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LSA DOMES SĒDES
PROTOKOLS
28.04.2018.

Rīga

Nr. 2018/DP3

Latvijas Studentu apvienības (LSA) sasauktā un rīkotā Domes sēde
Domes sēdes norises vieta: Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju
fakultātē, Āzenes ielā 1
Sēde izsludināta: ar e-pasta starpniecību 2018. gada 28. martā
Sēdes sākums: 16:30
Sēdē piedalās: 31 no 51 balsstiesīgā – konstatēts kvorums
LSA domnieki:
Dagnija Roga (BA)
Līga Priedīte (BA)
Ilga Alika (DU)
Edmunds Okmanis (DU)
Monta Sorokina (LiepU)
Anna Vintēna (LiepU)
Helēna Matīsiņa (LJA)
Valters Dolacis (LKrA)
Tīna Žmuida (LKA)
Ingus Pētersons (LLU)
Viesi:
Matijs Babris (LSA)
Arkādijs Zvaigzne (LSA)
Dāvis Vēveris (LSA)
Baiba Puisīte (LSA)
Evelīna Puzo (LSA)
Rolands Juris Zibins (LSA)
Katrīna Sproģe (LSA)

Ieva Vērpēja (LLU)
Gvido Bērziņš (LLU)
Linda Teikmane (LMA)
Laura Keiša (LU)
Signe Skutele (LU)
Germans Kņazjuks (LU)
Alise Paula Zīverte (LU)
Elvita Kotāne (RTA)
Diāna Drozdova (RTA)
Enija Rudzīte (RISEBA)

Mārtiņš Brīdiņš (RISEBA)
Evita Terēze Tēberga (RSU)
Ksenija Tarasova (RSU)
Olga Jasjuļaņeca (RSU)
Indra Pētersone (RTU)
Edijs Ozols (RTU)
Ieva Laganovska (RTU)
Teodors Kerimovs (RTU)
Santa Katrīna Meikališa (VeA)
Leina Markevica (ViA)
Maira Belova (LSA)

Tatjana Vinogradova (BSA)
Mārtiņš Danefelds (RSU)
Jolanta Saidāne (RTA)
Fēlikss Sandis Safronovs (LiepU)
Kate Zonberga (VeA)
Līga Holodņikova (BSA)
Aiva Staņēviča (LU)

Kristīne Pēča (LU)
Jēkabs Silanžs (LU)
Daina Taupmane (LLU)
Deniss Celuiko (LU)
Paula Cukura (LKA)
Dāvis Freidenfelds (LSA)
Kristens Raščevskis (RTU)

Sēdes darba kārtība:
1. Domes sēdes atklāšana
2. Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana
3. LSA Valdes locekļu un biroja darbinieku darbības pārskats kopš iepriekšējās Domes
sēdes
4. Finanšu pārskats par periodu kopš iepriekšējās Domes sēdes
5. Biedru naudu un algu apmēra apstiprināšana
6. BOM rezolūcijas apstiprināšana
7. Studējošo pašpārvalžu aktualitātes
1. Domes sēdes atklāšana
_____________________________________________________________________________
LSA Biroja vadītāja B.Puisīte ziņo, ka uz Dome sēdi ieradies 31 domnieks, konstatēts kvorums.
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2. Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana
_____________________________________________________________________________
M.Belova: Vai kādam ir kādi komentāri par izsūtīto darba kārtību? (Nav komentāru) Izsludinu
balsojumu:
"Par 28. aprīļa Domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu".
PAR
PRET
30
0
Lēmums: 28. aprīļa Domes sēdes darba kārtība ir apstiprināta.

ATTURAS
0

3. LSA Valdes locekļu un biroja darbinieku darbības pārskats kopš iepriekšējās Domes
sēdes
_____________________________________________________________________________
M.Belova:
o 3 Pedagogu izglītības jaunveides konsultatīvās padomes sēdes. Tajās izskatīti precizētie
pedagogu izglītības un attīstības plāni, un notika pedagogu izglītības komunikācijas un
publicitātes plānu apspriešana un izvērtēšana. Tika pieņemti lēmumi par plānu saskaņošanu. No
LSA puses uzsvēru nepieciešamību domāt un strādāt pie studentcentrētas izglītības koncepta
realizēšanas, kā arī nedrīkst piemirst to, ka arī pedagoģijas studiju programmās var studēt ārvalstu
studējošie. Papildus tam lūdzu, lai augstskolas precizē terminoloģiju, ko izmanto savos
dokumentos. Šiem priekšlikumiem piekrita arī pārējie komisijas locekļi.
o Darbs pie Stratēģijas padomes izveides. Vecbiedriem atkārtoti izsūtīts e-pasts ar aicinājumu
aizpildīt aptauju. Tikšanās ar LSA vecbiedri M.Megni. Tika pārrunāts, kāds varētu būt tālākais
plāns pēc tam, kad vecbiedri būs aizpildījuši aptauju. Vienojāmies, ka tuvākie uzdevumi būs:
atjaunot vecbiedru kontaktinformāciju LSA dokumentos; Vecbiedrus, kas atzīmējuši, ka vēlas
iesaistīties Stratēģijas padomē, uzaicināt uz vecbiedriem paredzētu darba grupu, kuras ietvaros
varētu nodefinēt konkrētas darbības jomas darbības sākumam.
o Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēde. Ārvalstu investoru padome Latvijā un LU
komisijas deputātus iepazīstināja ar savām rekomendācijām Latvijas augstskolu pārvaldības
uzlabošanai. Komisijas deputāti uzklausīja klātesošo viedokli, es norādīju uz iespējamajiem
riskiem, kas pastāv, ja tiek mainīts pārvaldības modelis, par piemēru pārņemot viens pret vienu
Tartu Universitātes likumā ietvertās normas. Ir nepieciešams sagatavot LSA viedokli par
pārvaldības jautājumiem, tāpēc uz nākamo Domes sēdi jāsagatavo nostāja.
o Dalība Saeimas komisiju sēdēs par grozījumiem Augstskolu likumā.
o Sekošana līdz jautājumam par iespējamo augstskolu reorganizāciju (RTU un RBS; LU un RJA).
Šobrīd nav oficiālas informācijas.
o Saeima pieņēmusi, un Valsts prezidents izsludinājis grozījumus Izglītības likumā, kas skar arī
valodu lietojumu augstākajā izglītībā (AI). Jaunais regulējums paredz, ka, ja studiju programma
tiek īstenota kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām, kas nav latviešu valoda, bakalaura,
maģistra un doktora grāda ieguvei nepieciešamie darbi un diplomdarbi būs jāizstrādā un jāaizstāv
tajā valodā, kurā īstenota studiju programma. Arī profesionālās kvalifikācijas eksāmeni tiks
kārtoti studiju programmas īstenošanas valodā. Līdz šim likums paredzēja, ka gan profesionālās
kvalifikācijas eksāmeni kārtojami, gan diplomdarbi izstrādājami valsts valodā.
o Turpmāk augstskolas varēs lemt par savā īpašumā esošo nekustamo īpašumu attīstību, un to
atsavināšanas rezultātā iegūtos līdzekļus būs tiesīgas ieguldīt modernu akadēmisko kompleksu
izveidē. To paredz valdībā apstiprinātais “Valsts augstskolu nekustamā īpašuma attīstības plāna
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sagatavošanas un valsts augstskolas bez atlīdzības nodotā valsts nekustamā īpašuma
atsavināšanas kārtība". Ja augstskolas izstrādātais nekustamā īpašuma attīstības plāns paredzēs
atsavināt nekustamos īpašumus, ko valsts nodevusi augstskolai bezatlīdzības lietošanā, tad
augstskolas plāns ar atbildīgās ministrijas starpniecību tiks iesniegts apstiprināšanai Ministru
kabinetā. Augstskolām nekustamā īpašuma attīstības plāni būs jāaktualizē atbilstoši plānotajām
izmaiņām nekustamo īpašumu attīstībā, bet ne retāk kā reizi piecos gados.
Augstskolu likuma piedāvātie grozījumi:
o Padomnieku konventa lēmumiem un atzinumiem ir ieteikuma raksturs.
o Valsts augstskolas iestādes un struktūrvienības veido, reorganizē un likvidē atbilstoši
Valsts pārvaldes iekārtas likumam. Ar prorektoriem un rektora biroja vadītāju darba
līgumu slēdz rektors ne ilgāk kā uz savu pilnvaru laiku. Ja rektoru atceļ no amata vai tas
mirst, šie darba līgumi ir spēkā līdz jauna rektora apstiprināšanai MK.
o Par budžeta izpildi rektors ne tikai sniedz ikgadēju pārskatu senātam un ministram, bet to
arī publicē augstskolas interneta vietnē
Pēc ministra ierosinājuma komisija pārskatīja iepriekš atbalstīto I.Viņķeles priekšlikumu: “27.(6)
Akadēmiskajos amatos ievēlētajam personālam pirmajos divos gados pēc ievēlēšanas nav
piemērojama prasība zināt valsts valodu augstākajā līmenī.” Uz 3.lasījumu tikšot iesniegts
precizēts IZM priekšlikums: “akadēmiskie amati” - “profesori”. Ietvers regulējumu – kas notiek
pēc 2 gadiem, ja neuzrāda valsts valodas zināšanas
Ministrs informēja, ka uz 3. lasījumu IZM varētu iesniegt priekšlikumus par valsts augstskolu –
atvasinātu publisku personu iespējām veidot “atvasinātās” atvasinātas publiskas personas –
analoģiski Zinātniskās darbības likuma normām.
Saziņa ar ministrijām un Saeimas deputātiem par LSA izveidoto ziņojumu par AI finansēšanas
sistēmas pilnveidi. Iegūts atzinums no Veselības ministrijas un Kultūras ministrijas. Klātienes
saruna ar IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vadību, kā arī Valsts
kontroli.
Latvijas Profesoru asociācijas (LAPA) sēde. Šajā sēdē prezentēju LSA sagatavo ziņojumu. Tika
gūts atbalsts idejai, ka nepieciešams atvēlēt atsevišķas budžeta vietas, ko varētu piešķirt pēc
kvalitātes kritērijiem, kā arī nepieciešamību mainīt normatīvo regulējumu, lai budžeta vietas
varētu piešķirt arī nepilna laika klātienes studijās
Pastāv varbūtība, ka tiks grozīts Augstskolu likuma 53. pants. Ir nepieciešams sagatavot LSA
viedokli par SP 1/200, tāpēc uz nākamo Domes sēdi jāsagatavo nostāja.

