 

2. Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana 

3. Valdes darbības pārskats kopš iepriekšējās Domes sēdes 

4. Finanšu pārskats 

5. Situācijas izklāsts (prezentācija) par Izglītības un zinātnes ministrijas uzsākto procesu, lai 

likvidētu Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju, pievienojot to Latvijas 

Universitātei 

6. LSA nostājas pieņemšana par Ministru kabineta noteikumu projektu “Par Rīgas Pedagoģijas 

un izglītības vadības akadēmijas likvidāciju”, tā sākotnējo ietekmes novērtējuma ziņojumu 

(anotāciju) (VSS -77) 

7. 2017. gada LSA biedru naudas apmēra apstiprināšana 

8. 2017. gada LSA domnieku un Kongresa mandātu skaita apstiprināšana 

9. Studējošo pašpārvalžu aktualitātes 
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10. LSA paldies aktīvistiem 

 

1. Domes sēdes atklāšana 

_____________________________________________________________________________ 

 

M.Belova paziņo, ka ar Valdes ierosinājumu sēdes sākums tiek pārcelts uz 18:18. 

 

Domes sēdi atklāj LSA Prezidente M.Belova un RISEBA studējošo pašpārvaldes (SP) 

priekšsēdētāja Justīne Čerņavska. 

 

B.Puisīte informē, ka ir konstatēts kvorums. 

  

2. Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana 

_____________________________________________________________________________ 

 

M.Belova: Izsludinu balsojumu: 

“Par 2017. gada 3. februāra Domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu”. 

 

PAR PRET ATTURAS 

28 0 0 

Lēmums: 2017. gada 3. februāra Domes sēdes darba kārtība ir apstiprināta. 

 

3. Valdes darbības pārskats kopš iepriekšējās Domes sēdes 

_____________________________________________________________________________ 

 

M.Belova: Notika tikšanās ar izglītības un zinātnes ministru K.Šadurski un Izglītības un zinātnes 

ministrijas (IZM) Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktori A.Kiopu. 

Vienojāmies, ka tiks kopīgi strādāts pie valsts finansēto studiju vietu piešķiršanas principiem 2018. 

gadam pilotprojektam sociālajās zinātnēs. Tika pārrunāta sadarbība Latvijas simtgades ietvaros, 

veidojot zinātnes konferenci. 

LSA bija uzaicināta uz Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas (IKZK) Valstiskās 

audzināšanas un jaunatnes lietu apakškomisijas sēdi, kur sniedzām prezentāciju par savu darbību. 

Turpināts darbs pie pētniecībā balstītas mākslinieciskās prakses doktorantūras studiju programmu 

ieviešanas, grozījumi iesniegti IKZK un drīzumā tiks izskatīti. 

Turpinās darbs pie valsts vienotā jurista kvalifikācijas eksāmena, Saeimā noris diskusijas par 

sagatavotajiem grozījumiem. 

Akadēmiskās informācijas centrs un IZM gatavo nepieciešamos grozījumus Ministru kabineta 

(MK) noteikumos par licencēšanām un akreditācijām, lai kvalitātes novērtēšanas sistēma Latvijā 

atbilstu Eiropas standartiem un vadlīnijām. 

Notikušas vairākas pilotakreditācijas, uz kurām esam deleģējuši studējošos, tai skaitā 

starptautiskos studentus. 

Norisinās darbs pie studentu-ekspertu tīkla videolekciju sagatavošanas. 

Turpināts darbs pie studiju un studējošā kredītiem ar valsts galvojumu. Esam tikušies ar Studiju 

un zinātnes administrāciju, pārrunājot nepieciešamās vajadzības. Saņemts konceptuāls atbalsts 

grozījumiem. 

Strādāts pie iedzīvotāju ienākumu nodokļa jautājumiem. Notikusi tikšanās ar Privāto augstskolu 

asociācijas vadītāju A.Baumani, sagatavota vēstule Valsts ieņēmumu dienestam ar lūgumu sniegt 

statistiku par ar augstāko izglītību (AI) saistītiem attaisnotajiem izdevumiem. 

Rīt tiek rīkots Nākotnes studiju forums. 

Palaista Erasmus+ aptauja, tiek apkopoti rezultāti. 

Gan Twitter, gan Facebook kontos pieaudzis sekotāju skaits. 
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I.Pētersone: Marta, savā atskaitē minēji, ka ir notikusi Skype diskusija par Baltic Organizational 

Meeting (BOM). Vai ir zināms, kad plānots BOM? 

 

M.Megne: Skype diskusijā tika pārrunāti temati, kas būtu saistoši visām 3 apvienībām. esam 

vienojušies par 2 iespējamajām tēmām - ārvalstu studējošo integrācija un iekšējā un ārējā 

kvalitātes nodrošināšana. Konceptuāli runājam par norisi vasarā, augustā, bet tas ir atkarīgs no 

finansējuma. Notiks Latvijā. 

