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

Domes sēdes norises vieta: Tiešsaistē, lietotnē “Zoom” 

Sēde izsludināta: ar e-pasta starpniecību 2020. gada 15. maijā 

Sēdes sākums:  

Sēdē piedalās: 31 no 51 balsstiesīgajiem – konstatēts kvorums 

Sēdē piedalās: 

 

Domnieki: 

 

Kārlis Džeriņš (BA) 

Kristafers Zeiļuks (BA) 

Krista Ribakova (BAT) 

Kristaps Jumis (DU) 

Ieva Iraida (EKA) 

Juta Lapsiņa (EKA) 

Ričards Leitendorfs (ISMA) 

Reinis Lansmanis (LiepU) 

Anna Marija Kučinska 

(LKA) 

Valters Dolacis (LKrA) 

Alise Pokšāne (LU) 

Laura Grima (LU) 

Olga Ošeniece (LU) 

Roberts Rostoks (LU) 

Gvido Bērziņš (LLU) 

Karlīna Strautmale (LMA) 

Justīne Širina (LSA) 

Rolanda Ķīkule (LSPA) 

Paula Feldmane (RSU) 

Anželika Zorova (RSU) 

Arturs Jirgensons (RSU) 

Santa Bilinska (RTA) 

Edijs Ozols (RTU) 

Mārtiņš Arājs (RTU) 

Rebeka Birziņa (RTU) 

Sandis Migla (RTU) 

Viktorija Pižova (TSI) 

Zandis Kadovskis (ViA) 

Raitis Didrihsons (VeA) 

 

 

Viesi: 

 

Ilze Lisovska (LSA) 

Igors Uhaņs (LSA) 

Katrīna Sproģe (LSA) 

Evelīna Melānija Puzo 

(LSA) 

Katrīna Freimane (LSA) 

Aigars Pluģis (LSA) 

Aneta Tarasova 

Anna Jete Gauja 

Aiva Staņēviča 

Arkādijs Zvaigzne 

Deniss Celuiko 

Elīza Dāldere 

Guntis Kalniņš 

Līga Rudzāne 

Mareks Biskars 

 

 

Sēdes darba kārtība: 

1. Domes sēdes atklāšana 

2. Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana 

3. LSA sabiedrisko aktivitāšu rīkošana saistībā ar finansiālo atbalstu studējošajiem COVID-

19 krīzes ietekmē 

 

1. Domes sēdes atklāšana 

 

J. Širina saka uzrunu. 
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K. Freimane informē, ka kvorums ir konstatēts. 

 

2. Darba kārtības apstiprināšana 

J. Širina: Izsludinu balsojumu: 

“Par 2020. gada 17. maija domes sēdes kārtības apstiprināšanu.” 

Mandātus “Par” paceļ vairākums. “Pret” vai “Atturas” neviens nebalso. 

Lēmums: 2020. gada 17. maija ārkārtas domes sēdes kārtība ir apstiprināta. 

 

3. LSA sabiedrisko aktivitāšu rīkošana saistībā ar finansiālo atbalstu studējošajiem 

COVID-19 krīzes ietekmē 

 

J. Širina: Piedāvājums ir iepazīstināt ar situācijas aktualitāti un jau paveikto. 

Iebildumi netiek saņemti. 

J. Širina: Sadarbībā ar IZM aprīļa sākumā tikai izveidota aptauja par studējošo finansiālo stāvokli 

Covid-19 sakarā. Aptauju aizpildīja vairāk nekā 8 tūkstoši studējošo. Balstoties uz rezultātiem tika 

piedāvāti priekšlikumi IKZK sēdē. Notika tikšanās ar A. Ašerādenu, tika saņemts konceptuāls 

atbalsts.  

Domes sēdes dalībniekiem tiek rādīta prezentācija ar aptaujas rezultātiem (pielikumā).  

J. Širina: Satraukums ir radies tādēļ, ka gandrīz 12% studējošo ir norādījuši, ka ir spiesti pamest 

studijas radušās situācijas dēļ. Diskusijās ar valdības pārstāvjiem tika secināts, ka ir nepieciešamas 

radikālākas metodes par vēstulēm un tikšanām, jāparāda arī sabiedrības nostāja. 14. maijā radās 

ideja par tiešsaistes akciju ar sekojošu vides instalāciju. Aicinājums ir diskutēt par vides 

instalācijas norisi un organizēšanu. 

A. Pokšāne: Satraukumu rada iespēja, ka lūgums pārsniegs vadības iespējas sniegt finansējumu 

un rezultēsies ar pilnīgu rīcības trūkumu. 

O. Ošeniece: Ierosinājums ir papildus notiekošajām aktivitātēm veikt arī informatīvu un 

skaidrojošu kampaņu sociālajos tīklos. 

E. Ozols: Komentārs par organizācijas procesu – sēde ir sasaukta pēc darbības, kas padara lēmumu 

bezjēdzīgu. 

R. Rostoks: Aicinājums LSA valdei sniegt papildus skaidrojumu konkrētā sēdes punkta 

nepieciešamībai. 

J. Širina: Aicinājums sniegt komentārus par akcijas pamatojumu un nepieciešamību. 

R. Birziņa: Iebildumus rada kārtība, kādā tiek lemts par akcijas norisi. Informācija jau ir 

publiskota un tas netika darīts, saskaņojot ar domi. 

J. Širina: Lēmums tika pieņemts neatliekamā kārtā laika trūkuma dēļ. Domes sasaukšanas mērķis 

ir vienoties par tiešsaistes akcijai sekojošām aktivitātēm. Aicinājums sniegt ierosinājumus vides 

instalācijai vai citām aktivitātēm, ko īstenot pēc tiešsaistes akcijas. Ierosinājums ir veidot vides 

instalāciju līdzīgu tai, kas notika 2016. gadā, izveidojot studējošo izveidotos attēlus.  

R. Rostoks: LU SP atbalsta akciju, ja tā nenotiek kā fiziska pulcēšanās un tiek ievēroti visi 

valdības izsludinātie drošības pasākumi. Ieteikumus par norisi var sniegt 23. maija sēdē. 

J. Širina: Šobrīd ir apkopota informācija par pulcēšanās norises ierobežojumiem un tie tiek ņemti 

vērā.  

R. Rostoks: Aicinājums veikt balsojumu. 

L. Grima: Ierosinājums veikt divus balsojumus, vienu par pulcēšanos, otru par vides instalāciju, 

jo pulcēšanās var tikt negatīvi uztverta sabiedrībā Covid-19 dēļ. 

 



Balsojums tiek veikts, izmantojot tiešsaistes rīku “Polys.me”. 

 

J. Širina: Izsludināts balsojums: 

“Par LSA publiskas sapulces rīkošanu ar vides instalācijas uzstādīšanu 26. maijā pie 

Saeimas ēkas.” 

 

PAR PRET ATTURAS 

23 3 1 

 

Lēmums: Rīkot publisku LSA sapulci ar vides instalācijas uzstādīšanu 26. maijā pie Saeimas 

ēkas.  

 

J. Širina: Lūgums sniegt ierosinājumus akcijas norisei un pieteikties par brīvprātīgajiem, kā arī 

popularizēt tiešsaites akciju un sniegt materiāltehnisko palīdzību. 

R. Birziņa: Aicinājums turpināt diskusiju darba grupā un noslēgt domes sēdi.  

 

Sēde tiek slēgta 17.23. 

 

Sēdi vadīja                    J. Širina 

Sēdi protokolēja           K. Freimane 

 



DOMES SĒDES REĢISTRĀCIJAS SARAKSTS 

 

  



 

  





















 


