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LSA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 
12.01.2019.     Rīga      Nr. 2019/DP1 

 

Latvijas Studentu apvienības (LSA) valdes sasauktā un rīkotā domes sēde 

Domes sēdes norises vieta: Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskā bibliotēka, Ķīpsalas iela 10 

Sēde izsludināta: ar e-pasta starpniecību 2018. gada 12. decembrī 

Sēdes sākums: 12.13 

Sēdē piedalās: 27 no 51 balsstiesīgā – konstatēts kvorums 

 

LSA domnieki: 

Gundars Veits (BA) 

Līga Priedīte (BA) 

Edmunds Okmanis (DU) 

Diāna Breidaka (DU) 

Ieva Iraida (EKA) 

Kristians Krievāns (JVLMA) 

Daniels Motorņaks (LJA) 

Kristiāna Paula Lībiete (LKA) 

Ēriks Belcāns (LLU) 

Aigars Pluģis (LLU) 

Einārs Rogovs (LLU) 

Anna Zara (LNAA) 

Alise Pokšāne (LU) 

Signe Skutele (LU) 

Renards Ozoliņš (LU) 

Aiva Staņēviča (LU) 

Mārtiņš Brīdiņš (RISEBA) 

Guntis Kalniņš (RISEBA) 

Liene Vaivode (RSU) 

Mārtiņš Danefelds (RSU) 

Evita Terēze Tēberga (RSU) 

Rebeka Birziņa (RTU) 

Edijs Ozols (RTU) 

Gustavs Ēvalds (RTU) 

Teodors Kerimovs (RTU) 

Arta Uzkalne (VeA) 

Justīne Širina (LSA) 

 

Viesi: 

Santa Katrīna Meikališa (LSA) 

Katrīna Sproģe (LSA) 

Baiba Puisīte (LSA) 

Evelīna Puzo (LSA) 

Rēzija Veronika Laumane (LKA) 

Māris Lapšovs (RSU) 

Amanda Barkāne (RSU) 

Francis Hugo Gulbis (RSU) 

Ernests Tomass Auziņš (LU) 

Ramona Striķe (LKA) 

Viesturs Baltušs (BAT) 

Mārtiņš Arājs (RTU) 

Jānis Mellēns (LU) 

 

Ilze Lisovska (LU) 

Olga Sprance (DU) 

Kristīne Pēča (DU) 

Katrīna Rudoviča (RTU) 

Paula Cukura (LKA) 

Jānis Galakrodznieks (LU) 

 

 

Sēdes darba kārtība: 

1. Domes sēdes atklāšana 

2. Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana 

3. Valdes locekļu un biroja darbinieku darbības pārskats kopš iepriekšējās domes sēdes 

4. Balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšana 

5. Finanšu pārskats par periodu kopš iepriekšējās domes sēdes 

6. Par LSA 2019. gada budžeta izstrādi 

7. Akadēmiskā virziena vadītāja un sociālā virziena vadītāja vēlēšanas 

8. Balsojums par kandidātiem 

Pauze 

9. Vēlēšanu rezultātu paziņošana un apstiprināšana 

10. Aktuālā informācija par grozījumiem normatīvajos aktos 

11. Atskats par aizvadītajiem starptautiskajiem pasākumiem 

12. Studējošo pašpārvalžu aktualitātes 

 

1. Domes sēdes atklāšana 

_____________________________________________________________________________ 

 

Domes sēdi atklāj RTU SP prezidentes Katrīnas Rudovičas uzruna. 
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LSA biroja vadītāja B.Puisīte informē, ka kvorums ir konstatēts. 

 

2. Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana 

_____________________________________________________________________________ 

 

J.Širina: Izsludinu balsojumu: 

“Par 2019. gada 12. janvāra domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu”. 

 

Mandātus ‘par’ paceļ vairākums. ‘Pret’ vai ‘atturas’ neviens nebalso. 

 

Lēmums: 2019. gada 12. janvāra domes sēdes darba kārtība ir apstiprināta. 

 

3. Valdes locekļu un biroja darbinieku darbības pārskats kopš iepriekšējās domes sēdes 

_____________________________________________________________________________ 

 

Prezidente/akadēmiskā virziena vadītāja J.Širina: 

o Dalība ar Ministru kabineta (MK) noteikumu projektiem “Augstskolu un koledžu akreditācijas 

noteikumi” (VSS-910) un MK noteikumu projektu “Studiju programmu licencēšanas noteikumi” 

(VSS-912) saistītās: 

• četrās starpinstitūciju saskaņošanas sanāksmēs Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM), 

• dalība un uzstāšanās divās MK sēdēs, 

• divas tikšanās reizes ar IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta 

(AIZID) pārstāvjiem. 

o Sagatavota rezolūcija Eiropas Studentu apvienības (ESU) Biedru sapulcei, lūdzot atbalstu cīņā 

par studējošo lomas saglabāšanu kvalitātes novērtēšanas procedūrās. 

o Visi noteikumu projekti tika apstiprināti 11.12. MK sēdē un stājās spēkā šī gada 1. janvārī. 

o Dalība Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē (IKZK), Saeimas Augstākās 

izglītības, zinātnes un inovāciju apakškomisijas sēdē, kur Saeimas deputātiem tika īpaši uzsvērta 

papildu finansējuma nepieciešamība augstākajai izglītībai un zinātnei, kā arī uzsvērta budžeta 

vietu pēc kvalitātes kritērijiem nozīme. Šo jautājumu plānots skatīt apakškomisijas darba kārtībā 

ziemas sesijā. 

o Papildu finansējuma un citu nepieciešamo reformu uzsvēršana vēstulē, kas nodota izglītības un 

zinātnes ministra amata kandidātei Ilgai Šuplinskai (JKP) un potenciālajai IZM parlamentārajai 

sekretārei Anitai Muižniecei (JKP). Noris darbs pie tikšanās ar ministra amata kandidāti 

organizēšanas. Studējošo stipendiju apmēra palielināšana un atbalsta veicināšana tika minēts kā 

viens no darbiem, kas iekļauts valdības deklarācijā (Intervija pie Dombura, Delfi.lv). 

o Deleģēts students-eksperts un novērotājs uz studiju virziena “Iekšējā drošība un civilā 

aizsardzība" akreditācijas vizīti RSU. 

o Organizēta akadēmisko tikšanās par augstākās izglītības iestāžu (AII) iekšējām informācijas un 

kvalitātes sistēmām, kurā prezentācijas sniedza 8 augstskolu pārstāvji. 

o Kopā ar palīdzi zinātnes jautājumos K.Tarasovu izstrādāta prezentācija "Studijas un pētniecība 

tagad. Studiju nākotnes vide". Prezentācija un dalība Akadēmiskās informācijas centra seminārā 

“Akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšana: izaicinājumi un pieredze”. 

o D.Roga izstrādāja sadarbības piedāvājumu un sazinājās ar potenciālajiem sadarbības partneriem. 

Pagaidām atbilde nav saņemta. 6.12. notika darba grupa par Zinātnes fonda attīstību. 

o Apstiprināti grozījumi MK noteikumos par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju 

programmās, LSA paustie iebildumi netika ņemti vērā. 
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o Tikšanās ar Saeimas frakcijas KPV LV deputātiem par LSA darbību un aktualitātēm augstākās 

izglītības politikā. Pārrunātie jautājumi – studējošo stipendiju apmērs, kreditēšanas sistēmas 

pilnveide, automātiskā diplomatzīšanu starp Baltijas valstīm, ideja par viena avota finansējumu 

vienai tematiskajai jomai. 

o Dalība divās Augstākās izglītības padomes (AIP) sēdēs. Tika skatīts jautājums par valsts 

finansēto studiju vietu sadali BAT, tāpēc nodrošināju konkrētās AII SP pārstāvja līdzdalību sēdē. 

Nākamnedēļ plānots skatīt budžeta vietu sadalījumu citām AII. 

o Sniegts atzinums par MK noteikumu projektu “Valsts vienotā juristu profesionālās kvalifikācijas 

eksāmena kārtība”, kas tika sagatavots kopā ar L.Vaivodi. Par šo MK noteikumu projektu 

piedalījāmies starpinstitūciju saskaņošanas sapulcē Tieslietu ministrijā. Plānots to steidzamības 

kārtā virzīt apstiprināšanai MK tuvāko nedēļu laikā.  

o Nākotnes studiju foruma komandai palīdzēju izveidot sadarbību ar Rektoru padomi un AIP. 

