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Rīgā

Nr. 2020/DP5

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 24. aprīlī
Sēdes sākums: 12.05
Sēdē piedalās: 27 no 51 balsstiesīgajiem – konstatēts kvorums
Sēdē piedalās:
Domnieki:
Ints Mančass (BA)
Kristafers Zeiļuks (BA)
Krista Ribakova (BAT)
Kristaps Jumis (DU)
Ieva Iraida (EKA)
Reinis Lansmanis (LiepU)
Anna Marija Kučinska
(LKA)
Daniels Balodis (LKK)
Valters Dolacis (LKrA)

Santa Leimane (LMA)
Sandis Homenko (LNAA)
Marta Kāpiņa (LSPA)
Alise Pokšāne (LU)
Laura Grima (LU)
Olga Ošeniece (LU)
Roberts Rostoks (LU)
Justīne Širina (LSA)
Amanda Barkāne (RSU)
Anželika Zorova (RSU)

Arturs Jirgensons (RSU)
Diāna Drozdova (RTA)
Agate Buravcova (RTU)
Arta Renāte Rulle (RTU)
Mārtiņš Arājs (RTU)
Rebeka Birziņa (RTU)
Oskars Vasmuss (VeA)
Zandis Kadakovskis (ViA)

Viesi:
Ilze Lisovska (LSA)
Igors Uhaņs (LSA)
Katrīna Sproģe (LSA)
Evelīna Melānija Puzo
(LSA)
Katrīna Freimane (LSA)
Aigars Pluģis (LSA)
Aija Mežale
Aiva Staņēviča (LSA)

Alise Paula Zīverte
Andra Annemarija
Krūmiņa
Anna Filipenoka
Anna Jete Gauja
Ariana Krasiļščikova
Diāna Ritere
Elīza Dāldere
Inese Trenča (LETA)

Jānis Zvērs (TV3)
Jēkabs Akermanis
Karīna Elizabete Lase
Liene Vaivode
Līga Rudzāne
Mārtiņš Danefelds
Paula Feldmane
Viesturs Baltušs

Sēdes darba kārtība:
1. Domes sēdes atklāšana
2. Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana
3. Studējošo finansiālā atbalsta iespējas Covid-19 krīzes laikā, diskusija ar IZM pārstāvjiem
4. Valdes locekļu un biroja darbinieku darbības pārskats kopš iepriekšējās domes sēdes
5. Finanšu pārskats par periodu kopš iepriekšējās Domes sēdes
6. Valdes locekļu vēlēšanas
7. Balsojums par valdes amatu kandidātiem
8. Valdes locekļu vēlēšanu rezultātu apstiprināšana

9. Studējošo finansiālā atbalsta iespējas Covid-19 krīzes laikā
10. Aktuālās izmaiņas normatīvajos aktos
11. Domes sēžu un Kongresu norise 2020./2021.gadā
12. LSA Domes stratēģiskā semināra norise vasarā
13. Studentu līderu forums 2020
14. LSA finansēšanas modeļa pilnveides darba grupa
15. Studējošo pašpārvalžu aktualitātes
1. Domes sēdes atklāšana
J. Širina saka uzrunu.
K. Freimane informē, ka kvorums ir konstatēts.
2. Darba kārtības apstiprināšana
J. Širina: Priekšlikums mainīt darba kārtības secību, sadalot astoto punktu “Studējošo finansiālā
atbalsta iespējas Covid-19 krīzes laikā, diskusija ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM)
pārstāvjiem” un pārnesot kā trešo punktu sakarā ar IZM parlamentārā sekretāra Reiņa Znotiņa
vēlmi iepazīstināt studējošos ar IZM sagatavotajiem priekšlikumiem, diskusiju atstājot pēc septītā
punkta “Valdes locekļu vēlēšanu rezultātu apstiprināšana”.
Iebildumi netiek saņemti.
Izsludināts balsojums:
“Par 2020. gada 23. maija domes sēdes kārtības ar izmaiņām darba kārtības secībā
apstiprināšanu.”
Mandātus “Par” paceļ vairākums. “Pret” vai “Atturas” neviens nebalso.
Lēmums: 2020. gada 23. maija domes sēdes kārtība ir apstiprināta.
3. Studējošo finansiālā atbalsta iespējas Covid-19 krīzes laikā, diskusija ar IZM
pārstāvjiem
J. Širina: 22. maijā notika sarunas ar IZM un politisko partiju pārstāvjiem, tika pārrunāti Covid19 krīzes skarto studējošo atbalsta mehānismi, kas ir savstarpēji apspriesti starp IZM un koalīcijas
partneriem sadarbības sanāksmē. R. Znotiņš pievienosies domes sēdē un domniekiem tiek
piedāvāta iespēja izvērst diskusiju un uzdot jautājumus. Noslēgta vienošanās, ka 25. maijā notiks
tikšanās starp IZM un LSA valdi, kurā tiks pārrunāti neskaidrie jautājumi un turpmākā
priekšlikumu virzība. 25. maijā notiks arī dalība Saeimas Budžeta, finanšu (nodokļu) komisijas
(BFNK) sēdē, kurā tiks izskatīti opozīcijas priekšlikumi studējošo finansiālās situācijas
atvieglošanai, no LSA puses uzsverot, ka ir uzsākta sadarbība starp IZM un LSA priekšlikumu
izveidei koalīcijas partiju Sadarbības sanāksmē.
R. Znotiņš: IZM meklē potenciālos atbalsta mehānismus studējošajiem. Šībrīža priekšlikumi ir
sekojoši:
● Valsts galvoto studiju un studējošo kredītu skaita palielināšana par 500
o 2020. gadā 812 500 EUR no valsts budžeta.
● Atbalsts Jaunajiem speciālistiem – profesionālo skolu un augstskolu absolventiem (vecumā
līdz 29 gadiem), kuriem nav pietiekama darba pieredze bezdarbnieka pabalsta ieguvei:
o 4957 personām 180 EUR mēnesī, līdz 4 mēnešiem;
o Nepieciešami grozījumi likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”;
o 2020. gadā 3,6 miljoni EUR no valsts budžeta.
o Svarīgi ir papildināt šo punktu, lai tas attiektos arī uz pirmo studiju gadu
studējošajiem ar finansiālām grūtībām.
● Stipendiju apmēra palielināšana 5000 studējošiem izcilākiem bakalauriem un
maģistrantiem no 99,6 EUR uz 200 EUR, lai dotu iespējas pabeigt studijas:
o 2,6 miljoni 2020. gada rudenī un 6,5 miljoni 2021. gadā.