M.Babris:
o Noslēgts darbs pie studiju kreditēšanas jautājumu nostājas. Laika taupīšanai plānots prezentēt
nākamajā Domes sēdē.
o Apkopoti rezultāti aptaujai par bērnistabām un atbalstu jaunajiem vecākiem Latvijas AI iestādēs.
o Darbs pie vēstules par atbalsta programmu studējošajiem jaunajās ģimenēs. Priekšlikumi kā
palielināt atbalstu studējošajiem jauniešiem bērna piedzimšanas gadījumā.
o Darbs pie uzskates materiāla un relīzes izstrādes Jauniešu un darba devēju debatēm 26. aprīlī.
Jaunieši darba tirgū, studijas, prakse un darba vidē balstītas mācības.
o Aizvadīts V Student hike Jelgavā, 10. martā.
o Izstrādāts materiāls konferencei Portugālē par Jauniešu nodarbinātības situāciju Eiropā.
o Aizvadīta vadītāju un aktīvistu tikšanās darba grupa 22. martā, aplūkoti jautājumi par jaunajiem
vecākiem.
o Dalība diskusijā vai cilvēki ar invaliditāti ir vajadzīgi Latvijas darba tirgum ar Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kameru.
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D.Vēveris:
o Vizītes studējošo pašpārvaldēs - RAI, BAT, RTA u.c.
o Kapacitātes celšanas nodarbību cikls.
o Periodā noritēja pēdējā paredzētā nodarbība - problēmjautājumu risināšana.
o Kopā ar LU SP tika izveidots papildus nodarbību vakars - Kā pareizi lasīt normatīvos aktus?
o Darbs pie jautājumiem, kas skar LSA Kongresu(s).
o Studentu līderu forums 2018. Norises laiks: 2.-5. augusts. Informācija par organizatoru komandu
un tēmām jau drīzumā!
o “Kam rūp students?” 2018. Par projekta vadītāju apstiprināta D. Roga (BA).
o Norisinājās Nākotnes studiju forums un senatoru un domnieku seminārs “Mērķis”.
K.Sproģe:
o Dalība 35.Eiropas Studentu konventā Tallinā, Igaunijā.
o Dalība 73.Ziemeļvalstu nacionālo studentu apvienību tikšanās reizē Stokholmā, Zviedrijā.
o Dalība 74. Eiropas Studentu apvienības Biedru sapulcē Bledā, Slovēnijā.
o BOM rezolūcijas tulkošana.
o Darbs ar mobilitātes aptauju.
o Fokusa grupa par pētījumu “12. klašu skolēnu priekšstati par AI Latvijā un Eiropas Savienībā”.
A.Zvaigzne:
o Ziņojums “Kā veicināt augstākās izglītības kvalitāti, pilnveidojot finansēšanas sistēmu”.
Tikšanās ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Valsts kontroli, IZM, L.Straujumu,
saņemti viedokļi no Veselības ministrijas, Kultūras ministrijas, Latvijas Universitāšu asociācijas.
Iegūta idejiska piekrišana projektam, bet paredzamas asas diskusijas par detaļām.
o Darbs pie Augstskolu likuma grozījumiem, kas skars AI kvalitātes nodrošināšanu. Dalība IZM
darba grupās, Saeimas komisijas sēdes. Rezultātā panākta mērenāka pāreja, kas rada mazāku
risku, ka būs sasteigts.
o Deleģēti pārstāvji uz Akadēmiskās informācijas centra mācībām, licencēšanas vizītēm.
R.J.Zibins:
o Rēķinu sagatavošana, nosūtīšana un atmaksāšana.
o Izveidoto platformu uzturēšana (finanšu sistēma, finanšu kalkulators, atbalstītāju datu bāze
u.tml.).
o Darbs pie salīdzināšanas aktu izveides.
o Darbs pie LSA 2018./2019. gada budžeta un biedru naudas aprēķina izstrādes, noorganizēta
Domes ierosinātā darba grupa (13.03.).
o Komunikācija un atbalsta sniegšana šajā periodā esošo projektu organizatoriem.
o Komunikācija ar “Swedbank”, atjaunota komunikācija.
E.Puzo:
o www.lsa.lv apmeklējums (pēdējās 30 dienas):
o 1079 unikāli lietotāji;
o 1772 apmeklējumu sesijas, kurās lapas aplūkotas 3793 reizes;
o Lasītākā ziņa: “Latvijas Studentu apvienības ārkārtas Kongresā uz prezidenta amatu
iesniegti divi pieteikumi ” (160 unikāli apmeklētāji) un “Uz LSA prezidenta amatu kandidēs
Anete Ašmane” (146 unikāli apmeklētāji).
o Populārākās ziņas Facebook:
o 24.03. Kongresa tiešraide (kopā trim video engagement: 151, reach: 14,3 tūkstoši).
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o Galerijas no 24.03. Kongresa (engagement: 145, reach: 2,7 tūkstoši) un semināra Mērķis
(engagement: 101, reach: 1,2 tūkstoši).
o Šodienas Kongresa ziņa: D.Freidenfelds ievēlēts par prezidentu (engagement: 82, reach 750).
4. Finanšu pārskats par periodu kopš iepriekšējās Domes sēdes