NSF19 plānots marta sākumā, tā tēma būs veltīta nākotnes akadēmiskajam personālam. 

o Tikšanās ar A.Zvaigzni, M.Belovu, M.Babri par Stratēģijas padomes izveides konceptuālo 

ietvaru un gaitu. Uzsākts darbs pie potenciālo locekļu apzināšanas. 

 

Starptautiskā virziena vadītāja K.Sproģe: 

o Pētījums par ārvalstu studentu studiju un dzīves apstākļiem Latvijā. Kopā ar palīgu tiek gatavots 

aptaujas anketas melnraksts, koncentrējoties uz tādiem posmiem, kā izvēles process, pieteikšanās, 

ierašanās un studijas. Anketu plānots publicēt marta sākumā, vēlamais respondentu skaits – 10% 

no ārvalstu studentiem Latvijā (~850). 

o Starptautisko ziņu lapa. Tiks publicēta janvārī, tajā tiks iekļauta informācija par Eiropas 

universitāšu iniciatīvu, Eiropas Studentu konventu, Erasmus+, ESU Sociālās dimensijas darba 

grupu u. tml. Pēc tās sekos darba grupa, kurā tiks formulēts LSA viedoklis par konkrētajām 

Eiropas iniciatīvām, lai to pēc tam prezentētu IZM AIZID. 

o Dalība ESU 75.Biedru sapulcē. 

o Nordic Orgnizatinal Meeting (NOM) 74. 

o LSA ir pieteikta ziņojuma veidošanai 2019. gadā, ziņot plānots ESU BM 77. Tas neprasīs 

finansiālus ieguldījumus, tomēr būs jātulko reglamentējošie dokumenti. 

o “Iepazīsties – LSA!” starptautiskā virziena vakaram piesaistīts ESU viceprezidents Robert 

Napier kā lektors. Dalībnieki tika iepazīstināti ar ESU aktualitātēm, mūsu iesaistes jēgu un 

nozīmi. 

o Atlikta vienotu mērķu definēšana pārstāvniecībai ESU, jo tas nav skatāms viena virziena ietvaros. 

 

Iekšējā virziena vadītāja S.K.Meikališa: 

o Badiju sistēmas atjauninājums. 

o Iespēju lapa. 

o Palīgu meklējumi. 

o Saziņa a RCK SP un LU SP. Viesošanās LSPA SP. Jautājumu risināšana par SP autonomijas un 

finanšu jautājumiem. 

o Darbs pie lekciju cikla “Iepazīsties – LSA!”. Atziņa – jārīko ātrāk. Par lekcijām labas atsauksmes. 

o LSA Spēļu Ziemassvētki. 

o Martā notiks Nākotnes studiju forums. 

o Studentu līderu forums – par galveno organizatoru apstiprināta S.Skutele. 

o Augstākās izglītības seminārs (AIS), bijušais “Mērķis”. Par galveno organizatoru apstiprināts 

Dāvis Vēveris. 

o Notiks “Kam rūp students?” pēcsemināra lekciju cikls. 

o Pagarināta nomināciju pieteikšana Gada balvai. 
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o Ikdienas darbs ar cilvēkresursu pārvaldi iekšējās sistēmās. 

 

Finanšu un sadarbības vadītāja D.Roga [pārskats sagatavots iepriekš]: 

o Studentu ekspertu rēķinu sagatavošana un izsūtīšana. 

o Ienākošo rēķinu apmaksa. 

o Regulāra saziņa ar grāmatvedi. 

o SP informēšana par nemainīgo biedra naudas aprēķinu 2019. gadam (e-pasti izsūtīti 26.11.2018.). 

o “Iepazīsties – LSA!” finanšu un sadarbības virziena lekcija. 

o Studentu līderu foruma 2018 finanšu atskaišu precizēšana. 

o Gada balvas un Nākotnes studiju foruma organizatoru konsultēšana finanšu un sadarbības 

partneru piesaistes jautājumos. 

o 2019./2020.gada budžeta darba grupas izsludināšana. 

 

Sabiedrisko attiecību vadītāja E.Puzo: 

o Populārākās ziņās mājaslapā: 

• Dome atbalsta izmaiņas kreditēšanas sistēmā; decembrī notiks ārkārtas kongress (266 

lasītāji). 

• Uz LSA prezidenta amatu kandidēs Justīne Širina (207 lasītāji). 

o Populārākās ziņas Facebook lapā: 

• Par LSA prezidenti ievēlēta Justīne Širina (foto). 420 reakcijas, 11 dalījušies. 

• Informācija par mācību atvaļinājuma iegūšanas iespējām. 23 reakcijas, 19 dalījušies, 182 

klikšķi rakstam. 

 

M.Danefelds: Novembrī bija akadēmisko tikšanās reize, kurā tika runāts par e-studiju vidēm un 

iespējamu vadlīniju izveidi. Vai ar to ir plānotas kādas darbības? 

 

J.Širina: Tikšanās reizē konstatējām, ka augstskolu vidū ir liela nevienlīdzība e-studiju kvalitātē, 

ir nepilnības saistībā ar starpaugstskolu kopīgajām programmām. Ar L.Vaivodi esam daudzas 

reizes tikušās, esmu viņu informējusi, ka šo vajadzētu skatīt gaidāmajos trīs mēnešos. Kas attiecas 

uz Akadēmiskās informācijas centra vadlīnijām – šobrīd centrs pats izstrādā vadlīnijas, nākamās 

nedēļas laikā tās tiks prezentētas sadarbības partneriem. Mēs vēlētos šajās vadlīnijās noteikt to, ka 

nepieciešams skatīt e-studiju kvalitāti. Būtu jauki, ja studentu varētu izstrādāt vadlīnijas. 

 

E.T.Tēberga: Kādēļ uz šīm vēlēšanām netika izveidoti un uzdoti mājasdarbi kandidātiem? 

 

J.Širina: Mums šobrīd nav šo abu valdes locekļu, parasti mājasdarbus sagatavoja amatā vēl esošie 

virziena vadītāji. Pēdējās nedēļas man ir bijušas ļoti noslogotas, šis likās mazāk prioritārs 

jautājums, nekā valdības deklarācija. Ar abām kandidātēm pēdējā mēneša laikā esam daudz 

strādājuši kopā, abas ir pierādījušas, ka ir gatavas strādāt. Parasti mājasdarbā jāsagatavo atzinums 

– L.Vaivode sagatavoja atzinumu, un viņai labi veicās. I.Lisovska palīdz ar vēstuli IZM, Studiju 

un zinātnes administrācijai un Finanšu ministrijai par izmaiņām studiju un studējošo kredītā. 

Aicinātu jūs kandidātēm uzdot ļoti pārdomātus jautājumus. 

 

A.Pokšāne: Pētījuma par studējošo iesaisti pētniecībā nav īsti objektīvi, jo aptaujāto skaits ir mazs. 

Vai tiek plānots iesaistīt augstskolu iekšējās informācijas sistēmas, lai iegūtu ticamākus rezultātus? 
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J.Širina: Mūsu pienākums bija publicēt rezultātus, jo aptauja bija veikta un darbs bija ieguldīts. 

Kritika bija pamatota, pētījuma autore Ksenija Tarasova Facebook jau izskaidroja situāciju. Tas 

būtu jājautā akadēmiskā virziena kandidātam. 

 

R.Ozoliņš: Kā tieši tiek plānoti finanšu un sadarbības vadītāja palīga darbi, kādi darbi tiks deleģēti? 

Kādi pienākumi saglabāsies viņai pašai? Kad finanšu un sadarbības vadītāja amats tika veidots, 

bija doma, ka šis cilvēks strādās ar atbalstītāja piesaisti. Vai ar šo palīgu netiks zaudēta attiecīgā 

biroja darbinieka jēga? 

 

J.Širina: Viens no iemesliem palīga amatam ir laicīga pēcteča gatavošana. Šim plānots uzticēt 

uzrunāt sadarbības partnerus. 

 

4. Balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšana 

_____________________________________________________________________________ 

 

R.Ozoliņš izvirza A.Pokšāni un J.Mellēnu. T.Kerimovs izvirza E.Ozolu. M.Brīdiņš izvirza 

G.Kalniņu. M.Danefelds izvirza E.T.Tēbergu. P.Cukura izvirza R.V.Laumani. 

A.Pokšāne neuztur kandidatūru, pārējie uztur. 

 

J.Širina: Vai kādam ir iebildumi, ka balsojam par visiem izvirzītajiem kopā? (Nav iebildumu) 

Izsludinu balsojumu: 

“Par balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšanu šādā sastāvā: Jānis Mellēns, Edijs Ozols, Guntis 

Kalniņš, Evita Terēze Tēberga un Rēzija Veronika Laumane”. 