● 3600 ir šobrīd pieejamās stipendijas valsts augstskolās pilna laika pirmā līmeņa augstākās,
bakalaura un maģistra līmeņa studijās.
o 2020. un 2021. gadā 9,1 miljoni EUR valsts budžeta.
Aicinājums izteikt priekšlikumus, ko neietver prezentētie.
J. Širina: 23. maijā IZM pārstāvjiem tiks iesūtīti precizējoši jautājumi par piedāvātajiem
mehānismiem, piemēram, otro priekšlikumu, lai konkrētāk saprastu kritērijus pabalsta
piešķiršanai.
R. Birziņa: Kāds ir IZM viedoklis sociālo stipendiju izveidei, ņēmot vērā, ka daļa studējošo
nekvalificējas akadēmiskajām stipendijām?
R. Znotiņš: Sociālajam aspektam tiek piedāvāts otrais priekšlikums, kuru noteikti ir nepieciešams
vēl precizēt. Pieņemot, ka studējošais ir vismaz pāris mēnešus strādājis, var pilnveidot
kvalificēšanās kritērijus, lai tie aptvertu arī to studējošo grupu, kam ir nepieciešama palīdzība, bet
tie nekvalificējas citiem atbalsta mehānismiem.
R. Birziņa: Ieteikums ir ņemt vērā, ka būtu nepieciešams kāds mehānisms studējošajiem, kas
uzsāk studiju gaitas, jo studiju uzsākšana prasa lielus [finansiālus] ieguldījumus.
R. Znotiņš: Komentārs tiks ņēmts vērā.
Papildu jautājumi netiek saņemti.
R. Znotiņš: Aicinājums savstarpēji apspriesties, jo priekšlikumi ir saņemti diezgan pēkšņi, un
apkopot un iesniegt rakstiski piedāvājumus.
4. Valdes locekļu un biroja darbinieku darbības pārskats kopš iepriekšējās domes sēdes
Prezidentes darbības pārskats nav iesūtīts pirms domes sēdes, tas tiks izdarīts pēc tās.
J. Širina:
● Kopš 18. aprīļa tiek risināts jautājums par finanšu atbalstu studējošajiem:
o Tika izsludināta finanšu aptauja;
o Tika apkopoti un prezentēti iegūtie dati IZM un Saeimas Izglītības, kultūras un
zinātnes komisijas (IKZK) sēdē 12. maijā, kur tika saņemts konceptuāls atbalsts;
o Uzrakstīta atklāta vēstule amatpersonām par studējošo finansiālā atbalsta
mehānismu izveidi;
o Uzsākta akcija “#GribuStudēt”, kas saņēmusi plašu atsaucību sociālajos tīklos un
kas rezultējusies ar plašu publicitāti medijos un dalību vairākās intervijās;
o Notikušas diskusijas ar politiķiem, tai skaitā tiešsaistes diskusija ar Diānu
Laipnieci, Dmitriju Stepanovu, Ilgu Šuplinsku un R. Znotiņu;
o Notiek dialogs ar IZM priekšlikumu pilnveidošanai;
o 25. maijā plānota Saeimas BFNK sēde;
o 26. maijā tiek plānota klātienes sapulce pie IZM ēkas Vaļņu ielā 2;
o Saņemts uzaicinājums prezentēt priekšlikumus Saeimas Sociālajā un darba lietu
(SDL) komisijā.
● 12. maijā Ministru kabinets (MK) atbalstījis IZM izstrādāto likumprojektu “Grozījumi
Augstskolu likumā”:
o 19. maijā notika Saeimas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju
apakškomisijas (AIZIAK) sēde, kur augstākās izglītības nozares pārstāvjiem bija
iespēja iepazīstināt deputātus ar viedokļiem un bažām;
o Plānots organizēt tikšanās ar Saeimas frakciju pārstāvjiem, lai paustu viedokli par
iesniegto likumprojektu.
● Notiek aktīvs darbs pie Studentu līderu foruma 2020 (SLF 2020) organizēšanas, sarunas ar
augstskolu studējošo pašpārvaldēm (SP) un atbalstītājiem.
● Veikta jaunās biroja vadītājas apmācība un palīdzība ar lietvedības un biroja dokumentiem.
I. Lisovska:

● 21. aprīlī apstiprināti jaunā studiju un studējošo kreditēšanas modeļa MK noteikumi Nr.
231:
o Kavējas banku un iesaistīto iestāžu iekšējās informācijas apmaiņas sistēmas
izveides process, tādējādi ierobežojot studiju un studējošo kredītu pieejamību;
o Jaunais modelis būs pieejams sākot ar augustu.
● Tiek turpinātas sarunas par nepieciešamību pēc valsts nodrošināta finansiālā atbalsta
mehānisma Covid-19 seku skartajiem studējošajiem.
● Pārgājiens “Student Hike” tiek pārcelts uz jūnija beigām:
o Pielāgojumi tiks ieviesti balstoties uz Veselības ministrijas (VM) un Slimību
profilakses un kontroles centra (SPKC) sniegto informāciju;
o Iepriekš salāgotie “Mobilly” atlaižu braucieni joprojām paliek spēkā.
K. Sproģe:
● 27. aprīlī norisinājusies Eiropas Studentu savienības (ESU) ārkārtas biedru sapulce:
o ESU statūti nosaka valdes darbības termiņu no 1. jūlija līdz 30. jūnijam;
o Pirms biedru sapulces norisinajās vebināru cikls par ESU tālākās darbības
potenciālajām izmaiņām;
o ESU izpildkomitejai tika pagarināts pilnvaru termiņš līdz 2020. gada 31.
decembrim, pagarinot arī iepriekš apstiprināto darbības plānu un organizējot valdes
ievēlēšanu rudenī. Ja vēlēšanas notiek klātienē, to norise ir plānota Ungārijā;
o Par turpmāko darbu organizāciju tiks pieņemts lēmums vasarā.
● Saziņa ar Baltijas valstu nacionālajām studentu apvienībām par iespējām organizēt Baltic
Organizational meeting 2020 (BOM2020) Latvijā, ņemot vērā ārkārtas situāciju:
o Pieņemts lēmums pasākumu neorganizēt klātienē;
o Saņemts ierosinājums vienas dienas tikšanās reizei digitāli, lai pārrunātu esošo
pieredzi Covid-19 sakarā, bet ir nepieciešams saskaņot tās plānu un saturu;
o Plānota kopējas nostājas izveide par Covid-19 seku mazināšanu;
o Klātienes tikšanos plānots organizēt Latvijā, 2021. gada vasarā.
● Apkopoti un prezentēti aptaujas rezultāti par Covid-19 ietekmi, kā arī tie ir nosūtīti SP un
augstākās izglītības iestādēm (AII), kas izrādījušas interesi tos saņemt.
● Apmeklēts LSA ārkārtas kongress 18. aprīlī un domes sēde 17. maijā.
● Intervija Latvijas Radio 4 par ārvalstu studējošajiem un Latvijas Radio 1 par noslēguma
darbu un eksāmenu norisi.
● Apmeklēti vebināri par Covid-19 ietekmi uz izglītību.
● Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) stipendiju pieteikumu izskatīšana ārvalstu
studentiem studijām Latvijā. Kopā tiks izraudzīti 100 studējošie.
● Darbs saistībā ar akciju “#GribuStudēt”.
● Nosūtītas vēstules ar informācijas pieprasījumu septiņām Latvijas pašvaldībām, kurās ir
AII, par atbalstu ārvalstu studējošajiem. Atbildes ir saņemtas no četrām pašvaldībām. Rīgā
līdz 15. maijam ir saņemti gandrīz 300 pieteikumi par palīdzības nepieciešamību, izskatīti
tika 36 un četros gadījumos tika pieņemts lēmums piešķirt pabalstu.
I. Uhaņs:
● 8. maijā vadīta darba grupa “Strādāt komandā no mājām ir iespējams!”.
● Dalība hakatonā “UzhakoAugstāko” mentora lomā.
● Darbs SLF 2020 organizatoru komandā.
● Tiek meklēts semināra “Kam Rūp Students?” (KRS?) vadītājs.
● Dalība intervijās ar LSA biroja vadītāja amata kandidātiem.
● Citi darbi:
o 24. aprīlī izsludināta kārtējā domes sēde;
o 25. aprīlī aktualizēta SP valžu vēlēšanu informācija;
o No 27. aprīļa līdz 9. maijam sarunas ar SP vadītājiem SLF 2020 ietvaros;

o 6. maijā izsludināta domes sēdes darba kārtība;
o 12. maijā saruna ar LSA revīzijas komisiju;
o 15. maijā Latvijas Universitātes studentu padomes (LUSP) kopsapulces
apmeklējums;
o 17. maijā ārkārtas domes sēde;
o No 16. maija līdz 26. maijam akcija “#GribuStudēt”.
E. Puzo:
● 23. maijā LSA Facebook lapai ir 4207 “Patīk”, 4377 sekotāji (skaits pieaudzis par 365 kopš
iepriekšējās domes sēdes):
o Akcijas “#GribuStudēt” video ir sasniedzis 36,3 tūkstošus lietotāju;
o Saņemti un pārpublicēti gandriz 100 #GribuStudēt foto un stāsti.
● Mēneša laikā LSA mājaslapu ir apmeklējuši 2368 lietotāji:
o Rakstam “Studenti akcijā #GribuStudēt aicināti cīnīties par pieejamākām studijām”
– 929 lasītāji;
o Rakstam “12% studējošo varētu pārtraukt studijas Covid-19 izraisīto finansiālo
seku dēļ” – 526 lasītāji.
● Sagatavotas vairākas preses relīzes.
K. Freimane:
● Darbs ar dokumentu sakārtošanu:
o Iegādātas un iekārtotas dokumentu organizēšanas mapes;
o Apkopots trūkstošo dokumentu saraksts;
o Pārslēgts atkritumu izvešanas līgums.
● Darbs ar protokoliem:
o Sagatavoti un daļa apstiprināti maija sēžu protokoli;
o Sagatavots un nosutīts domniekiem LSA ārkārtas domes sēdes 17. maijā protokols.
● Biroja kārtības nodrošināšanas darbi:
o Pielikts vēstures lineāls;
o Sakoptas biroja telpas;
o Iegādāts materiāltehniskais nodrošinājums.
P. Feldmane: Kā notiek darbs ar atzinumu par doktorantūras konceptuālo ziņojumu (KZ) un vai
ar to ir iespējams iepazīties?
J. Širina: Esošie valdes locekļi nav pievērsušies doktorantūras KZ jautājumam, kā arī atzinums
netika sagatavots, tomēr akadēmiskā virziena vadītāja amata kandidātei A. Pokšānei tika uzdots
mājasdarbā sagatavot atzinumu, tāpēc ir cerības, ka nedēļā no 25. maija līdz 31. maijam tas tiks
arī nosūtīts.
A. Zorova: Kāds ir pamatojums tam, ka darbības pārskatā I. Uhaņs liek tik lielu uzsvaru uz SLF
2020 organizēšanu?
I. Uhaņs: Projektu pārskati ietilpst iekšējā virziena vadītāja pienākumos, tāpēc arī tiek likts tik
liels uzsvars.
A. Barkāne: Vai I. Uhaņam ir bijusi veiksmīga komunikācija ar SP un kāds ir to rezultāts?
I. Uhaņs: Notiek aktīva komunikācija kā rezultātā tiek nodrošināts kvorums, veicināta domnieku
iesaiste un ir novērots darba grupu apmeklējuma pieaugums.
5. Finanšu pārskats par periodu kopš iepriekšējās Domes sēdes
Domniekiem tiek rādīts finanšu pārskats (pielikumā). Jautājumi vai iebildumi netiek saņemti.
6. Valdes locekļu vēlēšanas