_____________________________________________________________________________
Konta pārskats pielikumā. R.J.Zibins prezentē finanšu pārskatu.
R.J.Zibins: Vai ir kādi jautājumi par konta pārskatu? (Nav jautājumu)
5. Biedru naudu un algu apmēra apstiprināšana
_____________________________________________________________________________
R.J.Zibins: Pamatojoties uz Kongresa lēmumu, tuvāko 3 mēnešu laikā Dome ir aicināta izvirzīt
kandidātus, kas izveidos darba grupu par jauna biedru naudas modeļa izveidi. Vajadzētu izvirzīt
darba grupas dalībniekus.
S.Skutele: Vai darba grupa pēc tam būs slēgta vai atvērta?
M.Belova: Darba grupa jebkurā gadījumā būs atvērta. Darba grupas izvirzītie dalībnieki būs
galvenie informācijas apkopotāji un formulas izveidotāji.
S.Skutele izvirza Renardu Ozoliņu un Tomu Akmens, M.Brīdiņš izvirza sevi, O.Jasjuļaņeca izvirza
M.Danefeldu, I.Pētersone izvirza T.Kerimovu, L.Markevica izvirza sevi, L.Priedīte izvirza D.Rogu.
Visi kandidāti uztur kandidatūru.
M.Belova: Varam vienoties, ka šie cilvēki sastāda darba grupas kodolu.
Biedru naudu un algu apmēra projekts pielikumā.
R.J.Zibins prezentē darba grupas sagatavoto piedāvājumu.
K.Raščevskis: Darba grupā nolēmām virzīt 3 variantus, bet beigās ir tikai 1?
M.Belova: Otrajā darba grupā darba grupa vienojās par 1 modeli, pamatojoties uz Statūtiem, valde
virza modeli. Kongress lēma, ka diskusijas ir par 2019./2020. gada modeli, darba grupa sagatavo
variantus.
T.Kerimovs: Ierosinu noņemt atlaides un piemaksas. Apskatīt, vai to tiešām vajag.
M.Belova: Lūgums RTU SP sagatavot konkrētu balsojuma redakciju. Ņemot vērā, ka ir notikušas
vairākas darba grupas vairāku mēnešu garumā, man ir žēl, ka Domes sēdē pēkšņi jauni
piedāvājumi top. Aicinu noraidīt RTU SP piedāvājumu, jo pēkšņi mainīt sistēmu nav racionāli.
K.Raščevskis: Starp iepriekšējo Domes sēdi un šo notika kāda darba grupa?
R.J.Zibins: Jā, 13. martā.
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K.Raščevskis: Uzturot ierosinājumu, ja mēs mainām sadalījumu, ka ir 1 EUR par studentu, tad šī
summa palielinās un piemaksas arī palielinās. Tad nav pareizi, ka piemaksa un atlaide arī paliek,
jo tad, kad to izveidoja, bija starpības, kuras vajadzēja pielīdzināt. Šobrīd piemaksa un atlaide īsti
nepilda savu mērķi.
M.Belova: Ņemot vērā, ka skaitļi pēc formulas ir sarēķināti, mums ir jāparāda, kādas jūsu
piedāvātās summas izskatīsies. Ja atlaižu vai piemaksu kolonna tiek izņemta ārā, attiecīgi mainās
gala summa, tad ir jāmaina maksa par vienu studējošo, jo kā jūs nodrošināsiet, lai Kongresā
apstiprinātās virspozīcijas par izdevumiem un ienākumiem būtu atbilstošas? Aicinu iesniegt
papildu priekšlikumu, kur tiktu rasta starpības summa vai piedāvājumam jābūt maksas par
studentu izmaiņām. Vēršu uzmanību, ka palielināsies budžeta deficīts.
M.Brīdiņš: Pēc šis formulas biedra nauda sastāda 11% no RISEBA SP budžeta, kas ir mazliet par
daudz priekš biedra naudas.
M.Belova: Aicinātu, ņemot vērā, ka diskusijas ir notikušas vairākās darba grupās un Domes sēdē,
šos komentārus nākotnē izteikt darba grupā, kas būs. Papildus aicinu pievērst uzmanību, kas notiek
ar jūsu 1/200, vai tās tiešām tiek saņemtas. LSA var palīdzēt jums saņemt to, kas jums pienākas.
S.Skutele: Piedāvāju paņemt tehnisko pauzi, lai RTU varētu izdomāt formulējumu.
M.Belova: Varbūt no sākuma varam balsot par ideju? Ja ideja uzreiz tiek noraidīta, tad balsojam
par materiālu, kas tika iesūtīts. Vai arī gribat tehnisko pauzi?
Diskusija par turpmāko rīcību. Tiek izsludināta 5 minūšu pauze.
R.J.Zibins: Šeit varat redzēt jauno piedāvāto modeli bet atlaidēm un piemaksām, kur maksa par
1 studējošo ir 1,11 EUR. Ja mēs paņemam BA SP, tad valdes piedāvātajā modelī biedra naudas
pieaugums no 2017. gada ir 524,89 EUR, bet pēc RTU SP formulas tie būtu aptuveni 600 EUR.
(RTU SP piedāvājums pielikumā)
RTU SP atsauc savu piedāvājumu.
M.Belova: Tad es virzu uz balsojumu valdes sagatavoto modeli. Izsludinu balsojumu:
"Par LSA biedru naudas apmēra apstiprināšanu".
PAR
PRET
18
2
Lēmums: LSA biedru naudas apmērs ir apstiprināts.