 

D.Celmiņš: Maira, savā atskaitē minēji, ka bijusi Rektoru padomes sēde, kur K.Šadurskim tika 

uzdoti 2 jautājumi - kas varētu notiks ar Latvijas AI ilgtermiņā un kādas reformas vēl gaidāmas? 

Vai viņš sniedza atbildi? 

 

M.Belova: Šajā sēdē piedalījās ar A.Kiopa. IZM minēts aizsāktais RPIVA likvidācijas process, 

ministrs ieskicēja plānotās pārmaiņas, kas ir saistītas ar Eiropas Savienības struktūrfondiem un 

augstskolu programmu konsolidāciju - finansējums, kas būs no struktūrfondiem, varētu 

augstskolas ietvaros veicināt studiju programmu sakārtošanu. Tika minēts par IZM virzītajiem 

Augstskolu likuma grozījumiem, tai skaitā par valodu lietojumu AI, lai AI būtu starptautiski 

konkurētspējīga. Tika arī minēti inovāciju granti studentiem, kas ir iestrādāti struktūrfondos. Tika 

aktualizēts temats, kas ir vairāk saistīts ar zinātni un institūtiem, tad šobrīd LLU institūti savstarpēji 

mēģina atrast sadarbības formas, taupot resursus. Nekāds ļoti konkrēts plāns netika pausts. Tika 

aktualizēts finansējuma trūkums AI un, ka būtu jāpārskata studiju izmaksas uz vienu studiju vietu. 

Tika minēts, ka IZM mēģina sakārtot skolu tīklu, lai skatītos sistēmā finansējumu kopumā. Bija 

plašs stāstījums par akreditācijām un licencēšanām. 

 

O.N.Mālnieks: Iepriekš bija runāts par studentu-ekspertu tīkla videolekcijām, kam vajadzētu būt 

sagatavotām līdz jaunajam gadam. Saprotu, ka ir ievilcies, vai ir dedlains, kad jābūt īstenotam un 

cik videolekcijas būs kursā? Vai ir apsvērts izmantot Youtube kā platformu? 

 

A.Zvaigzne: Konkrēts dedlains nav. Ir nofilmētas 3 lekcijas, no kurām 1 ir samontēta un 2 gaida 

montēšanu. Atliek Kaspara Salenieka, Eiropas Studentu apvienības (ESU) viceprezidenta un 

Riharda Bleses lekcijas. Šie eksperti ir ārkārtīgi aizņemti un saka, ka tuvākā mēneša laikā nevarēs 

filmēt, tādēļ plānojam atrast citus lektorus. 

Open Learning izvēlēts, jo tad, kad deleģējam studentus-ekspertus, mums viens no kritērijiem ir, 

ka viņi ir izgājuši lekciju ciklu, lai mēs to redzētu, mums vajag iespējas izsekot tam, kādas Youtube 

nav. 

 

4. Finanšu pārskats 

_____________________________________________________________________________ 

 

Tiek demonstrēti LSA biedru zonā esošie finanšu grafiki. 

 

O.N.Mālnieks: Apskatoties pārskatu, sanāk, ka 29 pozīcijās ir samaksāta komisijas nauda. 

Kopumā mēnesī tas vidēji veido 10.53 EUR. Vai LSA ir domājuši pāriet uz kāda komplekta 

izmantošanu, kas būtu kādi 4 EUR mēnesī, kas būtu 72 EUR ietaupījums gadā? 

 

M.Belova: Par šo jautājumu varēsim diskutēt, kad tiks sastādīts nākamā gada budžets, tiks 

sasaukta darba grupa. Komisijas maksas veidojas lielākas, jo tiek veikti pārskaitījumi uz citu banku 

kontiem. Naudas atmaksu, piemēram, Valdes locekļiem, jautājumā risinājums varētu būt atmaksu 

veikšana mēneša sākumā. Studentiem, ja kādu čeku apmaksājam no savas naudas, to naudu vajag 

laicīgi atpakaļ. 
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5. Situācijas izklāsts (prezentācija) par Izglītības un zinātnes ministrijas uzsākto procesu, 

lai likvidētu Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju, pievienojot to Latvijas 

Universitātei 

_____________________________________________________________________________ 

 

M.Belova: Vēlos atgādināt, ka Augstskolu likums (AL) nosaka, ka lēmumu par valsts augstskolas 

vai koledžas reorganizāciju vai likvidāciju pieņem MK. Šādu procesu var iniciēt IZM vai attiecīgās 

nozares ministrs. Tāpat AL nosaka, ka rīkojuma projektam ir pievienojams Augstākās izglītības 

padomes (AIP) atzinums. Ja MK rīkojuma projektu iesniedz attiecīgās nozares ministrs, tad 

projekts jāsaskaņo ar IZM. Šajā gadījumā IZM ir uzsākusi procesu un tiek lūgts AIP atzinums. 