J. Širina: Izsludinātajā pieteikumu iesniegšanas termiņā tika saņemti četri pieteikumi uz visiem
izsludinātajiem amatiem:
● Sociālā virziena vadītāja amatam saņemts pieteikums no Elīzas Dālderes, saņemts
izvirzījums no Latvijas Universitātes Studentu padomes;
● Akadēmiskā virziena vadītāja amatam saņemts pieteikums no Alises Pokšānes, saņemts
izvirzījums no Latvijas Universitātes Studentu padomes;
● Starptautiskā virziena vadītāja amatam saņemts pieteikums no Katrīnas Sproģes, saņemts
izvirzījums no Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlamenta;
● Iekšējā virziena vadītāja amatam saņemts pieteikums no iesniedzis Igora Uhaņa, saņemts
izvirzījums no Ventspils Augstskolas Studējošo pašpārvaldes.
LSA valde vienojās neuzdot mājasdarbus iekšējā un starptautiskā virziena amatu kandidātiem,
pamatojot to ar faktu, ka mājasdarbu gatavotu tagadējie virzienu vadītāji, kas vienlaikus ir arī
kandidāti. Ja ir iebildumi pret iepriekšminēto lēmumu, ir iespējams pagarināt jautājumu uzdošanas
laiku abiem kandidātiem. Sociālā virziena amata kandidātei mājasdarbu sagatavoja I. Lisovska,
akadēmiskā virziena kandidātei – L. Vaivode, kas arī sadarbībā ar valdi veica to izvērtējumu.
Rosinājums lietot sekojošu vēlēšanu kārtību: kandidātu prezentācijām dot laiku 7 minūtes,
mājasdarbam – 5 minūtes, jautājumu uzdošanai – 7 minūtes un izteikšanās daļai par visiem
kandidātiem – 15 minūtes. Tā kā I. Uhaņam un K. Sproģei nebija mājasdarbu, apvienot mājasdarba
un jautājumus uzdošanas laiku abiem kandidātiem, kopā 12 minūtes.
Iebildumi netiek saņemti. Vēlēšanu procedūra ir apstiprināta.
Sociālā virziena vadītāja vēlēšanas
E. Dāldere: Studēju Latvijas Universitātē (LU) un esmu aktīvi darbojusies studējošo
pārstāvniecībā kopš 2019. gada janvāra. Līdzšinējo darbību raksturo atbildība pret iepriekš
paveikto, atklāta un demokrātiska darbība un datos un pētījumos balstīta rīcība.
Pirms domes sēdes tika uzdots mājasdarbs ar uzdevumu prezentēt studējošo pārstāvjiem
potenciālos riskus un risinājumus saistībā ar jauno studentu un studiju kreditēšanas sistēmu
esošajos apstākļos. Raksturošanai tiek izvirzīti vairāki raksturlielumi – viens no tiem ir vide, ko
var raksturot kā nedrošu un stabilām nākotnes prognozēm nelabvēlīgu. Kopējo situāciju ietekmē
ārkārtas situācija saistībā ar Covid-19, kā rezultātā, saskaņā ar Finanšu ministrijas izteikto
prognozi, iekšzemes kopprodukts 2020. gadā samazināsies par 7 procentiem un ir arī sagaidāms
augstāks bezdarba līmenis, kas tieši skar arī studējošos, balstoties uz LSA aprīlī rīkotajā aptaujā
iegūtajiem rezultātiem. Var prognozēt vairākus riskus – neapdomīgu aizdevumu paņemšanu,
“dzīvošanu uz avansa”, kā arī palielinātā pieejamība un valsts galvojums atvieglo kredīta
saņemšanu, un nav kopsummas griestu, kas varētu ierobežot kredītu ņemšanu. Izveidojas divas
perspektīvas – viena, kurā studējošie apdomīgi aizņemas, izvērtējot iespējas atmaksāt, otra, kur
studējošie nokļūst pelēkajā zonā, kas ir studējošo pašpārvalžu kompetencē.
Tiek piedāvāti trīs risinājumi – uzlabot informācijas pieejamību par finanšu pratību,
izmantojot dažādus instrumentus. Finanšu kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir veikusi pētījumu par
Latvijas iedzīvotāju finanšu pratību – jauniešiem tā ir 18,3 punkti, kas ir zemāks nekā vidējais
rādītājs valstī (21,7 punkti), kas norāda, ka šim jautājumam būtu jāpievērš pastiprināta uzmanība.
Nākamais risinājums ir diskusija ar finanšu speciālistiem un nozares pārstāvjiem par to, kādā
veidā, sadarbojoties, var radīt ilgtspējīgu un stabilu studējošo kreditēšanas politiku. Visbeidzot, ir
jāveic pastāvīgs sistēmas monitorings sadarbībā ar sadarbības partneriem, savlaicīgi pamanot
negatīvās tendences un pievēršot sabiedrības uzmanību. LSA līmenī var nodrošināt situācijas
monitoringu sadarbībā ar IZM un, regulāri iepazīstoties ar datiem valsts informācijas sistēmā,
apgūstot dažādus ar minēto jautājumu saistītos raksturlielumus. Iegūto informāciju var vēlāk
izmantot, lai iepazīstinātu ar to SP. Būtu vērtīgi izveidot līdzīgu pētījumu, lai noskaidrotu finanšu
pratību studējošo vidū, arī atbilstoši to izglītības līmenim. Aptaujā jāņem vērā arī studējošo datu
aizsardzības principi un jānodrošina to apstrāde atbilstoši mērķim, bez to nokļūšanas trešo personu
pārziņā.