ATTURAS
9

M.Belova: Valdes locekļu un biroja darbinieku algu apmēru nosaka Dome. Tagad valde ar
balsstiesībām pilda savus pienākumus vēl mēnesi pēc jaunās valdes ievēlēšanas, tāpēc ir
nepieciešams apstiprināt algu apmēru, lai vēl vecajai valdei būtu juridisks pamatojums izmaksāt
algas. Piedāvāju apstiprināt tādu algu apmēru, kāds ir izsūtīts. Vai ir komentāri vai jautājumi? (Nav)
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M.Belova (turpinājums): Izsludinu balsojumu:
"Par LSA valdes locekļu un biroja darbinieku algu modeļa apstiprināšanu".
PAR
PRET
ATTURAS
29
0
0
Lēmums: LSA valdes locekļu un biroja darbinieku algu modelis ir apstiprināts.
6. BOM rezolūcijas apstiprināšana
_____________________________________________________________________________
Baltic Organizational Meeting (BOM) rezolūcija par augstākās izglītības iestāžu konsolidāciju
pielikumā.
K.Sproģe: Rezolūcija tika sagatavota pagājušā gada rudenī. Rezolūcijā netiek pausts konkrēts
viedoklis par to, vai AI iestāžu konsolidācija ir laba vai slikta, vairāk tiek runāts, kādam ir jābūt
šim procesam, ja tas notiek. Tā ir sadalīta 6 apakškategorijās: studiju un zinātnes jautājumi,
sociālie jautājumi, studiju administrācijas jautājumi, kultūras jautājumi, finanšu un juridiskie
jautājumi, infrastruktūras jautājumi. Katrai sadaļai ir vairāki apakšpunkti, kur aprakstīts, kā
Baltijas studenti redz šī procesa virzību, lai neciestu studiju kvalitāte un studenti. Vai ir kādi
jautājumi?
O.Jasjuļaņeca: Kāds ir šī dokumenta turpmākais ceļš?
M.Belova: Ja notiek kādas augstskolu konsolidācijas, tad šīs ir lietas, ko LSA varētu izmantot
atzinumu gatavošanā un viedokļa paušanā.
K.Sproģe: Šeit ir apkopota visu 3 valstu pieredze.
M.Belova: Izsludinu balsojumu:
"Par Baltic Organizational Meeting rezolūcijas par augstākās izglītības iestāžu
konsolidāciju apstiprināšanu".
PAR
PRET
ATTURAS
29
0
0
Lēmums: Baltic Organizational Meeting rezolūcija par augstākās izglītības iestāžu
konsolidāciju ir apstiprināta.
7. Studējošo pašpārvalžu aktualitātes
_____________________________________________________________________________
BA:
o SP kopā ar administrāciju sākusi strādāt pie Eiropas struktūrfondu piesaistīšanas inovāciju
grantiem.
o Noslēdzies Bizness 24h, uzvarēja komanda no BA.
o Gatavojamies sporta spēlēm.
o Noslēgušās SP vēlēšanas, drīz tiks ievēlēti SP biedri.
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LiepU:
o Ievēlēta jauna Studentu padome.
o Veidojam gada plānu.
o Strādājam pie dienesta viesnīca jautājuma.
LJA:
o Notika ikgadējais konkurss Enkurs.
o Nākammēnes rīkosim sporta spēles.
o Notiks rektora vēlēšanas.
o Notika starptautiskā konference saistībā ar jūras transporta un infrastruktūras jautājumiem.
LKA:
o Vakar notika Valpurģi, notika arī Valpurģu iesildīšanas pasākums.
o Notiek satversmes sapulces un senāta vēlēšanas.
o Kopā ar vadību izstrādāta darbības programma SAM 8.2.3.
LLU:
o Pieņemts kursa un grupas vecāko nolikums.
o Tiek strādāts pie kuratoru sistēmas ieviešanas visās fakultātēs.
o Izstrādāta vienota nolikumu forma visu fakultāšu pašpārvaldēm, vairākām pašpārvaldēm jau
apstiprināti jaunie nolikumi.
o Drīz būs jauna mājaslapa.
o Norisinās makulatūras konkurss.
o Gatavojamies drosmes un cilvēcības velobraucienam.
o Pārskatīsim dienesta viesnīcu izcenojumus.
o Iesaistāmies SAM projektos.
o Norisinājās studentu starptautiskā konference.
LMA:
o Piesaistīti jauni biedri.
o Notiek skates.
o Atjaunotas regulāras tikšanās reizes.
o Notiek akadēmijas zaļās zonas apzaļumošana.
LU:
o Strādājam pie AI finansēšanas.
o Liekam pirmos soļus zinātnes attīstībai.
o Iesniedzām priekšlikumus SAM.
o Runājam par pārvaldības modeļa maiņu, esam iesnieguši šī jautājuma izskatīšanu senātā.
o Norisinājās satversmes sapulce.
o Diskutējam par studiju maksām, studiju modernizāciju, resursiem bibliotēkās un mobilitātes
jautājumiem.
o Notiks sporta spēles.
RTA:
o Notika inženieru dienas.
o Notika starpaugstskolu Erudīts.
o Notiks orientēšanās sacensības Kroka.
8

RISEBA:
o Notika karjeras dienas, prezentējām sevi, kā SP iesaistās sociālās atbildības celšanā.
o Notika valdes vēlēšanas, ievēlēti 2 no 5 valdes locekļiem.
o Esam pārstrādājuši SP nolikumu.
o Izsūtīsim gada aptaujas anketu studentiem, lai noteiktu studiju kvalitāti.
o Esam iesnieguši prasītos dokumentus saistībā ar nākamā gada akreditāciju.
RSU:
o Aizvadīta Zinātniskā konference.
o Nosvinēta 25. dzimšanas diena un aizvadīta gada balva.
o Izveidota zinātnes platforma.
o OSPP testa pārbaudes reorganizācija, studiju reglamenta uzlabojumi.
o Notiks sporta un atpūtas festivāls "Taurenis".
VeA:
o Notikušas vēlēšanas, ievēlēti visi amati.
o Norisinājās ekonomikas un uzņēmējdarbības konkurss "Izaugsme" 2018, ko rīkojam visiem
Latvijas vidusskolēniem.
o Notika food challenge.
o Paredzētas sešcīņas sacensības un laivu brauciens.
o Notiks studentu zinātniskā konference.
o Esam sākuši kustību eko augstskola statusa iegūšanai.
ViA:
o Uzzinājām studentu problēmjautājumus, kas ir lielākā problēma, komunicējot ar SP. Strādājam,
lai to atrisinātu un veidotu atgriezenisko saiti.
o Iesniegts projekts, lai veicinātu studentu iesaisti dabas aktivitātēs.
o Notika sporta spēles.
o Plānots Dižvakars.
RTU:
o Bijām Stokholmā, kur norisinājās Ziemeļvalstu tehnisko universitāšu apvienības studentu
konferences NORDTEK pre-mītings. Jūnija sākumā NORDTEK notiks pie mums.
o Norisinājās valdes vēlēšanas.
o Nosvinējām 26. dzimšanas dienu.
o Norisinās studentu zinātniski-tehniskā konference.