 

Mandātus ‘par’ paceļ vairākums. ‘Pret’ vai ‘atturas’ neviens nebalso. 

 

Lēmums: Balsu skaitīšanas komisija ir apstiprināta šādā sastāvā: Jānis Mellēns, Edijs Ozols, 

Guntis Kalniņš, Evita Terēze Tēberga un Rēzija Veronika Laumane. 

 

5. Finanšu pārskats par periodu kopš iepriekšējās domes sēdes 

_____________________________________________________________________________ 

 

Konta pārskats pielikumā. 

 

S.Skutele: Es saprotu, ka RTU ir maksāts par konferenču telpām NOM vajadzībām. Vai nevarēja 

atrast kādas citas telpas, kurās varētu rīkot šo pasākumu bez maksas, ņemot vērā, ka NOM ir 

pārtērējis savas finanses? 

 

K.Sproģe: Ņemot vērā, ka tika piešķirta atlaide dienesta viesnīcai no RTU puses, tika izvēlēts, ka 

konference notiek tajā pašā ēkā. Budžetā bija 300 EUR, dalības maksas nosedza lielāko daļu. Ja 

skatās kopumā no starptautiskā budžeta, pārtēriņš nebūs, jo, sastādot budžetu, tika pieļauta 

situācija, ka naudas starptautiskajiem braucieniem pietiek vienam cilvēkam, bet ne diviem. 

 

S.Skutele: Vai tika skatīti arī citi varianti dzīvošanas un konferences norises vietām? Un bija lētāk? 

 

K.Sproģe: Jā. Šis bija viens no iespējamiem lētākajiem variantiem uz šīm dienām. Ērtības labad, 

lai dalībniekiem nebūtu jāmaksā par transportu, un laiks bija slikts tajās dienās, tika izvēlēts, ka 

notiks tajā pašā ēkā. 
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6. Par LSA 2019. gada budžeta izstrādi 

_____________________________________________________________________________ 

 

S.K.Meikališa: Valdes stratēģiskā semināra laikā 18. janvārī tiks sastādīts budžets no valdes un 

biroja darbinieku puses. 22. janvārī notiks darba grupa par LSA budžetu 2019./2020.gadam. Tiks 

sagatavoti 4 budžeta varianti, jo mums ir jāpieņem 2 varianti – ka tiek publicēti dati par studējošo 

skaitu un ka netiek. Vēl divi varianti ir tāpēc, ka vēlamies apskatīt budžeta situāciju ņemot vērā 

pilnīgi visus biedrus, gan arī tikai tos biedrus, kas regulāri maksā biedra naudu, jo ir tādas, ka nav 

to darījušas jau daudzus gadus. Iespējams, ir racionālāk veidot budžetu uz bāzes, kas tiešām eksistē. 

Tas ir atvērts diskusijām. Mēs ļoti vēlētos, lai uz darba grupu būtu vismaz viens pārstāvis no katras 

SP. Nepieciešamības gadījumā 23. janvārī tiek izsludināta otrā darba grupa par nākamā perioda 

budžetu, kas notiktu 31. janvārī. Uz 23. februāra domes sēdi tiek iesūtīts budžets. Ja dome izsaka 

vajadzību pēc trešās darba grupas, tad tā tiek izsludināta 25. februārī un darba grupa notiktu 05. 

martā. Uz kongresu tiek iesūtīts gatavs/i budžeta projekts/i apstiprināšanai. 

 

7. Akadēmiskā virziena vadītāja un sociālā virziena vadītāja vēlēšanas 

_____________________________________________________________________________ 

 

J.Širina: Izsludinātajā termiņā saņemts pieteikums sociālā virziena vadītāja amatam no 

I.Lisovskas (izvirzījums no LU SP) un akadēmiskā virziena vadītājam no L.Vaivodes (izvirzījums 

no RSU SP). Rosinu noteikt 5 minūtes prezentācijai, 7 minūtes jautājumiem katrai kandidātei un 

10 minūtes izteikšanās par abiem kandidātiem. 

 

A.Staņēviča: Piedāvāju jautājumu uzdošanas laiku pagarināt līdz vismaz 15 minūtēm, ņemot vērā, 

ka nebija mājasdarba. 

 

J.Širina: Atbalstu priekšlikumu. Vai kādam ir iebildumi? (Nav iebildumu) 

 

L.Vaivode: Studentijā darbojos nedaudz vairāk nekā gadu, esmu bijusi RSU SP ārlietu virziena 

vadītāja, apmeklējusi domes sēdes, darba grupas, kongresus, kā arī organizējusi vairākus 

pasākumus. Lai arī mans darbs RSU SP valdē ir beidzies, jūtu, ka vēlos ieguldīt sevi, savu enerģiju 

un zināšanas, kā arī daudz mācīties, lai uzlabotu augstākās izglītības kvalitāti akadēmiskajos 

jautājumos, kas ir vistuvākie manai sirdij. 

Darbs LSA sākas ar biedriem. Pirmais darbs, ko vēlētos paveikt, ir apkopot SP pēc 

tematiskajām jomām, lai risinātu tiešām atbilstošos jautājumus. Otrais būtu studiju kvalitātes 

uzlabošana SP mērogā; saprast, kā studentcentrētu izglītību un akadēmisko godīgumu risināt 

nacionālā līmenī. Trešais ir kapacitātes celšana akadēmisko virzienu vadītājiem, aktīvistiem un 

interesentiem, turpinot rīkot akadēmisko tikšanās reizes, pabeidzot akadēmisko zināšanu 

minimumu un regulāri sazinoties ar akadēmisko virzienu vadītājiem, lai turētu roku uz pulsa par 

SP akadēmiskajām aktualitātēm. 

Svarīga lieta ir studiju sasaiste ar zinātni. Viens no aizgājušo gadu LSA lielākajiem 

sasniegumiem ir Zinātnes fonds. Būtu nepieciešams strādāt pie atbalstītāju piesaistes, lai varētu 

fonda darbību nodrošināt arī šogad. Otrs ir finansējums. Saeimas Augstākās izglītības, zinātnes un 

inovāciju apakškomisija ir izteikusi vēlmi ziemas sesijā strādāt ar zinātnes jautājumiem. Latvijas 

Jauno zinātnieku apvienība ir izteikusi priekšlikumu, ka būtu nepieciešams pārdalīt finansējumu 

pēc kvalitātes kritērijiem arī zinātniskajām institūcijām. Manuprāt, LSA šajā arī būtu jāiesaistās. 

Trešā grupa ir doktorantūras studenti. Pagājušajā gadā tika apstiprināta praktiskā doktorantūra 

mākslās, tad arī arhitektūras studenti izrādīja iniciatīvu, ka viņi vēlētos praktisko doktorantūru 
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arhitektūrā. Pasaules Banka veica pētījumu par promocijas procesu un secināja, ka tas Latvijā 

šobrīd ir ļoti sarežģīts – būtu jāsaprot, kā rīkoties, lai to vienkāršotu. Ņemot vērā to, ka tika 

pieņemti normatīvie akti saistībā ar augstākās izglītības ārējo kvalitātes novērtēšanu, ir 

nepieciešams pilnveidot studentu-ekspertu tīklu, parūpēties par to, lai uz katru vizīti tiktu deleģēts 

gan eksperts, gan novērotājs, atjaunot nolikumu, pabeigt videolekciju ciklu. Augstākās izglītības 

pilnveide vienmēr ir stāsts par pieejamību, par budžeta vietām, kas šobrīd tiek sadalītas pēc 

vēsturiskām tradīcijām, bet ir nepieciešams strādāt ar iepriekšminēto apakškomisiju, lai lobētu 

budžeta vietu sadali pēc kvalitātes kritērijiem. Atkal ir uzpeldējis jautājums par pārvaldības 

modeļa maiņu augstskolās. LSA un akadēmiskā virziena komandai nepieciešams vērst uzmanību 

uz to, lai tiktu saglabāta akadēmiskā sasaiste augstskolu pārvaldībā un netiktu ietekmēta studējošo 

pārstāvniecība visās lēmējinstitūcijās. 

Man ir trīs lieli darbības principi. Pirmā ir komunikācija – mums visiem savā starpā un ar 

valdību un sadarbības partneriem, lai visi darbotos saskaņoti un visu intereses tiktu pārstāvētas. 