Trīs noteiktās darbības prioritātes ir augstākās izglītības pieejamība, pieejama un
iekļaujoša augstākās izglītības vide un sasaiste ar aktualitātēm nozarēm. Augstākās izglītības
pieejamībā ir jāakcentē, ka studējošā statuss nosaka piederību atsevišķai sabiedrības
sociālekonomiskajai grupai. Ir jāaktualizē augstākās izglītības sasaiste ar darba tirgu.
A. Zorova: 2019. gada ietvaros notika aktīvs darbs pie vides pieejamības jautājuma. Vai var
saņemt raksturojumu par darbu pie šī paša jautājuma nākamā gada ietvaros un kādi būtu
sasniedzamie mērķi?
E. Dāldere: Vides pieejamība ir ne tikai bērnu pieskatīšanas telpas, vides pieejamības elementi un
dienesta viesnīcas, bet arī diskriminācijas augstākās izglītības telpā dažādu jautājumu sakarā. LSA
nepieciešams izveidot nostāju un arī pētījumu par diskriminācijas aspektiem augstākās izglītības
telpā, tādējādi samazinot sūdzību apjomu. Iespējams, nav līdz galam izprasts veids, kādā
komunicēt ar studējošajiem, kas vēršas pēc palīdzības saistībā ar diskrimināciju.
R. Rostoks: Sakarā ar LSA rīkoto akciju “#GribuStudēt” jau iepriekš tika minēts, ka ir saņemti
gandrīz 100 fotoattēli ar attiecīgo tēmturi. Jautājums ir, cik lapas tu esi gatava laminēt, lai palīdzētu
klātienes akcijas izveidē?
E. Dāldere: Sakarā ar personīgajiem apstākļiem, diemžēl pilnvērtīga iesaiste klātienes akcijas
nodrošinājuma izveidē nebūs iespējama.
K. Zeiļuks: Tava līdzšinējā pieredze ietver mierīgāku darba vidi nekā piedāvā LSA. Vai vari
pastāstīt, kāda ir tava stresa noturība un kā tu tiec galā ar stresu?
E. Dāldere: Stresa noturība ir nozīmīgs faktors LSA valdes darba vidē, bet, ņemot vērā iepriekšējo
darba pieredzi LUSP, varu apgalvot, ka, kandidējot par sociālā virziena vadītāju, šis faktors tika
ņemts vērā un arī iepriekšējā darba vietā ir apgūtas metodes stresa mazināšanai. Vienmēr esmu
pārliecināta, ka vislabākie risinājumi tiek pieņemti, esot mierīgam.
R. Birziņa: Lūgums plašāk izstāstīt savu iepriekšējo pieredzi, darbojoties sociālajā dimensijā.
E. Dāldere: Strādājot LUSP, esmu bijusi trīs LU fonda stipendiju piešķiršanas komisiju sastāvā,
kurās notika kandidātu izvērtēšana un tika iegūts dziļāks ieskats sociālajos aspektos. Sadarbībā ar
studentu zinātniskās konferences organizatoriem ir panākts tas, ka studentu zinātniskās
konferences ietvaros spējīgākie autori saņems desmit mērķstipendijas uz četriem mēnešiem 200
EUR apmērā, lai veltītu vairāk laika pētniecībai. Ir notikušas diskusijas ar šī brīža sociālā virziena
vadītāju I. Lisovsku, kā arī LSA valde ir mani iekļāvusi vairākos jautājumos, kas saistīti ar Covid19 izraisītās krīzes finansiālajām sekām studējošajiem un finanšu aptaujas rezultātu analīzi.
J. Širina: Tā kā no domes puses jautājumu nav, aicinājums kandidātei teikt noslēguma vārdus.
E. Dāldere: Rosinu visus uz sadarbību.
Akadēmiskā virziena vadītāja vēlēšanas
A. Pokšāne: Esmu LU akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Vēsture” 3. studiju gada
studējošā, tāpēc šobrīd notiek aktīvs darbs pie bakalaura darba izstrādes, un tas ir atturošais faktors
aktīvākai iesaistei. Sevi es varu raksturot kā aktīvu cilvēku, kas izmanto iespējas iesaistīties, tāpēc
arī tika pieņemts lēmums kandidēt par akadēmiskā virziena vadītāju. Spēju viegli iejusties dažādās
vietās un pielāgoties situācijām. Piemīt stūrgalvība, bet vajadzības gadījumā ir gatavība arī
piekāpties, jo studējošo pārstāvniecībā ir jābūt stingrai nostājai dažādos jautājumos, tomēr
atsevišķos jautājumos ir jāspēj iziet uz kompromisu.
Līdzšinējā pieredze ietver darbību fakultātes SP, būšanu gan domes, gan senāta sastāvā, kā
arī būšanu priekšsēdētāja vietniekam ārējos jautājumos LUSP, kur viens no galvenajiem darbības
virzieniem bija sadarbība ar LSA. Trešā priekšrocība ir liela līdzšinējā iesaiste LU studējošo
pārstāvniecībā, kas ir sniegusi gan daudz pieredzes, gan arī ieskatus, lai spētu labāk iedziļināties
arī citu augstskolu darbības principos un mehānismos. Pieredze LSA ietver būšanu LSA
aktīvistam, domniekam, LUSP LSA domnieku kolēģijas vadītājai. Ir arī notikusi aktīva LSA
valdes sēžu apmeklēšanu. Saņemta arī LSA gada balva nominācijā “Gada izaugsme”.
Vīzija nosaka pieturēšanos pie iepriekš izmantotajām iestrādnēm, izmantojot iepriekš
iegūto pieredzi, kur noder iemaņas un zināšanas, kas iegūtas esot iepriekšminētajos amatos,