LSA pateicas RTU SP par ārkārtas Kongresa un Domes sēdes uzņemšanu.

Sēde tiek slēgta 18:04
Sēdi vadīja

M.Belova

Sēdi protokolēja

B.Puisīte
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Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Pozīcija
Prezidents
€
Valdes loceklis
€
Valdes loceklis
€
Valdes loceklis
€
Valdes loceklis
€
Biroja darbinieks
€
Biroja darbinieks
€
Biroja darbinieks
€
Nodokļi un nodevas* €
Papildus pozīcija
€
Kopā

2017
6.288.26
4.745.86
4.745.86
4.745.86
4.745.86
4.745.86
5.979.78
4.745.86
1.600.00
€ 42.343.20

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2018
8.409.88
5.722.39
5.722.39
5.722.39
5.722.39
5.722.39
6.758.79
5.722.39
€ 49.502.99

Neapliekamais Apliekamais
Bruto Likme Slodze Bruto Alga VSAOI (dd) VSAOI(DŅ) minimums
ienākums
IIN

€
€
€
€
€
€
€
€
€

4.41
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.15
4.00
-

0.8
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.9
0.6
0.6

€
€
€
€
€
€
€
€
€

564.48
384.00
384.00
384.00
384.00
384.00
453.60
384.00
-

€ 135.98
€ 92.51
€ 92.51
€ 92.51
€ 92.51
€ 92.51
€ 109.27
€ 92.51
€
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€

62.09
42.24
42.24
42.24
42.24
42.24
49.90
42.24
-

-

€
€
€
€
€
€
€
€
€

502.39
341.76
341.76
341.76
341.76
341.76
403.70
341.76
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€

URN

117.41
79.87
79.87
79.87
79.87
79.87
94.35
79.87
-

0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
-

LSA izdevumi
LSA Izdevumi gadā

€
€
€
€
€
€
€
€
€

700.82
476.87
476.87
476.87
476.87
476.87
563.23
476.87
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€

8.409.88
5.722.39
5.722.39
5.722.39
5.722.39
5.722.39
6.758.79
5.722.39
-

Kopā
€ 49.502.99
Atšķirība no plānotā
€
-

Neto Alga

€
€
€
€
€
€
€
€
€

384.98
261.89
261.89
261.89
261.89
261.89
309.36
261.89
-

Latvijas Studentu apvienības
Biedru naudas apmērs 2018. gadam
[Projekts]
Augstskola
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 augstskola
Rīgas Aeronavigācijas institūts
Rīgas Celtniecības koledža
Rīgas Ekonomikas augstskola
Rīgas Juridiskā augstskola
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

Biedru nauda 2018
€1.493.00
€3.649.00
€2.436.00
€2.712.06
€1.122.00
€1.355.00
€689.70
€38.00
€1.545.84
€755.00
€108.00
€634.98
€4.760.64
€955.32
€222.00
€1.389.00
€17.670.00
€2.144.34
€405.84
€502.74
€532.38
€449.16
€2.687.00
€9.611.34
€16.726.08
€0.00
€2.751.00
€931.38
€875.52
€336.00

VPK

Biedru
Maksa par
Studējošo
Atlaide vai Biedru nauda Samazinājums
vienu
nauda
skaits*
piemaksa
2018
/pieaugums
studējošo
2017.
€968.11
1493
€1.00
1.00
€1.493.00
€524.89
€2.578.31
3649
€1.00
1.00
€3.649.00
€1.070.69
€1.674.61
2436
€1.00
1.00
€2.436.00
€761.39
€2.090.21
2379
€1.00
1.14
€2.712.06
€621.85
€717.12
1122
€1.00
1.00
€1.122.00
€404.88
€899.06
1355
€1.00
1.00
€1.355.00
€455.94
€452.55
605
€1.00
1.14
€689.70
€237.15
€31.21
38
€1.00
1.00
€38.00
€6.79
€1.212.21
1356
€1.00
1.14
€1.545.84
€333.63
€561.74
755
€1.00
1.00
€755.00
€193.26
€73.70
108
€1.00
1.00
€108.00
€34.30
€502.23
557
€1.00
1.14
€634.98
€132.75
€3.814.59
4176
€1.00
1.14
€4.760.64
€946.05
€756.05
838
€1.00
1.14
€955.32
€199.27
€126.16
222
€1.00
1.00
€222.00
€95.84
€966.12
1389
€1.00
1.00
€1.389.00
€422.88
€11.516.93
15500
€1.00
1.14 €17.670.00
€6.153.07
€1.694.57
1881
€1.00
1.14
€2.144.34
€449.77
€311.63
356
€1.00
1.14
€405.84
€94.21
€431.77
441
€1.00
1.14
€502.74
€70.97
€441.71
467
€1.00
1.14
€532.38
€90.67
€354.99
394
€1.00
1.14
€449.16
€94.17
€2.333.30
0
€1.00
0.00
€0.00
-€2.333.30
€1.782.18
2687
€1.00
1.00
€2.687.00
€904.82
€7.441.29
8431
€1.00
1.14
€9.611.34
€2.170.05
€13.546.63
14672
€1.00
1.14 €16.726.08
€3.179.45
€0.00
0
€1.00
1.00
€0.00
€0.00
€1.868.50
2751
€1.00
1.00
€2.751.00
€882.50
€784.05
817
€1.00
1.14
€931.38
€147.33
€743.41
768
€1.00
1.14
€875.52
€132.11
€222.44
336
€1.00
1.00
€336.00
€113.56

Kopā:

€60.897.38

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

Kopā:

€79.488.32

* Studējošo skaits 2017. / 2018. akadēmiskajā gadā pēc Latvijas Republikas
Izglītības un zinātnes ministrijas sniegtajiem datiem

Komentārs par aprēķiniem
(salīdzinot ar šobrīd spēkā esošo
BN formulu)

Palielinot maksu par studējošo
no 0,83 Euro uz 1,00 Euro,
izlīdzinot atlaides koeficientu no
0,90 uz 1,00 un palielinot
piemaksas koeficientu no
1,0442 uz 1,14

Resolution on consolidation of higher education institutions
Baltic Organizational Meeting 2017
ABOUT THE BALTIC ORGANIZATIONAL MEETING
The Baltic Organizational Meeting (BOM) is a regional agreement between national
student unions in Baltic states- the Student Union of Latvia (LSA), Lithuanian National
Union of Students (LSS) and Federation of Estonian Student Unions (EÜL).
BOM first convened in Vilnius in 1999. BOM is held once a year to discuss and work on
common challenges students face in Baltic states.
ABOUT BALTIC ORGANIZATIONAL MEETING 2017
In 2017, BOM was held in Riga, 14.-17. September. The topic chosen for this meeting
was something that is important for all the participating national students unions, which
is consolidation of higher education institutions.
Consolidation as a major change process in higher education (HE) is very complex and
ambiguous. As it is seen from previous precedents, it is mostly initiated from the side of
government or administration structures in higher education institutions (HEI) rather
than student representation bodies. Students and their representatives hold the role of a
reacting stakeholder, expressing their opinions either in favour or against such changes
and shifts, no matter what is the background for such decisions- either political, financial
or other.
ABOUT THIS RESOLUTION
On contrary to what could be expected from this document, it does not express a strong
opinion whether students in Baltic states are in favour or against consolidation or any
merging processes as such. This position expresses the student perspective about the
details and process management principles that should be taken into consideration
when merging, consolidating separate HEIs or separate entities such as research
institutions. Consolidation is a difficult process that affects different aspects of the HEIs
involved, thus effective and clear communication is the key. Student representatives are
an important part of communicating changes to the students, which makes them a
crucial part of the process. In this document we focus directly on the main aspects that
need to be taken into consideration in the merging process of HEIs. They are divided
into 6 subsections: (1) academia and science issues, (2) social issues, (3) study
administration issues, (4) cultural issues, (5) financial and legal issues and (6)
infrastructure.
ACADEMIA AND SCIENCE ISSUES
Consensus in writing should be agreed on all possible changes during the consolidation
process