Otrkārt, tā ir darbības caurskatāmība, lai akadēmisko virzienu vadītāji, aktīvisti, interesenti un 

pilnīgi visi studējošie saprastu, kas ir akadēmiskais virziens, kā tas strādā un ar ko tas nodarbojas. 

Treškārt, tā ir individuāla pieeja. SP ir ļoti dažādas, akadēmiskie jautājumi arī, tāpēc ir 

nepieciešama individualizēta pieeja, lai jautājumi tiktu risināti efektīvi. 

 

R.Ozoliņš: Ko, Tavuprāt, ir nepieciešams mainīt Vadlīnijās saistībā ar akadēmisko virzienu? 

 

L.Vaivode: Manuprāt, būtu nepieciešams pārskatīt, kāda šobrīd ir aktuālā situācija augstskolās, jo 

šo divu gadu laikā ir ieguldīts liels darbs akadēmiskajā virzienā. Runājot ar SP, iesaistītājām pusēm 

un vecbiedriem ir nepieciešams runāt, lai saprastu, kas ir tās lietas, kas šobrīd ir aktuālas, kas ir 

izpildītas un kas ir jāmaina stratēģijā. Konkrētāk nespēšu atbildēt. 

 

A.Pokšāne: Vai Tev ir idejas, kādus vēl atbalstītājus un kā Tu uzrunātu Zinātnes fondam? 

 

L.Vaivode: Jā, esmu runājusi ar palīdzi zinātnes jautājumos K.Tarasovu, esam runājuši, ka 

nepieciešams vērties ne tikai pie lielajiem uzņēmumiem, bet arī mecenātiem. Ir problēma, ka 

mecenāti reizēm ir fondu pārvaldītāji, nevis ziedotāji, bet ir nepieciešams paskatīties caur 

dažādiem projektiem. Idejas ir, ir jāizvērtē līdz šim darītais darba grupā. Zinātnes fondam ir jābūt. 

 

R.Birziņa: Motivācijas vēstulē un vīzijā neredzēju neko, kas paustu Tavu motivāciju, it īpaši 

ņemot vērā, ka nesen kandidēji uz citu ļoti augstu amatu. Kāpēc tieši Tu vēlies darīt tieši šo? 

 

L.Vaivode: Jā, novembrī kandidēju uz citu augstu amatu, mani neievēlēja. Tas bija sāpīgi, bet, 

padomājot, sapratu, ka manī vēl joprojām ir dzinulis un degsme, vēlos ieguldīt savu laiku un 

enerģiju studējošo pārstāvniecībā, jo man rūp ne tikai manas augstākās izglītības kvalitāte, bet arī 

mana brāļa un mūsu visu, iespējams, manu bērnu, jo augstākā izglītība ir ļoti svarīgs aspekts 

tālākajā cilvēka dzīvē. 

 

E.Ozols: Mums šķiet, ka Tava vīzija ir Justīnes Širinas un LSA aktīvistu sagatavotais gada plāns. 

Kas ir tieši Tavs pienesums šim periodam? 

 

L.Vaivode: Es apzinājos, ka nevēlos rakstīt vīziju gadam un trīs mēnešiem, es vēlējos rakstīt trīs 

mēnešiem, un turēties, lai nesāktu visu no nulles. Es apzinos to, cik daudz man vēl ir jāmācās. Ar 

tādu domu turējos pie izveidotā gada plāna un Justīnes iesāktās vīzijas. Veidot pilnīgi citādāk arī 



8 

 

pēctecības ziņā nav labi. Viena lieta, kas šobrīd ir jāaktualizē un ir palikusi novārtā, ir darbs ar 

zinātni un doktorantūru. 

 

M.Brīdiņš: Kāds ir Tavs skatījums uz privātajām augstskolām? Vai attiecībā uz šo Tev ir kādi 

mērķi un plāni? 

 

L.Vaivode: Ņemot vērā LSA ziņojumu par augstākās izglītības finansēšanas sistēmas 

pilnveidošanu, kura viens no priekšlikumiem ir budžetu vietu sadale pēc kvalitātes kritērijiem, tas 

ir viens no veidiem, kā privātās augstskolas pēc darbības kvalitātes rādītājiem varētu iegūt valsts 

finansējumu. Kā arī jāsaprot privāto augstskolu problēmas studējošo pārstāvniecībā un 

akadēmiskajos jautājumos. Līdz šim neesmu tik ļoti iedziļinājusies, lai saprastu atšķirības. 

 

K.Krievāns: Kā Tu saproti akadēmiskā godīguma principu? Mums ir sadarbība ar Valsts kultūras 

kapitāla fondu, pats esmu sniedzis projektus – gribu saprast, kā Tu varētu ietekmēt studentu 

izvērtēšanas darbību. 

 

L.Vaivode: Akadēmiskais godīgums līdz šim vienmēr ticis risināts augstskolu iekšienē, jo tas ir 

darbs, kas sākas ar studentiem, runājot ar docētājiem un akadēmisko personālu. Zinu, ka lielās 

augstskolas SAM projekta ietvaros ir izrādījušas veidot akadēmiskā godīguma politiku. Tas ir 

viens no mērķiem, ko centīšos saprast, kā LSA nacionālā līmenī var aktualizēt šos jautājumus. 

 

S.Skutele: Vai vari nosaukt pāris piemērus rezidentu jautājumā, kas būtu jārisina, bet pie kā LSA 

un Latvijas Jauno Ārstu asociācija vēl nav pieķērusies? 

 

L.Vaivode: Es šobrīd nevaru atbildēt. Gatavojot M.Danefeldu pēctecībai, sapratām, ka LSA 

pozīcija par medicīnas izglītību Latvijā ir novecojusi. To nepieciešams aktualizēt. 

 

G.Ēvalds: Kādi ir plānotie soļi ECTS ieviešanā? 

 

L.Vaivode: Gatavošanās procesā man vēl nesanāca pievērsties Boloņas procesa jautājumiem, bet 

esmu apņēmības pilna sadarboties ar Katrīnu un Justīni, jo šīs dāmas bija motivētas ar to strādāt. 

Mums ir nepieciešama valdība, lai varētu strādāt ar šo. 

 

A.Staņēviča: Vai un kad plāno strādāt pie pētījuma par iesaisti pētniecībā un iegūt lielāku 

respondentu skaitu? 

 

L.Vaivode: Par to runāju ar Kseniju. Abas piekritām, ka rezultāti nav reprezentatīvi, tā ir ļoti maza 

kopa. Ir nepieciešams paplašināt rādiusu, jāsadarbojas ar SP un augstskolu administrācijām, lai 

sasniegtu lielāku respondentu skaitu dažādos studiju virzienos. 

 

M.Danefelds: Vai ir akadēmisko tikšanās reizēs nepieciešams aktualizēt jautājumus, kas nav 

aktuāli visiem biedriem? Piemēram, daudzām augstskolām ir sakārtota e-studiju vide, lielāka 

pievienotā vērtība būtu no citas, visiem aktuālas, tematikas. 

 

L.Vaivode: Ja nemaldos, par akadēmisko tikšanās tematiem lielākoties balso aktīvisti, paziņojot, 

ka tēmas ir aktuālas. Manuprāt, ir vajadzīgs, lai SP, kam temats nav aktuāls, nāktu uz tikšanās 

reizēm un dalītos ar labo pieredzi, lai tā būtu pieredzes apmaiņa. Biedriem nav tikai jānāk pēc 

palīdzības, viņiem arī ir jādalās ar zināšanām un jāpalīdz citiem. 
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S.Skutele: Vai vari minēt kādus plusus augstskolu pārvaldības modeļa maiņai? Kas vēl varētu 

ietekmēt studējošo iespējas, izņemot veto un studējošo pārstāvniecības procentu? 

 

L.Vaivode: Iespējams, tā būtu efektīvāka pārvalde finanšu ziņā, tad varētu piesaistīt investorus no 

privātā sektora, tad, iespējams, finanšu plūsma būtu caurspīdīgāka, un administratīvā darbība 

efektīvāka. Ļoti svarīga ir sasaiste ar akadēmisko personālu, jo nav runa tikai par 20% un veto, bet 

arī par to, ka arī akadēmiskajam personālam tiek samazinātas iespējas lemt. 

 

R.Ozoliņš: Ko trīs mēnešu laikā plāno konkrēti izdarīt un kas būs Tava galvenā prioritāte? 

 

L.Vaivode: Viena no lielajām prioritātēm visai valdei ir valdības deklarācija, darbs komisijās un 

jaunajā apakškomisijā. Liels darbs ir jāiegulda tur, lai rūpētos par LSA interesēm. Un Zinātnes 

fonds. 