strādājot ar LSA. Ir svarīga arī komunikācija ar AII SP pārstāvjiem, lai apzinātu aktuālos
problēmjautājumus un vajadzības gadījumā sniegtu informāciju vai atbalstu to risināšanā,
nepārkāpjot pašu SP autonomiju.
Aktuālākais punkts ir darbs ar pielāgošanās procesiem un studējošo tiesību saglabāšanu –
notiek Augstskolu likuma (AL) izmaiņas, kas paredz arī Augstākās izglītības padomes (AIP)
likvidāciju – tās pienākumi tiks novirzīti Latvijas Zinātnes padomei (LZP), kur šobrīd nav
studējošo pārstāvja un tas nozīmē pielāgošanos jaunajai lietu kārtībai, kā arī studējošo pozīcijas
ieguvi, ar kuru var vēlāk strādāt.
Nākamais ir studentu ekspertu tīkla darbības veicināšana – tam ir liela nozīme augstākās
izglītības novērtēšanas jomā, tomēr ir novērotas problēmas tā darbībā, tai skaitā, cilvēkresursu
trūkums. Mērķis ir sadarbībā ar Ivaru Dominiku Zepu strādāt pie minētās problēmas risināšanas.
Jāņem vērā, ka akreditācijas vizītes šobrīd nenotiek, tomēr studiju programmu licencēšanas
procedūras joprojām ir aktuālas.
Priekšpēdējais punkts ir doktorantūras procesa virzība. Process ir jāturpina novērot, sīkāk
izklāsts tiks sniegts pie mājasdarba sadaļas. Pēdējais punkts ir veicināt studiju sasaisti ar zinātni,
kas ir ne tikai akadēmiskā, bet arī sociālā virziena kompetencē. Mērķis būtu aktualizēt LSA
zinātnes fonda izveides ideju, padarot finansējumu pētniecībai pieejamāku.
Mājasdarba uzdevums bija izveidot LSA atzinumu par konceptuālo ziņojumu par jaunā
doktorantūras modeļa ieviešanu Latvijā, liekot uzsvaru uz potenciālajiem ieguvumiem un riskiem.
Pašreizējā situācijā doktorantūras studiju un promocijas process ir notiek atsevišķi, kas nozīmē, ka
studējošais var iegūt doktora grādu, neaizstāvot savu darbu. Jaunais ziņojums paredz apvienot
studiju un promocijas procesu, kā arī īstenot studijas doktorantūrā pusslodzes apmērā un saņemt
par to 12 000 EUR gadā. Iepriekš stipendija, ko doktorants saņēma bija 113 EUR mēnesī. Riskus
sagādā summas apjoms, jo tai ir nepieciešams lielāks finansējums no AII, ieskaitot 8500 EUR gadā
bāzes finansējumu viena doktorantūras līmeņa studējošā apmācībai. Bažas raisa arī tas, ka
iepriekšminētā summa ir paredzēta pirmajiem četriem gadiem pētniecībā. Latvijas Jauno
zinātnieku apvienība (LJZA) aicina šo slodzi palielināt, bet saglabāt finansējumu doktorantam
vienu vai divus gadus, nodrošinot lielāku finansiālo ieguvumu doktorantam īsāku laika periodu,
veicinot doktoranta darbību izglītībai atbilstošajā jomā un iesaisti pētniecībā.
Doktorantūras studiju programmas pilnībā realizē doktorantūras skolas, kas ir AII
struktūrvienības, kas apvieno vairākas AII specifiskā platformā. KZ norādītais doktorantūras
skolas ietvars ir neprecīzs un plaši interpretējams, apgrūtinot noteiktu standartu izveidošanu
doktorantūras skolas darbības uzsākšanai un novērtēšanai. KZ paredz iespēju saņemt doktora
grādu uz kopīga promocijas darba pamata, novēršot lieku promocijas procesa dublēšanu.
Promocijas padomes aizstāšana ar individuālu promocijas padomi katram darbam, ļaujot
aizstāvēt arī starpdisciplinārus promocijas darbus. Tiek izvēlēti darbam atbalstoši eksperti un
recenzenti, padarot tā novērtēšanu kvalitatīvāku.
Visbeidzot, doktorantūras studiju programmām būtu paredzēta specifiska akreditācija, kas
aptver vairākas AII. Katru programmu realizē doktorantūras skola, kas var apvienoties un saņemt
kopīgu akreditāciju.
K. Zeiļuks: Atsaucoties uz motivācijas vēstulē minēto saasināto situāciju augstākajā izglītībā,
rodas jautājums, vai ir iespēja to padarīt mazāk saspīlētu, neatkāpjoties no LSA nostājas,
vienlaikus ņemot vērā arī sadarbības partneru koalīcijā nostāju?
A. Pokšāne: Pašreizējais risinājums ir visas nozares apvienošana un vienlaikus ieņemtās pozīcijas
saglabāšana. Tomēr efektīvākais veids, kā mazināt esošo situāciju, ir sagaidīt citas problēmas
rašanos, tādējādi panākot IZM ministres pievēršanos citiem jautājumiem. Citas iespējas šobrīd
nevaru minēt.
P. Feldmane: Pirms vairākiem gadiem bija aktuāls jautājums par zobārstu sertifikāciju, kas netika
veiksmīgi apzināts. Vai vari pastāstīt, kāda bija problēmas būtība un vai tu uzskati, ka LSA būtu
jāņem dalība konkrētā jautājuma aktualizēšanā, kā arī kādi varētu būtu potenciālie soļi tā
risināšanā?