AIP LSA pārstāvis ir A.Zvaigzne. 

 

A.Zvaigzne: Vakar notika AIP sēde. LSA lielākā dilemma bija par to, kā balsot, ņemot vērā to, 

ka iepriekšējā Domes sēdē lēmums netika pieņemts. Ar Valdi vienojāmies, ka LSA atturas, jo nav 

nostājas. AIP sēdē piedalījās K.Šadurskis ar departamentu, biroja vadītāju un padomnieku 

sabiedrisko attiecību jautājumos, RPIVA pārstāvji, JVLMA un LU pārstāvji. Pēc diskusijām tika 

darīts zināms, ka AIP atzinumu nesniegs ne pozitīvu, ne negatīvu. Šobrīd dokuments ir izsludināts 

Valsts sekretāru sanāksmē (VSS), par kuru AIP sniegs ierosinājumus, papildinājumus un 

iebildumus. Tad, kad tas izies cauri VSS un tiks apsvērti ierosinājumi, tad, kad tas būs nonācis līdz 

MK, tad AIP sniegs pozitīvu vai negatīvu atzinumu. Tas nozīmē to, ka šodien, kad diskutējam, 

neatkarīgi no nostājas, sniegt ierosinājumus anotācijai vai rīkojumprojektam, jo mēs vakar 

vienojāmies, ka šodien varam no LSA iesūtīt papildinājumus atzinumam. 

 

M.Belova: IZM ir lūgusi LSA atzinumu. Pagājušajā piektdienā jums bija iespēja uzklausīt IZM, 

RPIVA, tai skaitā studentu, un LU viedokļus, bija iespēja uzdot jautājumus. 

 

6. LSA nostājas pieņemšana par Ministru kabineta noteikumu projektu “Par Rīgas 

Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas likvidāciju”, tā sākotnējo ietekmes 

novērtējuma ziņojumu (anotāciju) (VSS -77) 

_____________________________________________________________________________ 

 

M.Belova: Vēlos atgādināt, ka LSA ir jāsniedz viedoklis par studentiem, kā studentus pozitīvi vai 

negatīvi var ietekmēt sagatavotie dokumenti, tāpat akcentējot studentu tiesības un pienākumus. 

Piedāvāju, ka uzsākam diskusijas ne ilgākas par 20 minūtēm, 1 cilvēks var izteikties ne ilgāk par 

1 minūti, priekšroka tiek dota domniekiem. (nav iebildumu) Aicināšu paust argumentētus 

viedokļus un minēt konkrētas lietas, kas minētas dokumentos. 

Iepriekšējā reizē un darba grupā tika akcentēts, ka, ja šāds likvidācijas process notiek, tad no LA 

puses ir līgumi, kurus būtu jāievēro jeb, ka RPIVA studējošajiem, tostarp tiem, kas atrodas studiju 

pārtraukumā, pēc likvidācijas ir jānodrošina studiju programmas, kur ir tāds pats iegūstamais 

kvalifikācijas grāds. Jānodrošina, ka netiek mainīti studiju finansēšanas nosacījumi, tai skaitā 

valsts finansētās vietas, atlaides. Tika akcentēts, ka jānodrošina studiju programmu organizēšanas 

kārtība un izmantots gadījums, kad ar studentiem tiek panākta kāda individuāla kārtība - lekciju 

laiku, klātiene, neklātiene. Tika minēts, ka nepieciešams ar katru studējošo individuāli pārrunāt 

par studiju turpināšanu, neuzspiežot kādu variantu. Jāgarantē, ka iesāktās studijas filiālēs varētu 

pabeigt, nesamazinot kvalitāti, piemēram, kontaktstundas. Tika akcentēta noslēguma darbu 

izstrādes turpināšana pie tiem pašiem pasniedzējiem. RPIVA projekti ar citām augstskolām un 

starptautiskie - šīm iespējām jāpaliek studentiem. Ja studijas tiek turpinātas citviet, tad nevajadzētu 

kārtot papildus eksāmenus un būtu jāpielīdzina studiju kursus. Jāinformē studējošos par konkrētu 

RPIVA likvidācijas plānu, konkrētu programmu ietvaros. 