 

I.Lisovska: Sāku studijas LU 2016. gadā, esmu trešajā kursā Moderno valodu un biznesa studiju 

programmā. Piedalījos fakultātes SP, biju aktīvists LU SP, iesaistījos domes darbībā un dažādās 

komisijās – LU stipendiju un kredītu komisijās. Pagājušajā vasarā biju Erasmus apmaiņā Vācijā, 

uzreiz pēc atgriešanās tiktu ievēlēta par sociālā virziena vadītāju LU SP. No decembra man ir 

beidzies mandāts LU SP, tāpēc šodien kandidēju šeit. Gadu biju galvenā organizatore Culture 

Exchange Programme, piedalījos EQAF konferencē, vadīju LU mentoru programmu, kā arī 

organizēju rudens talku. LU arī atsaucās uz aicinājumu iesniegt datus saistībā ar Tiesībsarga un 

“Apeirona” pētījuma rekomendāciju ieviešanu. Es biju tas cilvēks, kurš atrada šo informāciju, un 

panācām, ka LU mājaslapā ir publicēta informācija ne tikai par fakultātēm, bet arī par bibliotēkām, 

dienesta viesnīcām, citām mācību telpām un filiālēm. Tika ieviestas jaunas krāsniņas dienesta 

viesnīcās. Tika īstenota ideja par kvalitātes novērtēšanas aptauju LU dienesta viesnīcām, jo tika 

pacelts jautājums par īres cenu maiņu, kas beigās netiks veikta, līdz netiks paaugstināta dienesta 

viesnīcu kvalitāte. Tika sākts darbs ar bērnistabu aptaujām. 

Es sociālo virzienu redzu trīs posmos izskaidrojamu. Pirmā fāze ir tiešā izglītības pieejamība, 

ka jebkurš cilvēks var kļūt par studentu. Nākamais ir augstākās izglītības iegūšanas procesa 

atvieglošana, dažādi jautājumi, kas skar vides pieejamību, bērnistabas, stipendijas iesaistei zinātnē 

utt. Pēdējais ir studentu atbalsta pasākumi, kas ir vairāk vērsti uz studentu psiholoģisko veselību, 

fizisko aktivitāti, dažādas atlaides u.c. bonusi. 

Šo trīs mēnešu laikā un, ja man būs iespēja darboties arī pēc tam, vēlos strādāt pie 

kreditēšanas sistēmas izmaiņām, paturot prātā atbalstu jaunajiem vecākiem, nepieciešamā 

finansējuma dienesta viesnīcu kvalitātes uzlabošanai, nepieciešamās informācijas ievākšanas un 

apstrādes par aktuālajiem jautājumiem šobrīd, kā arī būtu labi izpētīt studiju pamešanas iemeslus. 

 

R.Ozoliņš: Vai LSA ir nostāja saistībā ar mentālās veselības jautājumiem? Ja ir, kad tas tiks 

ieviests? Ja nav, vai tā būtu prioritāte, ko vajadzētu realizēt? 

 

I.Lisovska: Visi šie jautājumi ir svarīgi un sarežģīti ārpus pirmās fāzes, kur šim cilvēkam ļaujam 

kļūt par studentu. Ir grūti salikt prioritātes, jo visas tās problēmas ir aktuālas. Ja tagad ļoti 

fokusēsimies uz psiholoģiskā atbalsta nodrošinājumu, iespējams, būs cilvēki, kuri paliks bez 

augstākās izglītības, jo iepriekšējos posmos ir stipri svarīgāki jautājumi. Nostājas nav, cik esmu 

redzējusi. Ja tādas nav, tā ir jāizveido. Šim vēlētos piesaistīt cilvēkus, kas strādātu darba grupā, un 

ir izveidota palīga pozīcija, kas man varētu palīdzēt darbā ar šo. 

 

A.Staņēviča: Ko sociālajā virzienā esi darījusi valsts līmenī? 
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I.Lisovska: Mana pieredze ir diezgan nesen. Kā Justīne minēja, neatkarīgi no šodienas iznākuma 

turpināšu darbu pie vēstules izstrādes par studējošo un studiju kredītu sistēmas procesa 

atvieglošanu. Tā man būs jauna pieredze. Līdz šim nevarēju iesaistītes klātienē, jo tad, kad 

uzzināju par sociālā virziena prioritāšu sakritību ar savām iekšējām vērtībām, es biju ārvalstīs, pēc 

atgriešanās kļuvu par sociālā virziena vadītāju LU SP un man nebija tik daudz laika, lai piedalītos 

klātienē. Man bija pārstāvji, kas nāca uz darba grupām un deva atgriezenisko saiti. 

 

E.Ozols: Kam būtu jābūt atbildīgam par bērnistabām – SP vai administrācijai? 

 

I.Lisovska: Ne visām AII ir savas bērnistabas, tāpēc nevaram pateikt, ka SP atsevišķā AII ir par 

to atbildīga, ja viņiem nav līdzekļu tās izveidošanai. Tas ir komandas darbs. Tur ir jābūt gan ārējam 

finansējumam, kura nav AII, jo ir citas prioritātes budžeta sadalījuma dēļ. Tai jābūt kā iniciatīvai 

no LSA, ka šī ir izvirzīta kā viena no ESU sociālās dimensijas pamatproblēmām šajā periodā. Caur 

šo spektru varētu censties risināt. Ja gribam izglītotu sabiedrību, kā mēs to darīsim, ja aizvien 

mazāk vecākiem ir augstākā izglītība? Ir pierādīts, ka arī starp viņu bērniem ir mazāks procents, 

kas iegūst augstāko izglītību. 

 

M.Brīdiņš: Sapratu, ka plāno vairāk fokusēties uz tiem studentiem, kas ir tikko iestājušies, un ne 

tik ļoti tiem, kas šobrīd studē un ir uz vietas. Vai es pareizi sapratu? 

 

I.Lisovska: Tas nav gluži tas, ko gribēju pastāstīt. Tā ir svarīga daļa, bet mums ir jāveicina šķēršļu 

novēršana visa studiju procesa laikā, tas nav tikai par tiem, kas iestājas. Ir jau izvirzītas sociālās 

grupas, kam ir pabalsti un atbalsts, kamēr ir daži studenti, kuri nekvalificējās šiem kritērijiem. 

Nodalot kastītes, mēs bieži vien atstājam kādu ārpusē. No LSA būtu jāatrod veidus palīdzēt visiem. 

 

K.Krievāns: Vai esi bijusi visās dienesta viesnīcās un veikusi apsekošanu? 

 

I.Lisovska: Esmu bijusi tikai dažās, jo apsekošanu veica atsevišķa studentu grupa. Apsekošana 

tika regulāri veikta no dienesta viesnīcu vecāko puses, tālāk es strādāju ar datiem, jo man fiziski 

nebija iespēju būt visās viesnīcās. 

 

K.Krievāns: Cik naudas summa varētu būt piešķirta dienesta viesnīcām? Esmu apsekojis divas 

no šīm viesnīcām un secinājis, ka visās virtuvēs šīs krāsnis nav pieejamas. 

 

J.Širina: Iejaukšos, paskaidrojot, ka I.Lisovska runā par LU dienesta viesnīcām. 

 

I.Lisovska: Es nevaru pašlaik nosaukt konkrētu summu, jo tas ir atkarīgs no tā, cik lieli ir apmēri, 

ko vēlamies segt. Vispirms ir jāveic pētījums par situāciju visās dienesta viesnīcās, no tā varētu 

secināt, kas ir nepieciešams un kādas varētu būt izmaksas. 

 

E.T.Tēberga: Kāda tēma būtu jāpaceļ AIS un ar kādām metodēm? 

 

I.Lisovska: Par šo nebiju domājusi, bet, manuprāt, tas varētu saskanēt ar sociālā virziena prioritāti 

kā tādu. Galveno problēmu aktualizēšana studiju pieejamības jautājumā. Seminārā varētu pacelt 

jautājumu par studentu atbalsta sniegšanu ar papildu telpu nodrošinājumu, kas ir bērnistabas un 

bibliotēkas. 
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S.Skutele: Saprotu, ka liels darbs notiks ar kampaņām. Tā pieredze ar kampaņām ir, kāda ir, 

reizēm no Tevis neatkarīga, tas ir sarežģīts un darbietilpīgs process. Kā plāno realizēt kampaņas 

un kāpēc tās ir nepieciešamas? 