A. Pokšāne: Atvainojos, bet sakarā ar to, ka neesmu pētījusi senākus problēmjautājumus, uz
jautājumu nevaru atbildēt.
A. J. Gauja: Kāda bija tava iesaiste akcijas “#GribuStudēt” izveidē un atbalsts LSA valdei tās
īstenošanā?
A. Pokšāne: Esmu iesaistījusies kā dalībnieks, bet bakalaura darba rakstīšanas dēļ neesmu
pilnvērtīgāk spējusi iesaistīties.
Iekšējā virziena vadītāja vēlēšanas
I. Uhaņs: Iepriekš studēju Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU), bet tagad esmu Ventspils
Augstskolas (VeA) studējošais. Iesaiste studējošo pārstāvniecībā ir bijusi kopš 2015. gada,
lielākoties rīkojot pasākumus. Kopš 2019. gada 23. novembra esmu LSA iekšējā virziena vadītājs.
LSA tic sev, sev arī daudzskaitlī un dažādos mērogos, kas nozīmē, ka viena no LSA pamatvērtībām
ir darbs komandā un studējošo pārstāvniecība. Mans dzīves moto ir “Tikai uz priekšu” un kopā ar
jums es vēlētos sasniegt vairāk. Iekšējais virziens ir nozīmīgs studējošo pārstāvniecībā, jo tas
nodrošina aktīvāku studējošo iesaisti, kā arī pārstāv LSA SP rīkotajos pasākumos, kopsapulcēs un
vēlēšanās. Viena no iekšējā virziena funkcijām ir izglītot un informēt studējošos par studējošo
pārstāvniecības nepieciešamību, kā arī pielietojamajiem instrumentiem. Savu kandidatūru varu
pamatot ar to, ka esmu dinamisks, stilīgs un viegls. Progress nav iespējams bez izmaiņām un
ievēlēšanas gadījumā apņemos veicināt studējošo pārstāvniecības progresu ieviešot pozitīvas
izmaiņas. Aicinājums uzdot jautājumus.
A. J. Gauja: Vai, tavuprāt, iekšējais virziens arī pārstāv LSA un vai tā tēlam ir nozīme?
I. Uhaņs: Komunikācijā ar studējošo pašpārvaldēm ir svarīgi, lai iekšējais virziens spēj motivēt
LSA biedrus iesaistīties, bet tas nav tik stingri pakļauts lietišķajai etiķetei kā citi.
P. Feldmane: Kas būs viena lieta, ko mainīsi līdzšinējā darbībā ievēlēšanas gadījumā?
I. Uhaņs: Ņemot vērā, ka līdzšinējā darbība ir bijusi veiksmīga un izvirzītie mērķi sasniegti, nav
vajadzības to mainīt. Plāns ir darīt to pašu, ko līdz šim, tikai pielāgojoties vasaras sezonai.
A. J. Gauja: Kas inovatīvs tiks pienests LSA tevis ievēlēšanas gadījumā?
I. Uhaņs: Inovācijas netiks ieviestas, jo līdzšinējā darbība ir bijusi veiksmīga.
L. Rudzāne: Kādi konkrēti ir plāni vasarai iekšējā virziena kontekstā?
I. Uhaņs: Nodrošināt kvorumu domes sēdēs, SLF 2020 un KRS? projekta vadītāja meklēšana.
K. Zeiļuks: Kā risināt problēmu, ka projektiem ir grūti atrast vadītāju?
I. Uhaņs: Problēma nav vadītāju atrašanā, bet gan tajā, ka tie atsakās no projekta vadīšanas.
Meklējumi tiks turpināti.
M. Danefelds: Vai iepriekšējā darbības periodā ir kāds darbības aspekts, kuru, balstoties uz iegūto
pieredzi, tu mainītu un, ja ir, tad kādā veidā?
I. Uhaņs: Nav tāda aspekta.
Starptautiskā virziena vēlēšanas
K. Sproģe: Šī ir mana trešā reize, kandidējot uz starptautiskā virziena vadītājas amatu. Līdzšinējā
pieredze iekļauj būšanu fakultātes SP biedram, RTU SP valdes loceklim, LSA domniekam un kopš
2018. gada sākuma esmu bijusi LSA valdē kā starptautiskā virziena vadītāja. Darbības laikā tika
pabeigta aptauja par studējošo mobilitātes programmu, izveidota nostāja par augstākās izglītības
internacionalizāciju, ir nodrošināta starptautiska studējošo pārstāvniecība, kā arī starptautiskās
prakses pārņemšana, ko vislabāk var novērot gada plāna izstrādes formātā un saistībā ar darbu pie
iekšējo dokumentu hierarhijas un satura pārstrādes. 2019. gada decembrī tika prezentēts arī
pašnovērtējuma ziņojums ESU, kas tika arī vienbalsīgi apstiprināts.
Motivāciju kandidēt veido vairāki aspekti: iepriekš minētā iekšējo dokumentu pārstrāde, jo
ESU ir jāsniedz viedoklis par jebkuru jautājumu un starptautiskā virziena vadītājam ir svarīgi, lai
LSA būtu šāds viedoklis, uz ko balstīties un nebūtu nepieciešamības atturēties balsojumos,
vienlaikus tādā veidā parādot arī LSA pozīciju kā pietiekami spēcīgu Eiropas kontekstā. Jautājumā

par ārvalstu studējošajiem, pēdējā pusgada laikā ir aktualizējies jautājums par vīzu un uzturēšanās
atļauju izsniegšanu un saglabāšanu, ņemot vērā izmaiņas ārvalstu studējošo pieteikumu skaitā,
īpaši no mazattīstītām un attīstības valstīm. Esošais LSA sastāvs strādā kā vienota komanda, nevis
kā atsevišķi virzieni.
Galvenie darbības virzieni starptautiskajam virzienam 2020./2021. gadā ir starptautiskā
pārstāvniecība, piemēram, BOM 2020, NOM; apmaiņas mobilitātes veicināšana un saglabāšana,
ņemot vērā esošo ārkārtas situāciju un apzinot situāciju ar studējošajiem, kas šobrīd atrodas
mobilitātes programmās. Vēl ir jāpiemin ārvalstu studējošo integrācija un pārstāvniecība, tai skaitā
atbalsta mehānismu atrašana tiem, ko skārusi ārkārtas situācija, līdzīgi kā vietējiem studējošajiem
un kopējo integrāciju Latvijas sabiedrībā, kopā ar sociālo virzienu risinot dažādus diskriminācijas
jautājumus. Boloņas procesa sakarā izglītības un zinātnes ministru konference tiek pārcelta uz
novembri un tajā būs vieta arī studējošo pārstāvim; Romas komunikē tiek izstrādāts, un ir notikušas
diskusijas gan ar ESU, gan IZM, lai pilnveidotu minēto dokumentu. Visbeidzot starptautiskās
prakses pārņemšana, ļaujot pilnveidot iekšējo dokumentu pārstrādes efektivitāti un izveidojot
viedokli tajos jautājumos, kuros šobrīd LSA nav pausta pozīcija.
M. Danefelds: Kāds ir tavs skatījums par veidiem, kā vajadzētu uzlabot LSA iekšējo un ārējo
darbību? Vai ir vēl kādas starptautiskās prakses, ko LSA varētu aizgūt?
K. Sproģe: LSA gada plānā ir noticis mēģinājums pāriet uz darbības sfērām, nevis konkrētiem
darbiem katram virzienam, veicinot starpvirzienu sadarbību. Sniegti ierosinājumi iekšējo
dokumentu labošanas un pieņemšanas kārtībā mainīt pašu kārtību un labojumu iesniegšanas
termiņus. Tā kā darbība notiek lokāli ir vairāki aspekti, ko nevar pārņemt. Ir arī vairākas detaļas,
piemēram, mandātu izmērs. Notiek centieni virzīt šīs izmaiņas ikdienas procesos.
A. J. Gauja: Kāds ir efektīvākais modelis ārvalstu studējošo integrācijai SP?
K. Sproģe: Informācijas nodrošināšana angļu valodā, tai skaitā spēja arī pāriet uz darbu angļu
valodā. Izglītot gan vietējo sabiedrību, gan arī studējošo pārstāvjus, ka ārvalstu studējošie ir
pienesums, nevis tikai ienākumu avots. Jāsniedz iespēja balsot biedru vēlēšanās un necensties tos
pilnībā nodalīt no vietējām SP.
Izteikšanās daļa.
J. Širina: Aicinājums I. Lisovskai un L. Vaivodei sniegt komentārus par mājasdarba izpildi.
I. Lisovska: Izsakoties par 3. daļu – tika piedāvāti labi risinājumi. Kopumā mājasdarba izpilde
neradīja iebildumus.
P. Feldmane: E. Dālderei ir daudz jāmācās, ko parādīja arī RSU SP tikšanās ar E. Dālderi tieši
jautājumos, kas skar sociālo dimensiju. Viņa ātri visu apgūst. Tika novērota liekvārdība. A.
Pokšānes mājas darbs izskatījās labi izpildīts, tomēr bija vairāki aspekti, kas netika nosaukti un
nebija zināšanu par iepriekšējo akadēmiskā virziena vadītāju darbiem. I. Uhaņs parādīja
nenopietnu attieksmi attiecībā pret iesniedzamajiem dokumentiem un arī kandidēšanas
prezentāciju. K. Sproģe ir ļoti labs kandidāts, kas sniedz lielu pienesumu LSA.
R. Rostoks: Izsakos visu LUSP LSA domnieku vārdā. E. Dālderei piemīt vairākas īpašības, kas
noder LSA sociālā virziena vadītāja amatā, piemēram, precizitāte, spēja paust viedokli,
informētība par vēsturiskiem notikumiem studējošo pārstāvniecībā. A. Pokšānei ir iepriekšēja
pieredze LSA un studējošo pārstāvniecībā, bet trūkst pieredzes akadēmiskajā virzienā. I. Uhaņs
prot izveidot veiksmīgu komunikāciju ar SP un LSA iekšienē, tomēr dažreiz tiek pārkāpti LSA
Kārtības rullī norādītie pienākumi izpildes termiņi. K. Sproģe ir ļoti zinoša par starptautisko
dimensiju un viņai ir liela pieredze, tomēr tiek reti rīkotas darba grupas. Man nav tiesību izteikties
LUSP vārdā, ka mēs kā domnieki atbalstam E. Dālderi un A. Pokšāni.
A. P. Zīverte: E. Dāldere ātri mācās, dara vairāk kā no viņas prasa un savos darbos ir punktuāla,
kā arī apveltīta ar augstām darba spējām. A. Pokšāne ir apveltīta ar augstām darba spējām, ātru
reakciju un ir bijusi saskarsmē ar akadēmiskajiem jautājumiem. Abas kandidātes sniedz
papildinošus redzējumus uz jautājumiem, ir centīgas un motivētas.