As they are a lot of involved parties in a consolidation process, it is important for all of
them to describe their opinion of the process, but more so about what the end results of
the consolidation will bring. It gives the public an understanding of the process, and also
takes away the doubts of the academic staff, the administrative staff, partner
universities, existing exchange programmes both for staff and students, joint
programmes and most importantly students. Taking away doubts will encourage better
cooperation at the beginning.
Openness and transparency for electing the staff members
From a student’s perspective it is very important to recrute professional staff. To make
sure that it is reached, there is a need for a specific plan and descriptions of procedures
on what particular actions and in what order need to be taken. Equality and academic
and scientific expertise shall be the key principles for recruiting of research and
academic staff members in HEIs.
Learning outcomes from different study programmes must be compared and equalized
When consolidating study programs under similar study program groups from different
HEIs, the uniqueness and specialization of the programs should be taken into
consideration. Learning outcomes gained in studies should be as close as possible to
the ones intended to be reached when beginning the studies. The best aspects of each
study program should be kept and combined. Student representatives not only have to
be part of the decision making bodies that approve the new study programs, but also
they have to be a part of the initial work groups that compose them. Whilst combining
two subjects or study programs, the transition period should be as flexible as possible
for the students of all HEIs included.
Safety nets for research funding should be created
Students must have a right to finish projects and other research activities they have
started before the organizational change in HEI’s structures. Ensuring the recognition of
the invested human, money and time resources is needed, making it a priority during
consolidation of HEIs.
SOCIAL ISSUES
Inclusive environment
During the consolidation, it is required to consider all the aspects of student adaptation
to new environment. Professional psychological help has to be available for students
free of charge, as well as career counselling and other forms of mentoring and support
from HEI’s staff members.
The environment in a consolidated HEI has to be welcoming and with no discrimination
towards students with regard to their race, nationalities, disabilities or any other aspects.
All students have to be treated equally, yet considering learning needs of every student.

Finances
Student loans should be available for all those in need of additional financial support.
Furthermore, the student loan conditions shall not be changed for those students who
already have ongoing financial commitments.
Appropriate amounts and varieties of scholarships have to be offered for all students.
Equal opportunities to apply for scholarships shall be in place, adapting the same
criteria for students from different HEIs.
Integration and blending
A strategy for cooperation and integration has to be made both for staff members and
students. Study groups, courses and other learning platforms have to be mixed in order
to achieve the benefits of consolidation. Mechanisms for fighting social and cultural
barriers between people from different HEIs have to be in place, ensuring adequate
environment for cooperation.
Transition periods
Due to the fact that HEIs have at least slightly different methods of teaching students,
transition period has to be introduced. During this period, evaluation methods of
students have to be equal and fair to all students and no social guarantees can be lost
due to the academic results, e.g. scholarships. The length of transition period has to be
decided by the Senate or other highest decision making body in the HEI.
STUDY ADMINISTRATION
Rules and structure of rotation
Student rotation criteria should be agreed upon from all involved sides and appliance of
it should be decided and accepted by Senates of all HEI involved before the beginning
of the consolidation.
When entering the new HEI, the funding of the study place has to stay the same until
the new period of rotation. The criteria of rotation HEIs have agreed upon consolidation
should be applied after the first period of studies.
Timetables and academic calendar
Students are the main interest group who are affected by timetables and the academic
calendar. In formatting the timetable and the academic calendar the student
representatives should be involved into the process and their input taken into account.
In collaboration with student representatives, special attention should be paid to forming
the time tables of Masters and PhD students.

FINANCIAL AND LEGAL ISSUES
Budgets
Consolidation from a legal and financial point of view should be strategic, futureoriented with taking into consideration legal certainty and transparency. University study
fees should have a clear and fixed amount which would offer students a stability during
their studies. Students should have the right to keep their study fee according to the
terms mentioned in the initial study agreement. If downsizing has to take place,
academic staff members should be the least affected by the changes, ensuring
purposeful and just process. Salary changes should take into consideration the benefits
of the workforce and workload increase should only affect the administrative side of the
consolidated parties.
Documentation
All documentation regarding the consolidation has to be in writing and available to all
included parties, clearly defining all of the involved stakeholders, their roles and status
within the consolidation process. Parties of the consolidation will need a clear
explanation of the used terminology. The university’s strategy and other planning
documents should be amended accordingly when the consolidated parties are affected
with the annual plan.
INFRASTRUCTURE
Learning and living environment
Study and research facilities should be sufficient for all the needs of staff and students,
providing proper environment for development. While planning occupation and use of
HEIs infrastructure, student needs should be prioritized, ensuring uninterrupted study
and research process. Preferably, management teams of HEIs should look towards
creation of united HEI campuses, instead of scattered buildings across cities.
Appropriate and affordable student housing should be available, and HEI has to be
responsible
for
meeting
the
demand
for
student
housing.
Accessibility
Laboratories, auditoriums and other facilities have to be accessible to all HEI community
members. Available resources should be shared fairly between internal structural units
of HEIs. Research equipment should be available for all staff members and students
equally. Accessibility to HEI infrastructure shall be considered from a perspective of
students with physical disabilities and in case of abandonment of buildings, most
accessible buildings available should be kept.

CULTURAL ISSUES
The consolidation process must be thought thoroughly taking into consideration the
cultural interests of the students of both HEI. In the assimilation process, a united
academical community in terms of culture and traditions should be formed.
Taking into consideration the flexibility of cultural practices, HEIs are encouraged to
keep their traditions and cultural practices, etc. However, effort must be put in making
new cultural practices and eventually uniting the two academical communities into one.
It is up to the representative bodies and responsible departments of both HEIs whether
to keep, combine or eliminate any events or cultural symbols (logo, anthem, brands,
etc.).
RESULTS
Implementation of the ideas and recommendations expressed in this resolution will
ensure a harmonic and stable consolidation process from the student’s perspective.
Through communicating the values of all the HEIs involved HEIs, together they can
determine which are the common goals of the new academic community. Therefore, the
HEIs are advised to work on their united values, goals and cultural practices as a unity.
We believe it’s important that processes that will take place must include all involved
stakeholders, to ensure that best possible outcome is reached. Process of change must
be over thought to avoid any possible threats, taking into account every aspect of HE,
making sure that result will be an improvement from the original situation.