Fiksētas bažas, ka valsts finansētās studiju vietas varētu tikt zaudētas, un nav skaidrības, kā tas 

process varētu notikt. Šobrīd RPIVA ir iekšējās kvalitātes vadības sistēma, kas ir sertificēta, un 
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vai tā paliks. RPIVA studentiem ir bažas, ka nāksies turpināt studijas zemākā studiju gadā, un, ja 

viņiem ir piešķirts valsts galvotais studiju kredīts, tad studentiem būs papildus izdevumi. 

 

K.Karimovs: Pa šo nedēļu esam konsultējušies ar starptautiski atzītu juristu, esam uzzinājuši, ka 

vispār tāda termina "pārņemšana" juridiski nav, tāda prakse nav bijusi, līdz ar to rodas jautājumi, 

kā šis process tiks īstenots. Mums ir bažas par šo aspektu. 

 

L.Krolis: Kā es teicos vēstulē, aicinu balsot pret likvidāciju, balstoties uz IZM komunikācijas 

veidu, uz likvidējamās augstskolas augsto kvalitāti un uz to, ka tajā ir nenovērojama studiju 

sadrumstalotība. 

 

N.Šilova: Kā redzējāt, diskusijas vairs nerosās, lielas diskusijas bija pagājušajā piektdienā, tāpēc 

aicinu lietderīgi izmantot laiku un nemalt visus tos pašus argumentus jau kārtējo apli. 

 

R.Freibergs: Vēlos aicināt balsot pret un kārtīgāk izvērtēt šo situāciju, kas ir radusies AI telpā, jo 

mēs virzāmies ļoti spontāni uz šo lēmumu. Tāpat vēlos aicināt, ka šajā lēmumā nav ņemtas vērā 

Eiropas universitāšu rekomendācijas, tāpat process nav pārrunāts ar vairākiem nozares pārstāvjiem. 

 

I.Degtjarjova: Jāsaka, ka esmu RPIVA doktorante, tāpēc esmu šeit, mana runa būs drusku garāka, 

jo es arī piedalījos AIP (M.Belova atgādina par minūtes ierobežojumu), piedodiet, bet domniekiem 

jāzina viss (atskan aicinājums ievērot Kārtības rulli). Ne mazsvarīga bija Rektoru padomes sēde, 

kur juristi izskatīja - ļoti īsi pasakot, ir jāsaka, ka šis lēmums sagatavots pavirši, ar lieliem 

trūkumiem un neatbilst ne MK instrukcijai Nr.19, ne arī minētajiem Eiropas dokumentiem, ne arī 

Valsts pārvaldes iekārtas likumam, īpaši 10. pantam. Piemēram, sākšu ar to, kas varbūt varētu radīt 

draudus arī citām augstskolām, ministrija apšauba, vai specializācijas kā tādas var būt. Ja šāda 

virzība sākas, tad nākamie draudi, kā minēja Rektoru padomes juristi, ir visām nišas augstskolām, 

piemēram, LJA, LKA, LMA, JVLMA utt. Nevar ticēt, ka budžeta vietas tiks saglabātas, jo 

ministrija sola samazināt visas budžeta vietas visās nozarēs, tas tā būs, nevar būt tā, ka LU studenti 

tiek pakļauti samazinājumam, un RPIVA studenti līdz visus 4 gadus un tālāk netiek pakļauti tam, 

ka valstī samazinās budžeta vietas. Tā kā piedodiet, bet visiem tiks samazinātas budžeta vietas un 

arī jūsu studenti zaudēs budžeta vietas. 

 

S.Skutele: Vēršu jūsu uzmanību uz pāris lietām. Pārmaiņas ir nepieciešamas, galvenais ir ierakstīt 

tajā vēstulē to, ka studentiem ir svarīgas tās pašas budžeta vietas, studiju maksas, filiāles un viss 

pārējais, un mazāk vērsties uz kaut kādiem nesvarīgiem, nebūtiskiem jautājumiem, vēl jo vairāk 

uz informāciju, kas nav pamatota un uz faktiem balstīta, atrasta kaut kādos Delfos. 

 

I.Degtjarjova pārkāpj sēdes kārtību runājot bez pieteikšanās, M.Belova atgādina par Kārtības 

rulli. 

 

P.Cukura: Cik, jūsuprāt, ir loģiski un saprātīgi spēcīgu augstskolu pievienot vājai fakultātei, nevis 

otrādi? Paldies. 