 

I.Lisovska: Tās ir nepieciešamas, lai pievērstu uzmanību iespējamiem atbalsta punktiem, kas 

varētu risināt problēmu. Sabiedrības slānim, kas dzīvo ārpus augstākās izglītības informācijas 

telpas, ir jārada iespēja to ieraudzīt studenta acīm. Kampaņas būtu darba grupu rezultāti. Man bija 

ideja izmantot sociālo mediju platformas, lai caur mūsu sociālajiem tīkliem izveidotu jaunu par 

stāstiem no studentu dzīves, koncentrēties uz vizuālajiem materiāliem. Katram materiālam apakšā 

būtu informācija no pētījumiem un datiem. 

 

S.Skutele: Vai vari nosaukt piemēru vismaz vienai kampaņai, neskaitot #piesAIsti? 

 

I.Lisovska: Gājiens par finansējumu augstākajai izglītībai. 

 

A.Pokšāne: Dažādu sociālo problēmu apzināšana ir darbietilpīga. Ja Tev jāveic šī anketēšana, 

kādā veidā plāno to darīt? 

 

I.Lisovska: Viss process nesastāv no vienas anketas. Būtu viena galvenā anketa, kas palīdz 

diagnosticēt problēmas lielajā mērogā, lai pēc tam būtu skaidrs, kur specializēt nākamās anketas. 

Lai nebūtu viss attālināti, gribētu tikties ar SP pārstāvjiem un atbildīgajiem par sociālo virzienu 

SP, ar viņiem sarunu gaitā noskaidrosies vēl jautājumi. Kā arī plānoju sociālā virziena tikšanos, 

lai izrunātu aktuālos jautājumus. 

 

J.Širina: Ir pieteikušies vēl divi cilvēki, vai jums ir iebildumi, ka atļaujam uzdot vēl divus 

jautājumus? (Nav iebildumu) 

 

T.Kerimovs: Tur uz galda stāv signālģenerators no 1978. gada, vēl joprojām tas tiek izmantots, 

lai veiktu dažus laboratorijas darbus. Kā LSA varētu palīdzēt SP risināt šo jautājumu, lai 

modernizētu laboratorijas tehnisko iekārtojumu? 

 

I.Lisovska: Viens no risinājumiem būtu to izvirzīt kā projektu uz fonda naudu, lai ieviestu šīs 

nepieciešamās tehnoloģijas. Vēl risinājums varētu būt meklēt NVO sektorā atbalsta punktus, kas 

gribētu palīdzēt. 

 

M.Danefelds: Ņemot vērā, ka līdz šim maz esi iesaistījusies sociālās dimensijas jautājumu 

risināšanā valstiskā mērogā, kādas specifiskas zināšanas vai kompetences varēsi sniegt valdei un 

tās darbībai? 

 

I.Lisovska: Es varētu sniegt valdei un LSA kā organizācijai to, ka tajā brīdī, kad kaut kas sasaucas 

ar manām prioritātēm, es ļoti, ļoti cītīgi pie tā strādāju, brīžiem pat noliekot to kā prioritāti pār 

citām, veltot tam brīvo laiku. Zinu, ka man ir daudz jāmācās, bet esmu gatava to darīt. Esmu gatava 

ieguldīt savas spējas un kapacitāti šo jautājumu risināšanā. Es ļoti labi pārzinu situāciju, kad 

ģimenē nav finansiālās brīvības, bet augstākā izglītība ir prioritāte, procedūras, kas saistītās ar 

daudzbērnu ģimenēm un jaunajiem vecākiem. 

 

Kandidātes pamet telpu. 
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T.Kerimovs: No sākuma RTU SP domnieki bijām nedaudz skeptiski par Lieni, jo iesniegtajā 

darbības vīzijā neredzējām konkrētas lietas no viņas, jo zinājām, ka, gatavojoties, daudz ir nācis 

no J.Širinas. Pēc prezentācijas sapratām, ka Liene loģiski atbild uz jautājumiem, viņiem ir galva 

uz pleciem. Trīs mēneši ir lielisks laiks, lai pārbaudītu viņas darba spējas īstermiņā un atvieglotu 

LSA darbu kopumā. Aicinām balsot par. 

 

M.Danefelds: Aicinu atbalstīt abas kandidātes. Jā, tie ir trīs mēneši, bet Lienei ir daudz savu ideju, 

kuras viņa plāno īstenot, viņa ir kompetenta dažādos augstākās izglītības akadēmiskās sfēras 

jautājumos. Viņai ir daudz potenciāla, lai mācītos, un lai pierādītu sevi tālākā termiņā. Šajā termiņā, 

kopš Ilze ir parādījusies LSA un interesējusies par šo amatu, viņa ir sevi labi parādījusi, kā arī 

viņai ir iepriekšējās zināšanas un kompetences LU sociālo jautājumu risināšanā. 

 

R.Ozoliņš: Jā, Lienei ir potenciāls, tomēr neuzskatu, ka jāievēl tikai tāpēc, ka ir potenciāls. 

Skatoties uz viņas darbības vīziju, kas ir Justīnes darbības vīzijas atšķaidīta versija, man liekas, 

nav labi. Viņa neparādīja, ka viņai būtu savas idejas, kā vajadzētu darboties. Kad Justīne kandidēja 

uz akadēmiskā virziena vadītāja amatu, viņai bija līdzības ar Arkādija iestrādnēm, bet tur bija 

skaidri redzama sava ideja par virziena attīstību. Tas nebija slikts pakaļdarinājums. Aicinātu 

neatbalstīt Lieni. Par Ilzi varu teikt, ka prezentācija nebija izcila, saturs nebija pārliecinošākais, 

bet man bija skaidrs, ka viņai ir savs redzējums par virzienu un tas, ko viņa vēlas panākt. Tāpēc 

aicinu atbalstīt Ilzi, kā arī man pašam ir bijusi pieredze, strādājot ar viņu pusgadu vienā valdē. 

Viņa ļoti ātri mācās, daudz zina par sociālo vidi. 

 

G.Kalniņš: Neaicināšu balsot vai nebalsot. Lūgtu jūs paskatīties skaidrām acīm uz šībrīža 

kandidātu pieredzēm, līdzšinējo darbošanos, lietu saprašanu un uztveri. Ja jāsalīdzina pirmais ar 

otro kandidātu, kā ir iespējams to visu panākt trīs mēnešu laikā? Ja paveiksies, ievēlēs vēl uz gadu. 

Tas ir neiespējami. Apdomājiet, vai ir jāievēl ievēlēšanas pēc, apzināmies, ko mēs ievēlējam. 

 

T.Kerimovs: Par SP sadarbību ar LSA. Ir SP, kuras daudz aktīvāk sadarbojas ar LSA, un ir 

nozīmīgi, ka visi virzieni ir aizpildīti, lai varētu veiksmīgi sadarboties ar LSA. Lai būtu pilna 

kapacitāte. [Neievēlot] mēs kādu pārslogosim vai arī kādus jautājumus nerisināsim trīs mēnešus. 

Tāpēc aicinu balsot par abām. 

 

J.Širina: Manā ieskatā nav slikti, ka Liene turpina manis iesākto darbu, jo tas ir jautājums par 

gada plāna pēctecība. To nevar uztvert kā tikai manu gada plānu, tas ir akadēmiskā virziena gada 

plāns, ko realizē gan vadītājs, gan palīgi, gan aktīvisti un domnieki. Tas ir apsveicami, ka viņa ir 

gatava turpināt apstiprinātu gada plānu un izvirzīt tajā prioritātes, kas viņai interesē. Aprīlī būs 

domes sēde un tai sekos stratēģiskais seminārs, kurā izvirzīsim mērķus un prioritātes nākamajam 

gadam, tad skatīsimies jaunās iniciatīvas un prioritātes. 

 

E.T.Tēberga: Aicinātu Ilzes prezentācijas vīzijas sadaļu neuztvert kā to, ko viņa plāno panākt trīs 

mēnešos, bet gan paskatīties uz to tā, ka sociālais virziens vēl ir jānodefinē, un viņa pie tā ir gatava 

strādāt. Viņai ir skaidrs pirmais darbs, pie kā strādāt, un prioritāšu secība. Aicinu atbalstīt. 

 

8. Balsojums par kandidātiem 

_____________________________________________________________________________ 

 

Balsu skaitīšanas komisija iepazīstina ar balsošanas procedūru. 

Izsludināta pauze, kurā notiek balsošana. 
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9. Vēlēšanu rezultātu paziņošana un apstiprināšana 

_____________________________________________________________________________ 

 

Balsu skaitīšanas protokols pielikumā. 