Rezolūcija par augstākās izglītības iestāžu konsolidāciju
2017. gada Baltijas studentu apvienību tikšanās

PAR BALTIJAS STUDENTU APVIENĪBU TIKŠANOS
Baltijas studentu apvienību tikšanās (Baltic Organizational Meeting - BOM) ir reģionāla
vienošanās starp nacionālajām studentu apvienībām Baltijas valstīs - Latvijas Studentu
apvienību (LSA), Lietuvas Studentu apvienību (LSS) un Igaunijas Studentu federāciju
(EÜL).
Pirmo reizi BOM notika Viļņā 1999. gadā. BOM tiek organizēta reizi gadā, lai diskutētu
un strādātu pie kopīgajiem izaicinājumiem, ar ko saskaras studenti Baltijas valstīs.
BALTIJAS VALSTU STUDENTU APVIENĪBU TIKŠANĀS 2017. GADĀ
2017. gadā no 14. līdz 17. septembrim BOM norisinājās Rīgā. Izvēlētā tikšanās tēma
bija augstākās izglītības iestāžu (AII) konsolidācija, kas ir svarīga visām apvienībām,
kas ir BOM sastāvā.
Konsolidācija kā būtisks pārmaiņu process augstākajā izglītībā (AI) ir ļoti kompleksa un
nenoteikta. Kā redzams iepriekšējos precedentos, konsolidāciju lielākoties ierosina
valdība vai AII administratīvās struktūras, nevis studentu pašpārvaldes. Studenti un to
pārstāvji ir reaģējoša iesaistītā puse, kas izsakās par vai pret šādām pārmaiņām,
neatkarīgi no tā, vai konsolidācijas iemesls ir politisks, finansiāls vai kāds cits.
PAR ŠO REZOLŪCIJU
Pretēji tam, ko varētu sagaidīt no šīs rezolūcijas, tajā no Baltijas studentu apvienību
puses netiek pausts viennozīmīgs atbalsts vai noraidījums AII konsolidācijām vai
jebkādiem apvienošanas procesiem kā tādiem. Šajā rezolūcijā tiek izklāstīts studentu
skatījums par niansēm un procesu vadības principiem, kas būtu jāņem vērā, apvienojot
vai konsolidējot AII vai atsevišķas institūcijas, kā, piemēram, zinātniskos institūtus.
Konsolidācija ir sarežģīts process, kas ietekmē daudzus aspektus iesaistītajās AII, tādēļ
efektīva un skaidra komunikācija ir fundamentāla Studentu pārstāvjiem ir svarīga loma
informācijas nodošanā par pārmaiņām studentiem, kas padara viņus par izšķirošu
procesa daļu. Šajā dokumentā uzmanība tiek pievērsta galvenajiem aspektiem, kas
jāņem vērā, konsolidējot AII. Šie aspekti ir sadalīti sešās apakšgrupās: (1) studiju un
zinātnes jautājumi, (2) sociālie jautājumi, (3) studiju administrācijas jautājumi, (4)
kultūras jautājumi, (5) finanšu un juridiskie jautājumi un (6) infrastruktūras jautājumi.
STUDIJU UN ZINĀTNES JAUTĀJUMI
Ir nepieciešama rakstveida vienošanās par visām iespējamajām izmaiņām, kas varētu
rasties konsolidācijas procesā

Ņemot vērā, ka konsolidācijas procesā ir daudzas iesaistītās puses, ir būtiski sniegt
visiem iespēju izteikt savu viedokli par konsolidācijas procesu, tomēr vēl būtiskāk ir
definēt, kas tiks sasniegts konsolidācijas rezultātā. Tas sniedz sabiedrībai izpratni par
procesu, kā arī mazina šaubas akadēmiskajam un administratīvajam personālam,
partneruniversitātēm, personāla un studentu apmaiņas programmām, kopīgajām studiju
programmām un, vissvarīgāk, studentiem. Iesaistīto pušu pārliecināšana veicinās
labāku sadarbību konsolidācijas procesa sākumā.
Atvērtība un caurskatāmība, ievēlot personāla locekļus
No studentu skatupunkta ir ļoti būtiski pieņemt darbā profesionālus darbiniekus. Lai
nodrošinātu, ka tas tiek paveikts, nepieciešams specifisks plāns un procesu apraksti par
to, kādas darbības nepieciešams veikt, un to, kādā secībā tām jānotiek. Vienlīdzībai,
akadēmiskajām un zinātniskajām kompetencēm jābūt galvenajiem priekšnosacījumiem,
izvēloties darbiniekus AII.
Dažādu studiju programmu mācīšanās rezultātiem jābūt salīdzinātiem un vienādotiem
Konsolidējot studiju programmas viena studiju virziena ietvaros no dažādām AII, jāņem
vērā katras studiju programmas unikalitāte un specializācija. Sasniedzamajiem
mācīšanās rezultātiem jābūt iespējami tuviem tiem studiju rezultātiem, kas tika
paredzēti, kad studenti uzsāka savas studijas. Ir nepieciešams saglabāt un savienot
labākos aspektus no katras studiju programmas. Studentu pārstāvjiem nepieciešamas
ne tikai balsstiesības lēmējinstitūcijās, kurās tiks pieņemts lēmums par jaunu studiju
programmu apstiprināšanu, bet arī jābūt iesaistītiem sākotnējās darba grupās, komisijās
u.c. organizatoriskajās struktūrās, kas lemj par jauno studiju programmu saturu.
Kombinējot dažādus studiju kursus vai studiju programmas, nepieciešams noteikt
pārejas periodu, kurā studiju saturs būtu elastīgs un pielāgots visiem studentiem no
visām iesaistītajām AII.
Drošības spilvena izveidošana pētniecībai piešķirtajam finansējumam
Studentiem jābūt tiesībām pabeigt iesāktos projektus un citas pētniecības aktivitātes,
kas tikušas uzsāktas pirms AII organizatoriskajām izmaiņām konsolidācijas jautājumos.
Nepieciešams nodrošināt to, ka netiek izniekoti finanšu, cilvēku un laika resursi, nosakot
pētniecības aktivitātes kā prioritāri saglabājamas konsolidācijas procesā.
SOCIĀLIE JAUTĀJUMI
Iekļaujoša vide
Konsolidācijas laikā jāņem vērā visi aspekti, kas saistīti ar studentu pielāgošanos jaunai
videi. Studentiem jābūt pieejamai bezmaksas profesionālai psiholoģiskai palīdzībai, kā