 

L.Dūmiņa: Es gribētu uzsvērt, ka mēs neesam pret kvalitatīvu izglītību pedagogiem, bet par to, 

vai pēkšņi, likvidējot 1 izglītības iestādi, uzlabos visas pedagoģijas iestādēm kvalitāti. Mēs 

runājam par nākotnes izglītību, kvalitāti. MK rīkojumā ir nepilnvērtības. Rīkojumprojektā 

neparedz risinājumus izmaiņām RPIVA studējošo līgumos, nav minēts, kā tiks risināta studējošo 

līguma pēctecība, pievienojot LU. Sola daudz ko, bet pateikts, kā tas tiks risināts, nav. Tikpat labi 

mums var solīt baseinu, jo kāpēc gan ne? Ir jābūt loģiskam izskaidrojumam, kā to visu pārnesīs, 

kā katras programmas izskaidros, nevis tukši pateikt ''tas būs''. 
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K.Karimovs: Atspēkojot Signes teikto, tie nav nepamatoti fakti, jo, es atvainojos, starptautiski 

atzīts jurists, es pieņemu, zina, ko viņš dara, līdz ar to pārzina juridiskās nianses. 

 

M.Belova: Dokumentāciju, kuru starptautiskais jurists ir minējis, varat pārsūtīt Domei, lai varētu 

saprast, par ko ir runa. 

 

A.Lībietis-Lībaitis: Biju arī pagājušajā Domes sēdē, mani maksimāli neapmierināja mūsu darbs, 

drīzāk jūsu kā domnieku darbs, jo, ko jau minēja, notiek diskusijas par lietām, kuras mēs jau 

izrunājām, tiek izmantoti fakti, kuri jau tikuši pieminēti. Kas, man liekas, ja es pats būtu RPIVA 

students, būtu svarīgi saprast to, ka koalīcija jau izlēmusi lietas, ka šis lēmums notiks, ka LSA un 

AIP var balsot, kā viņi grib, tā es tikai nojaušu kā mediju cilvēks. Stāsts ir par to, ka šis būtu tas 

laiks, kad mēs iekļaujam tādas lietas kā vai tad, ja es studēju otrajā kursā, es nākamajā studēšu 

trešajā, kas notiks ar budžeta vietām, kas tālāk notiks ar manu noslēguma darbu, nevis runāsim par 

un pret, bet beidzot strādāsim pie jautājumiem, kas tiešām svarīgi studentiem. Tas man likās, kāpēc 

šī organizācija pastāv. 

 

S.Dubovenko: Es gribēju pateikt, ka daudzi studenti šonedēļ zvanīja uz IZM infocentru un gandrīz 

visiem bija pateiktas dažādas atbildes. Man, piemēram, bija pateikts, ka ''jā, viss būs kārtībā, jūs 

saglabāsiet savu programmu, ka būs gan LU skolotāju programma, gan jūsu programma'', citiem 

teica, ka nē, būs tikai LU skolotāju programma. Citiem vispār nocēla klausuli, uzzināja, ka viņi ir 

no RPIVA, un nolika, neko nepasakot. Mūsu jautājums bija viens un tas pats, atbildes bija dažādas. 

 

K.Štāla: Tajā dokumentā [LSA viedokļa apkopojumā] bija gramatikas kļūdas. 

 

M.Belova: Izsludināšu balsojumu, kur mums konceptuāli jāsaprot, vai mēs atbalstām nevis 

konkrēti RPIVA likvidāciju, bet mums ir jāsagatavo atzinums par dokumentāciju. Situācijā, ja 

Dome pieņem atbalstošu lēmumu, tad no LSA puses sagatavojam pozitīvu atzinumu. Situācijā, ja 

Dome nobalso negatīvi, tad atzinumā tiek iekļauti iebildumi, konkrētas bažas. Atzinuma 

sagatavošana ir Valdes kompetencē. Piedāvājam, ka līdz 7. februārim Valde sagatavos atzinumu, 

iesūtīs jums elektroniski un jums būs iespēja vēl kaut ko papildināt diskutētā ietvaros. Tie, kas 

nebūs elektroniski izteikuši kādu reakciju, pieņemsim, ka Domei nav komentāru un atzinums ir 

korekti sagatavots. 

 

I.Pētersone: Tad šis balsojums ir nevis par mūsu sagatavoto vēstuli, bet par MK ziņojuma 

anotāciju un to, kas tur rakstīts? 

 

M.Belova: Jā, plus vēstule nav nekāda īsti sagatavota, tas bija darba grupā sagatavots melnraksts. 

To ņemam vērā, rakstot atzinumu, ja balsojums ir negatīvs. 

 

M.Mamedovs: Ierosinu slēgto balsojumu. 

 

M.Belova: Izsludinu balsojumu: 

"Par aizklāta balsojuma veikšanu par VSS-77". 

 

PAR PRET ATTURAS 

11 19 0 

Lēmums: Aizklāts balsojums par VSS-77 netiks veikts. 
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M.Belova: Izsludinu balsojumu: 

"Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Par Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 

akadēmijas likvidāciju”, tā sākotnējo ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju) (VSS -77) 

atbalstīšanu tālākai virzībai uz apstiprināšanu". 