 

J.Mellēns: Balsojums par LSA akadēmiskā virziena vadītāja amata kandidātu. Sagatavots 51 

biļetens, izsniegti 26 biļeteni, dzēsti 25 biļeteni, urnā atrasti 26 biļeteni, par nederīgiem atzīti 0 

biļeteni. Par kandidāti Lieni Vaivodi: 

 

PAR 20 

PRET 6 

 

Lēmums: Par Latvijas Studentu apvienības akadēmiskā virziena vadītāju ievēlēta Liene 

Vaivode. 

 

Balsojums par LSA sociālā virziena vadītāja amata kandidātu. Sagatavots 51 biļetens, izsniegti 26 

biļeteni, dzēsti 25 biļeteni, urnā atrasti 26 biļeteni, par nederīgiem atzīti 0 biļeteni. Par kandidāti 

Ilzi Lisovsku: 

 

PAR 23 

PRET 3 

 

Lēmums: Par Latvijas Studentu apvienības sociālā virziena vadītāju ievēlēta Ilze Lisovska. 

 

J.Širina: Izsludinu balsojumu: 

“Par vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu”. 

 

Mandātus ‘par’ paceļ vairākums. ‘Pret’ vai ‘atturas’ neviens nebalso. 

 

Lēmums: Vēlēšanu rezultāti ir apstiprināti. 

 

J.Širina piedāvā uz nākamo domes sēdi iepazīstināt ar jaunievēlēto valdes locekļu gada plānus un 

koriģētus esošo valdes locekļu gada plānus. Nav iebildumu. 

 

10. Aktuālā informācija par grozījumiem normatīvajos aktos 

_____________________________________________________________________________ 

 

J.Širina: Šajā periodā aktuāli bijuši grozījumi Studiju programmu licencēšanas noteikumos. 

Aicinu visus iepazīties ar jaunajiem noteikumiem. Licencēšanas procedūra nav būtiski mainījusies. 

Turpmāk novērtēšanas vizītēs būs obligāti jāpiedalās LSA deleģētam novērotājam. Ja LSA 

nedeleģē novērotāju, tad procedūra nevar notikt. Aicinu visus izmantot šo iespēju un pieteikties 

novērotājiem. Ministrija ļoti vēlējās uzsvērt, ka novērotājiem jādarbojas saskaņā ar AIC izstrādātu 

kārtību un izdevumus sedz deleģētājorganizācija. Tā tas darbojās līdz šim, bet tagad tas ir 

normatīvajā aktā. No LSA puses budžeta darba grupā virzīsim, ka novērotāju uzturēšanās vai ceļa 

izmaksas vizītēm reģionos tiks segta no LSA budžeta. Tagad licencēšana atbilst Eiropas 

standartiem un vadlīnijām, aicinu SP iepazīties ar tiem. Tiks izveidota Studiju kvalitātes komisija, 

kas būs 5 ekspertu grupa, kur pretendenti paši pieteiksies un tos apstiprinās Augstākās izglītības 

kvalitātes nodrošināšanas padome, kurā līdz šim darbojās LSA prezidents. Tagad AIKNP varēs 
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būt LSA pārstāvis, kas nav prezidents. Kad AIC lūgs deleģēt pārstāvi, tad visdrīzāk izsludināsim 

pieteikšanos. Studiju kvalitātes komisija pieņems lēmumu, kam piešķirt licences, izvērtēs ekspertu 

ziņojumus un lems par studiju virziena akreditāciju. 

Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumos ir visbūtiskākās izmaiņas. Tagad 

studiju virzienus varēs novērtēt jebkura EQAR iekļauta aģentūra. No IZM nākusi klāt jauna 

procedūra. Kad studiju programma tiek licencēta, tā nav iekļauta nevienā akreditētā studiju 

virzienā. Šī procedūra paredzēs kārtību, kā šī programma tiek ielikta akreditētā virzienā. Tas bija 

viens no punktiem, par ko nozarei un mums bija iebildumi. Novērtēšanas procedūrās, kuras īstenos 

ārzemju aģentūras, piedalīsies LSA deleģētie novērotāji, kas būs interesanta atgriezeniskā saite 

mums. Ministra iniciatīva bija atgriezties pie studiju programmu vērtēšanas un kvantitatīviem 

kritērijiem, bet ministrija beigās piekāpās nozarei, noņemot procentuālos dalījumus. Tagad tiks 

izvērtēts studiju virziens un atsevišķi arī visas virziena programmas, kam tiks piešķirts vērtējums. 

Programmas, kas saņems vērtējumu “neapmierinošs”, nevarēs saņemt akreditāciju. 

Akreditāciju uz sešiem gadiem varēs saņemt tikai tie studiju virzieni, kuros netiks konstatēti 

būtiski trūkumi. Neviena programma šādā virzienā nebūs arī saņēmusi vērtējumu “neapmierinošs”. 

Akreditāciju uz diviem gadiem iegūs, ja konstatēti trūkumi un nepilnības kvalitatīvai virziena 

darbībai, tomēr trūkumi ir novēršami šī termiņa ietvaros. Lēmumu par akreditāciju uz diviem 

gadiem pieņem ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas, ja tas ir jauns studiju virziens, kam nav bijusi 

akreditācija. Lēmumu par neakreditēšanu var pieņemt, ja divām vai vairāk programmām ir 

neapmierinošs vērtējums un ir būtiski trūkumi. Akreditācijas lapā tiks ierakstītas tikai tās 

programmas, kas saņēmušas vērtējumus “izcili”, “labi” un “viduvēji”. 

Par Uzņemšanas noteikumiem un kritērijiem studiju programmās. Tie stājas spēkā no šī gada 

un attiecas uz studējošajiem, kas ārzemēs ieguvuši augstāko izglītību. No nākamā perioda obligāts 

kritērijs uzņemšanā būs visu vidusskolas centralizēto eksāmenu rezultāti. LSA un Rektoru padome 

iestājās, ka šis nav samērīgi un ir jāatstāj augstskolas kompetencē. MK lēma, ka tas vairos 

studējošo, kas iestājas augstskolās, kvalitāti un izcilību. Viņi nebija nostatāmi uz citu viedokli. 

Informācija tām augstskolām, kurās ir studiju virziens “Tiesību zinātne”. Vienotais juristu 

eksāmens būs, tas attieksies uz reflektantiem, kas maģistrantūrā tiks uzņemti šī gada rudenī. 

Tiklīdz noteikumi tiks apstiprināti, mēs palaidīsim relīzi, lai visi ir informēti. 

Domniekiem bija jautājumi par militārajām apmācībām studējošajiem. Aizsardzības 

ministrija gatavo šos noteikumus iesniegšanai MK. LSA tika lūgts viedoklis par galējo redakciju, 

kas nebija būtiski mainījusies. Tiklīdz noteikumi būs apstiprināti, studējošajiem būs iespēja 

brīvprātīgi piedalīties militārajās apmācībās un par to saņemt kompensāciju. 

 

K.Sproģe: Pašlaik tiek skatīti grozījumi Izglītības likumā, kas skars ārvalstīs iegūta diploma vai 

kvalifikācijas iegūšanu Latvijā, ja tas ir nepieciešams. Šo funkciju veic AIC par samaksu, tomēr 

pēc starpvalstu līguma stāšanās spēkā, kas paredz, ka Baltijas valstu starpā diplomi tiek atzīti 

automātiski, ir nepieciešamas izmaiņas likumā. Būtu jāiekļauj tas, ka starpvalstu līguma gadījumā 

procedūra nav jāveic. Lielākās diskusijas ir par vienota reģistra izveidi, tā saturu un uzturēšanu. 