arī karjeras konsultācijām un citiem atbalsta un mentoringa mehānismiem no AII
darbiniekiem.
Konsolidētās AII videi jābūt pretimnākošai un nediskriminējošai pret studentiem,
neatkarīgi no to rases, nacionalitātes, invaliditātes un citiem aspektiem. Ir jābūt vienādai
attieksmei pret visiem studentiem, tomēr ņemot vērā katra studenta mācību vajadzības.
Finanses
Studiju un studējošo kredītiem jābūt pieejamiem ikvienam, kam nepieciešams papildus
finansiālais atbalsts. Turklāt kredītu nosacījumi nedrīkst mainīties tiem studentiem, kam
jau ir finansiālas saistības.
Visiem studentiem jāpiedāvā atbilstoša apmēra un veidu stipendijas, kā arī ir jābūt
vienādām iespējām un nosacījumiem piesakoties, pielāgojot tos pašus kritērijus
studentiem no dažādām AII.
Integrācija un sajaukšanās
Jābūt izveidotai sadarbības un integrācijas stratēģijai gan AII darbiniekiem, gan
studentiem. Studiju grupas, kursi un citas mācību platformas nepieciešams sajaukt, lai
gūtu labumu no konsolidācijas. Jābūt mehānismiem, lai cīnītos ar sociālajām un
kultūras barjerām starp cilvēkiem no dažādām AII, nodrošinot atbilstošu vidi sadarbības
veicināšanai.
Pārejas periods
Tā kā AII ir vismaz nedaudz atšķirīgas mācību metodes, nepieciešams pārejas periods.
Šajā periodā studentu vērtēšanas metodēm ir jābūt vienādām un taisnīgām pret visiem
studentiem, un akadēmisko rezultātu dēļ nedrīkst zaudēt nekādas sociālās garantijas,
piemēram, stipendijas. Pārejas perioda ilgums jānosaka AII Senātam vai citai augstākai
AII lēmējinstitūcijai.
STUDIJU ADMINISTRĀCIJAS JAUTĀJUMI
Rotācijas kārtība
Par studentu rotācijas kritērijiem jāvienojas visām iesaistītajām pusēm un par to
ieviešanu jāpieņem lēmums visu iesaistīto AII Senātos pirms konsolidācijas
uzsākšanas.
Uzsākot studijas jaunajā AII, studiju vietas finansējumam jāpaliek nemainīgam līdz
nākamajam rotācijas periodam. Rotācijas kritērijiem, par kuriem AII ir vienojušās pirms
konsolidācijas, jāstājas spēkā pēc pirmā studiju perioda.

Studiju grafiks un akadēmiskais kalendārs
Studenti ir galvenā interešu grupa, kuru ietekmē studiju grafiks un akadēmiskais
kalendārs. Veidojot studiju grafiku un akadēmisko kalendāru, studentu pārstāvji
jāiesaista procesā un jāņem vērā viņu viedoklis. Sadarbībā ar studentu pārstāvjiem
īpaša uzmanība jāpievērš maģistrantu un doktorantu studiju grafika izstrādē.
FINANŠU UN JURIDISKIE JAUTĀJUMI
Budžets
Konsolidācijai no juridiskā un finanšu skatupunkta jābūt stratēģiskai, uz nākotni
orientētai, ņemot vērā arī juridisko noteiktību un caurredzamību. AII studiju maksai jābūt
skaidrai un fiksētai summai, kas studentiem sniegtu stabilitāti visā studiju periodā.
Studentiem jābūt tiesībām saglabāt studiju maksu atbilstoši sākotnējā studiju līgumā
minētajiem noteikumiem. Ja jāsamazina darbinieku skaits, akadēmisko personālu tam
jāietekmē vismazāk, nodrošinot mērķtiecīgu un taisnīgu pārmaiņu procesu. Algu
izmaiņās jāņem vērā darbinieku ieguvumi, savukārt darba slodzes pieaugums var
ietekmēt tikai konsolidēto pušu administratīvo personālu.
Dokumentācija
Visai ar konsolidāciju saistītajai dokumentācijai rakstveidā jābūt pieejamai visām
iesaistītajām pusēm, skaidri definējot visas iesaistītās puses, to lomas un statusu
konsolidācijas procesā. Konsolidācijas procesā iesaistītajiem nepieciešams saprotami
izskaidrot lietoto terminoloģiju. AII stratēģijas un citi plānošanas dokumenti jāmaina
atbilstoši tam, kā konsolidācija ietekmē iesaistītās puses un gada plānu kopumā.
INFRASTRUKTŪRA
Mācīšanās un dzīvošanas vide
Studiju un pētniecības telpām jābūt pietiekamām, lai apmierinātu visas darbinieku un
studentu vajadzības, nodrošinot piemērotu vidi attīstībai. Plānojot AII infrastruktūras
pielietojumu un noslodzi, būtiski prioritizēt studentu vajadzības, nodrošinot nepārtrauktu
studiju un pētniecības procesu. Vēlams, ka AII vadība tiektos uz vienotu augstskolu
pilsētiņu izveidi, nevis izkaisītu AII ēkas pilsētās. Studentu mājokļiem jābūt atbilstošiem
un pieejamiem, turklāt AII jāuzņemas atbildība par to pieprasījuma apmierināšanu.

Pieejamība
Laboratorijām, auditorijām un citām telpām jābūt pieejamām visiem AII kopienas
pārstāvjiem. Pieejamie resursi godīgi jāsadala starp visām AII iekšējām
struktūrvienībām. Pētniecības aprīkojumam jābūt vienlīdz pieejamam gan visiem
darbiniekiem, gan studentiem. AII infrastruktūras pieejamība ir jānovērtē arī no studentu
ar fizisku invaliditāti viedokļa, tāpēc gadījumā, ja pēc konsolidācijas visas ēkas vairs
netiks izmantotas, saglabāt vajadzētu tās, kas ir pieejamākās.
KULTŪRAS JAUTĀJUMI
Konsolidācijas procesā rūpīgi jāapsver un jāņem vērā abu AII studentu kultūras
intereses un tradīcijas. Asimilācijas procesā jāveidojas vienotai akadēmiskajai kopienai
ar vienotu kultūru un tradīcijām.
Ņemot vērā kultūras prakses elastību, AII tiek mudinātas saglabāt savas kultūras
tradīcijas. Tomēr jāpieliek arī pūles, lai veidotu jaunas tradīcijas, līdz divas akadēmiskās
kopienas kļūst par vienu.
Abu AII pārstāvji un atbilstošās struktūrvienības ir atbildīgas par to, vai tiek saglabāti,
apvienoti vai likvidēti pasākumi, simboli (logo, himna, zīmoli u. tml.).
REZULTĀTI
Šajā rezolūcijā iekļauto ideju un ieteikumu ieviešana nodrošinās harmonisku un stabilu
konsolidācijas procesu no studentu skatupunkta.
Izvērtējot un komunicējot par katras iesaistītās AII vērtībām, kopā tām būs iespējams
noteikt jaunās akadēmiskās kopienas kopīgos mērķus. Tāpēc AII ir ieteicams strādāt
pie kopējiem mērķiem, vērtībām un kultūras tradīcijām kā vienam veselumam.
Mēs uzskatām, ka ir svarīgi procesā, kas notiks, iekļaut visas iesaistītās puses, lai
nodrošināto vislabāko iespējamo rezultātu. Pārmaiņu procesam ir jābūt labi
pārdomātam, lai izvairītos no jebkādiem iespējamajiem draudiem, ņemot vērā visus AI
aspektus, nodrošinot, ka rezultāts būs labāks nekā sākotnējā situācija.