 

PAR PRET ATTURAS 

5 21 2 

Lēmums: LSA neatbalsta Ministru kabineta noteikumu projektu “Par Rīgas Pedagoģijas un 

izglītības vadības akadēmijas likvidāciju”, tā sākotnējo ietekmes novērtējuma ziņojumu 

(anotāciju) (VSS -77) atbalstīšanu tālākai virzībai uz apstiprināšanu. 

 

7. 2017. gada LSA biedru naudas apmēra apstiprināšana 

_____________________________________________________________________________ 

 

Dokuments pielikumā. 

M.Belova atgādina par Biedu naudas noteikšanas un maksāšanas kārtību. 

 

M.Belova: Izsludinu balsojumu: 

“Par 2017. gada Latvijas Studentu apvienības biedru naudas apmēra projekta 

apstiprināšanu”. 

 

PAR PRET ATTURAS 

27 0 0 

Lēmums: 2017. gada Latvijas Studentu apvienības biedru naudas apmēra projekts ir 

apstiprināts. 

 

8. 2017. gada LSA domnieku un Kongresa mandātu skaita apstiprināšana 

_____________________________________________________________________________ 

 

Dokuments pielikumā. 

 

M.Belova: Mandātu skaits Domē un Kongresā tiek aprēķināts proporcionāli studentu skaitam 

augstākās izglītības iestādē, ņemot vērā jaunākos pieejamos Izglītības un zinātnes ministrijas 

ikgadējās statistikas datus par Latvijas augstāko izglītību. Latvijas Studentu apvienības Dome reizi 

gadā, pēdējā kārtējā Domes sēdē pirms Kongresa apstiprina Valdes sagatavoto LSA biedru Domes 

un Kongresa mandātu skaita projektu atbilstoši LSA Statūtos noteiktajai kārtībai. 

Vairākām augstskolām mandātu skaits ir mainījies. 

 

I.Pētersone: Pie Kongresa delegātu skaita man radās jautājums - ja izrēķina visus skaitļus un 

nenoapaļo, tad ir situācija, ka ViA sanāk delegātu skaits 6,49, kas ir 7, bet Excel to rēķina kā 6. 

Vai mēs skatāmies pēc Excel formulas vai kā ir matemātiski? 

 

M.Belova: Excel formula ir ņemta pēc Mandātu skaita Kongresā un Domē aprēķināšanas kārtības 

formulas, kur ir arī par noapaļošanu. 

 

D.Vēveris: Cik es saprotu no tevis teiktā, tad noapaļojot līdz 0 cipariem sanāk 6. Skatās iepriekšējo 

ciparu, ir uz leju, ir 6. 
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M.Belova: Izsludinu balsojumu: 

"Par 2017. gada Latvijas Studentu apvienības Domes un Kongresa mandātu skaita 

apstiprināšanu". 

 

PAR PRET ATTURAS 

30 0 0 

Lēmums: 2017. gada Latvijas Studentu apvienības Domes un Kongresa mandātu skaits ir 

apstiprināts. 

 

I.Pētersone: Iesūtītajā dokumentā bija arī mandātu skaits no iepriekšējiem gadiem, tur bija 

neprecizitātes, piemēram, par RTU domniekiem. 

 

D.Vēveris: Tur bija izvēlēts tas, ja jāceļ uz augšu, tad skatās, kuram tuvāk sanāk tiem 0,5 uz augšu. 

Tad principā tas mandāts tika EKA. 

 

9. Studējošo pašpārvalžu aktualitātes 

_____________________________________________________________________________ 

 

BA: 

Gatavojamies biznesa simulāciju spēļu konkursam "Bizness 24K". 

Tikām galā ar reglamenta grozījumiem, ieviesti grozījumi balsošanas sistēmā. 

Nodrošinām katram Erasmus+ studentam badiju. 

 

BAT: 

Ievēlēta jauna valde nepilnā sastāvā. 

Uzņemti jaunie Erasmus un pilna laika studenti. 

Aizvadīta labdarības akcija "Ticot, mīlot, gaidot". 

Plānojam semināru "Otrpus Erasmus". 

Uzsākts darbs pie 18. Starptautiskās zinātniskās konferences, 22. februārī norisināsies Sporta 

konference. 

 

EKA: 

Ievēlēta jauna valde. 

Tiekamies ar vadību, lai apmainītos ar informāciju. 

Notika stratēģiskais seminārs. 

Aktīvāk strādāsim pie Swedbank stūra. 

Uzņemti jaunie Erasmus studenti. 

 

ISMA: 

Gatavojamies festivālam "ISMA aicina talantus". 

Notiek jaunatnes diskusiju kluba nodarbības. 