Visticamāk, ka to darīs AIC. Ir bažas, ka IZM reģistrā nevēlas iekļaut personas, kas nav ieguvušas 

pozitīvu vērtējumu diploma atzīšanai – ja ir pilnīga vai daļēja neatbilstība. Par šo bija strīdi starp 

ministriju un potenciālo ministri. Mēs uzskatām, ka tur jābūt iekļautiem visiem, lai neatkārtotos 

situācijas, kad kāds studējošais dodas uz citu augstskolu un cenšas atkal atzīt šo pašu diplomu, un 

tiek pieņemts cits lēmums. Ja ir daļēja atbilstība, viņam būtu iespēja piemācīties kaut ko klāt, lai 

būtu atbilstība. Nākamnedēļ komisijā darbs turpināsies. 
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11. Atskats par aizvadītajiem starptautiskajiem pasākumiem 

_____________________________________________________________________________ 

 

K.Sproģe: Vīnē norisinājās Eiropas Studentu konvents, kura būtiskākie jautājumi bija par Boloņas 

procesa mītiem un patiesībām un kā tas varētu izskatīties nākotnes. Viens no biežāk izmantotajiem 

argumentiem ir, ka Boloņas procesa ieviešana ir dārga, lai gan tā ir daļēja patiesība. Pašlaik 

novērojams iniciatīvas trūkums no lēmumpieņēmējiem. Pēc 2020. gada process turpināsies, tomēr 

nav zināms, kādā formātā, kas būs tā uzturētājs un kādas būs sankcijas. Šobrīd process ir 

brīvprātīgs. Arī Latvijā ir būtiskas procesa reformas, kas nav ieviestas. Lielāko daļu pasākuma 

aizņēma darbs pie ESU valdes vēlēšanu sistēmas izmaiņām. Bija runa par termiņa pagarināšanu 

uz diviem gadiem, termiņu pārklāšanos un dzimumu kvotu sistēmas izmaiņām. 

Novembra sākumā Bosnijā norisinājās ESU rīkotās apmācības par migrantiem un bēgļiem, 

kur man bija iespēja piedalīties. Skatījāmies, kā skatīties ar studējošajiem, kas mūsu gadījumā būtu 

ārvalstu studējošie, ne tie, kam ir bēgļa statuss. Ir jāveicina sabiedrības izpratne. Tāda elementāra 

lieta kā nopērkams plāksteris, kas atbilst ādas krāsai, ne visiem ir pieejams. 

Novembra vidū Latvijā norisinājās NOM, kur tika izrunāti apvienību principi saistībā ar 

biedru piesaisti un iemesliem, kāpēc studenti neiesaistās pārstāvniecībā. Neskatoties uz mērķiem, 

nācās apzināties, ka esam ārkārtīgi elitāri pret jaunajiem studentiem. Tas īpaši izteikts 

Ziemeļvalstīs, kur jaunie un nepieredzējušie studenti pārstāvniecībā nav vajadzīgi. Ziemeļvalstīs 

apvienības strādā vairāk ar politiska līmeņa procesiem, mazāk ar kultūras pasākumiem. Atjaunots 

ētikas kodekss, kas paredz metodes, kā ziņot par pārkāpumiem, ieviestas uzticības personas. 

Decembra sākumā Rīgā norisinājās ESU garīgās veselības apmācības. Dalībniekus no 

Latvijas nebija, bet LSA to bija grūti ietekmēt, jo procesu koordinēja ESU un pieteikšanās bija 

agri. Man bija iespēja pavērot, iesaistoties no organizatoru puses, ieguvu daudz kontaktu, kas 

varētu palīdzēt sociālajā dimensijā. 

Novembra beigās un decembra sākumā norisinājās ESU biedru sapulce. Tika pieņemta 

nostāja par Eiropas Parlamenta vēlēšanām, kuras būtiskākie punkti ir par pieeju Eiropas 

finansējumam dažādām neaizsargātajām grupām. Arī nostājas par augstākās izglītības pieejamību 

migrantiem, akadēmisko un preses brīvību, pietiekoši un ilgtspējīgi finansētu augstāko izglītību. 

Izglītība ir tā joma, kurā Eiropas Savienība nevar ļoti iejaukties valstu politikā, līdz ar to šīs ir 

vispārējās vadlīnijas. Pieņemta nostāja par kvalitatīvām studiju praksēm, kas paredz, ka tām jābūt 

ja ne atmaksātām, tad vismaz ar sociālajām garantijām. Ja prakse ir studiju ietvaros, tai jāsakrīt ar 

studiju virzienu un jābūt ar kredītpunktiem. Pretdiskriminācijas nostāju mēs varētu ņemt par 

pamatu, ja mēs paši veidosim līdzīgu nostāju. Pieņemta arī jau pieminētā rezolūcija par LSA 

novērotāju statusa saglabāšanu, kas atbalstīta vienbalsīgi. Pieņemti daudzi grozījumi ESU kārtības 

rullī. Tagad ESU varēs iestāties jebkuras valsts apvienība, kas ir Eiropas augstākās izglītības telpā, 

paverot durvis Krievijai, Kazahstānai u.c. Netika pieņemts neviens piedāvājums izmaiņām 

vēlēšanu kārtībā. 

Martā Rumānijā norisināsies Eiropas Studentu konvents, kam aprīļa vidū Kopenhāgenā 

sekos NOM. Maija sākumā Bulgārijā būs ESU biedru sapulce. Baltic Organizational Meeting 

gaidāma augusta vidū Lietuvā, bet tēma varētu būt par sociālo dimensiju un diskrimināciju. Uzreiz 

pēc BOM būs Lietuvas Studentu apvienības asambleja, kur esam jau ielūgti. 38. Eiropas Studentu 

konvents norisināsies Helsinkos, visticamāk tiks saņemts ielūgums arī uz konferenci, kas sekos 

uzreiz pēc tā. NOM norisināsies Fēru salās oktobra beigās, savukārt rudens biedru sapulces vieta 

un laiks vēl nav zināms. 
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12. Studējošo pašpārvalžu aktualitātes 

_____________________________________________________________________________ 

 

BA: 

Strādājām pie SP nolikuma grozījumiem, budžeta plānošanas. 

Gatavojamies simulāciju konkursam “Bizness24h”. 

Top sadarbība ar LU SZF SP un LKA SP saistībā ar Valentīndienas pasākumu. 

 

DU: 

Notiek pieteikšanās sociālā atbalsta programmai, kas sniedz 50% atlaidi dienesta viesnīcas maksai. 

Norisinājās labdarības akcija, gatavojamies “Mis un misters DU”. 

 

LKA: 

Aizvadījām nakts lekcijas. 

Notika informatīvais seminārs pirmkursniekiem “Tava pirmā sesija”. 

Aizvadīta Ziemassvētku balle “Klusums zīda papīrā”. 

Bijām uz tikšanos ar BA SP un LU SZF SP par Valentīndienas pasākumu. 

 

LU: 

Strādājam pie LU vadības un LU SP vienošanās projekta pilnveides. 

Tiek strādāts pie LU SP jauno biedru semināra. 

Tiek aktualizēta LU starptautiskā zinātniskā konference un studentu iesaiste tajā. 

Tiek likts uzsvars uz e-studiju pārbaudi un pilnveidi. 

Veikti pirmie soļi Culture Exchange Programme komandas veidošanai. 

Gaidām uz LU Zinātņu mājas atklāšanu 28. janvārī. 

 

RISEBA: 

Senāta sēdē apstiprinātas izmaiņas par RISEBA finansēto budžeta vietu, ieviešot rotāciju. Līdz 

vasaras sākumam tiks veidotas darba grupas ar vadību, lai sagatavotu izmaiņas nolikumā. Ar 

septembri tas stāsies spēkā. 

Erasmus studentu sagaidīšana, sūtīsim badiju vēstules. 

Esam sākuši podkāstu. 

Februārī notiks Arhikauss. 

Izveidota komanda kampaņai akadēmisko cilvēku piesaistei. 

 

RSU: 

Jaunā valde uzsākusi darbu. 

Strādājam pie e-studiju vides formāta uzlabošanas. 

Īstenojam akciju “Seko sesijai ar RSU SP”. 

Attīstām studējošo iesaisti zinātniskajā darbībā. 

Atsākam projektu “Etiķete” sadarbībā ar Absolventu asociāciju. 

 

RTU: 

Ievēlēta jaunā prezidente un atkārtoti apstiprināts par viceprezidentu E.Ozols. 

Strādājam pie RTU SP Gada balvas. 

Gatavojamies pieredzes apmaiņas braucienam uz Norvēģiju. 

Notika pārstāvniecības seminārs “Balss” un notiks līderprasmju un pašizaugsmes seminārs "Solis", 

nedēļu vēlāk notiks “Studentu parlamenta akadēmija” jeb “SPA”. 
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VeA: 

Aizvadījām Ziemassvētku balli un Gada balvu. 

Apstiprināts budžets. 

Izdevies īstenot apzaļumošanas projektu. 

 

BAT: 

Vakar norisinājās Gada balva. 

15. janvārī norisināsies valdes vēlēšanas. 

 

Valde pateicas RTU SP par domes sēdes uzņemšanu. 

 

Sēde tiek slēgta 15.24 

 

 

Sēdi vadīja                    J.Širina 

 

Sēdi protokolēja                 B.Puisīte 
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