 

LJA: 

Notika tikšanās ar IZM pārstāvjiem un rektoru. 

Erasmus studentu sagaidīšana. 

Gatavošanās izstādei "Skola 2017". 

 

LKA: 

Būs stratēģiskais seminārs un pasākumi Erasmus studentiem. 

Ieviesta e-vide. 

Atsākusies vēstnešu kustība. 

Gatavošanās izstādei "Skola 2017". 



9 

 

 

LMA: 

Notikušas SP vēlēšanas, apmācām jaunos. 

 

LU: 

Notiek darbs pie Studiju programmu nolikuma. 

Notiek darbs pie studentu projektu konkursa. 

Strādājam pie Culture Exchange programme. 

Notiek mecenātu konkurss. 

 

RCK: 

Plānojam ieviest mentoru sistēmu. 

Sastādīts gada plāns. 

 

RPIVA: 

Sakārtojam bibliotēkas infrastruktūru. 

Palīdzība māmiņām. 

Badiji Erasmus studentiem. 

Veidojam tējas ar Erasmus+ darbiniekiem un studentiem, kas vēlas doties. 

 

RSU: 

Gatavojamies virziena "Veselības aprūpe" akreditācijai, kur ir 35 programmas. 

Nosūtījām vēstuli Veselības ministrijai par nepieciešamību izveidot amatu medicīnas stažieris un 

iekļaut to profesiju klasifikatorā. 

Aktualizēts jautājums par budžeta vietām RSU sociālo zinātņu blokā. 

Turpinām darbu pie Medicīnas fakultātes prasmju reģistra izveidošanas. 

Gatavojamies Satversmes sapulcei un LSA Kongresa uzņemšanai. 

Darbs pie Starptautiskās konferences. 

Sagaidām ārzemju studējošos, sākas orientācijas nedēļa. 

Gatavojamies ministru prezidenta Māra Kučinska vizītei. 

 

RTU: 

Strādājam pie izmaiņām Stipendiju nolikumā. 

Sporta vairs nebūs studiju kurss, bet gan kā pakalpojums. 

Uzsākta gatavošanās studentu zinātniski-tehniskajai konferencei. 

Tiek strādāts pie grupu vecāko nolikuma ārzemju studentiem. 

Izsludināts Iniciatīvas fonds. 

Jauns logo un jauna PR koncepcija. 

 

RISEBA: 

Ievēlēta jauna valde. 

izstrādāta veiksmīga badiju sistēma. 

Darbs pie labdarības akcijas. 

Notiek studentu zinātniskās konferences nolikuma tulkošana. 

 

LSA pateicas RISEBA SP par Domes sēdes uzņemšanu. 
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10. LSA paldies aktīvistiem 

_____________________________________________________________________________ 

 

LSA pateicas E.Puzo un P.Cukurai. 

 

Sēde tiek slēgta 19:41  

 

Sēdi vadīja                 M.Belova 

 

Sēdi protokolēja                 B.Puisīte 

 













Augstskola Studējošo skaits*

Banku augstskola 1458

Biznesa augstskola "Turība" 3883

Baltijas Starptautiskā akadēmija 2522

Daugavpils Universitāte 2314

Ekonomikas un kultūras augstskola 1080

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola 1354

J.Vītola Latvijas mūzikas akadēmija 501

Lutera akadēmija 47

Liepājas universitāte 1342

Latvijas Jūras akadēmija 846

Latvijas Kristīgā akadēmija 111

Latvijas Kultūras akadēmija 556

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 4223

Latvijas Mākslas akadēmija 837

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija 190

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 1455

Latvijas Universitāte 12750

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija 1876

Rīgas Aeronavigācijas institūts 345

Rīgas Celtniecības koledža 478

Rīgas Ekonomikas augstskola 489

Rīgas Juridiskā augstskola 393

Rīgas Pedagoģijas izglītības un vadības akadēmija 3514

Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 2684

Rīgas Stradiņa universitāte 8238

Rīgas Tehniskā universitāte 14997

Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas augstskola 0

Transporta un sakaru institūts 2814

Ventspils augstskola 868

Vidzemes augstskola 823

Valsts Policijas koledža 335

KOPĀ 73323

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



Maksa par vienu 

studējošo

Atlaide vai 

piemaksa
Biedru nauda 2017

Biedru nauda 

2016
BN Izmaiņa

€ 0.83 0.8 € 968.11 € 942.38 3%

€ 0.83 0.8 € 2.578.31 € 2.429.16 6%

€ 0.83 0.8 € 1.674.61 € 1.551.27 8%

€ 0.83 1.0883 € 2.090.21 € 2.084.87 0%

€ 0.83 0.8 € 717.12 € 581.58 23%

€ 0.83 0.8 € 899.06 € 779.12 15%

€ 0.83 1.0883 € 452.55 € 489.73 -8%

€ 0.83 0.8 € 31.21 € 30.21 3%

€ 0.83 1.0883 € 1.212.21 € 1.354.50 -11%

€ 0.83 0.8 € 561.74 € 532.20 6%

€ 0.83 0.8 € 73.70 € 81.92 -10%

€ 0.83 1.0883 € 502.23 € 562.11 -11%

€ 0.83 1.0883 € 3.814.59 € 4.091.71 -7%

€ 0.83 1.0883 € 756.05 € 771.72 -2%

€ 0.83 0.8 € 126.16 € 97.61 29%

€ 0.83 0.8 € 966.12 € 813.40 19%

€ 0.83 1.0883 € 11.516.93 € 12.783.66 -10%

€ 0.83 1.0883 € 1.694.57 € 1.698.54 0%

€ 0.83 1.0883 € 311.63 € 399.49 -22%

€ 0.83 1.0883 € 431.77 € 449.31 -4%

€ 0.83 1.0883 € 441.71 € 470.93 -6%

€ 0.83 1.0883 € 354.99 € 421.11 -16%

€ 0.83 0.8 € 2.333.30 € 1.870.82 25%

€ 0.83 0.8 € 1.782.18
€ 1.607.05 11%

€ 0.83 1.0883 € 7.441.29 € 7.307.37 2%

€ 0.83 1.0883 € 13.546.63 € 13.908.81 -3%

€ 0.83 0.8 € 0.00 € 33.70 -100%

€ 0.83 0.8 € 1.868.50 € 1.507.70 24%

€ 0.83 1.0883 € 784.05 € 849.74 -8%

€ 0.83 1.0883 € 743.41 € 814.96 -9%

€ 0.83 0.8 € 222.44 € 199.28 12%

€ 60.897.39 € 61.515.92 €618.54

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



Augstskola Studējošo skaits*
Delegātu skaits 

Kongresā

Delegātu skaits 

Domē 
(nenoapaļots)

Banku augstskola 1458 8 1.703481906

Biznesa augstskola “Turība” 3883 11 2.361243709

Baltijas Starptautiskā akadēmija 2522 9 2.044874744

Daugavpils Universitāte 2314 9 1.987037829

Ekonomikas un kultūras augstskola 1080 7 1.541320432

Informācijas sistēmu menedžmenta 

augstskola
1354 8 1.661975326

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 

akadēmija
501 6 1.193156997

Lutera akadēmija 47 3 0.542147721

Liepājas universitāte 1342 8 1.657050926

Latvijas Jūras akadēmija 846 7 1.420828974

Latvijas Kristīgā akadēmija 111 3 0.721981401

Latvijas Kultūras akadēmija 556 6 1.235311869

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 4223 11 2.428242434

Latvijas Mākslas akadēmija 837 7 1.4157726

Latvijas Nacionālā aizsardzības 

akadēmija
190 4 0.863646898

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 1455 8 1.702312735

Latvijas Universitāte 12750 16 3.509579451

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija 1876 9 1.852803212

Rīgas Aeronavigācijas institūts 345 5 1.053637895

Rīgas Celtniecības koledža 478 5 1.174611682

Rīgas Ekonomikas augstskola 489 5 1.183553707

Rīgas Juridiskā augstskola 393 5 1.1003965

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 

akadēmija
3514 11 2.283944797

Rīgas Starptautiskā Ekonomikas biznesa 

administrācijas augstskola
2684 10 2.087753342

Rīgas Stradiņa universitāte 8238 14 3.034070116

Rīgas Tehniskā universitāte 14997 17 3.704700871

Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas 

augstskola
0 0 0

Transporta sakaru institūts 2814 10 2.120930226

Ventspils augstskola 868 7 1.433039821

Vidzemes augstskola 823 6 1.407834581

Valsts Policijas koledža 335 5 1.043357845

Latvijas Studentu apvienība - - -

KOPĀ 73323 240 51.47060055

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

LSA Kongresa un Domes delegātu skaits 2017. gadā



Delegātu skaits 

Domē 
(noapaļots)

Delegātu skaits Domē 
(noapaļots un izlabots 

atbilstoši kārtībai)

Mandātu skaits LSA 

Domē

2 2 53

2 2

2 2 < izmaiņas

2 2

2 2

2
2

1
1

1 1

2 2

1 1

1 1

1 1

2
2

1 1

1
1

2
2

4 4

2 2

1 1

1 1

1 1

1 1

2
2

2
2

3 3

4 4

0
0

2 2

1 2

1 1

1 1

1 1

52 53

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

LSA Kongresa un Domes delegātu skaits 2017. gadā
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