I. Lisovska: E. Dāldere gatavošanās laikā ir parādījusi palielinātu uzmanību detaļām un jau šobrīd
viņa ir labs palīgs sociālajam virzienam. Personīgo apstākļu un iepriekšējā darba slodzes dēļ aicinu
nevērtēt kandidātes darba spēju pēc gatavības iesaistīties fotogrāfiju laminēšanā. Aicinu atbalstīt
A. Pokšāni un E. Dālderi.
R. Birziņa: Komentējot I. Uhaņa kandidatūru, jāpapildina, ka viņš tiek galā ar saviem
pienākumiem un ir veiksmīgi atrisināta problēma ar kvoruma nodrošināšanu. Aicinājums pievērst
uzmanību līdzšinējai darbībai un panākumiem.
J. Širina: K. Sproģe un I. Uhaņs ir gatavi turpināt kopējo darbu un esmu par to pateicīga, jo
neviens no abiem kandidātiem nebija plānojis turpināt savu darbību LSA valdē. I. Uhaņa
kandidatūra nebija veiksmīga, tomēr kopējā sadarbība parāda atšķirīgu darbības stilu, kas ir
bagātinājis LSA valdes pieredzi. A. Pokšānei un E. Dālderei ir vēl daudz jāmācās, bet gan
vecbiedri, gan LSA valde ir gatavi veikt šo apmācību.
7. Balsojums par valdes amatu kandidātiem
I. Uhaņs iepazīstina ar balsošanas procedūru. Tiek izsludināta 25 minūšu pauze. Balsojums tiek
veikts, izmantojot lietotni “Polys.me”.
8. Valdes locekļu vēlēšanu rezultātu apstiprināšana
J. Širina: Balsojums par I. Uhaņa apstiprināšanu LSA iekšējā virziena vadītāja amatā. Sagatavotas
27 balsošanas saites, izsūtītas 27 balsošanas saites, nobalsojuši 26 balstiesīgie, viens balstiesīgais
nepiedalās.
PAR
21

PRET
4

ATTURAS
1

Lēmums: Par LSA iekšējā virziena vadītāju apstiprināt I. Uhaņu.
J. Širina: Balsojums par K. Sproģes apstiprināšanu LSA starptautiskā virziena vadītājas amatā.
Sagatavotas 27 balsošanas saites, izsūtītas 27 balsošanas saites, nobalsojuši 26 balstiesīgie, viens
balstiesīgais nepiedalās.
PAR
26

PRET
0

ATTURAS
0

Lēmums: Par LSA starptautiskā virziena vadītāju apstiprināt K. Sproģi.
J. Širina: Balsojums par A. Pokšānes apstiprināšanu LSA akadēmiskā virziena vadītājas amatā.
Sagatavotas 27 balsošanas saites, izsūtītas 27 balsošanas saites, nobalsojuši 26 balstiesīgie, viens
balstiesīgais nepiedalās.
PAR
24

PRET
2

ATTURAS
0

Lēmums: Par LSA akadēmiskā virziena vadītāju apstiprināt A. Pokšāni.
J. Širina: Balsojums par E. Dālderes apstiprināšanu LSA sociālā virziena vadītājas amatā.
Sagatavotas 27 balsošanas saites, izsūtītas 27 balsošanas saites, nobalsojuši 26 balstiesīgie, viens
balstiesīgais nepiedalās.
PAR

PRET

ATTURAS

24

2

0

Lēmums: Par LSA sociālā virziena vadītāju apstiprināt E. Dālderi.
J. Širina: Izsludinu balsojumu:
“Par 2020. gada 23. maija LSA valdes vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu”
Sagatavotas 27 balsošanas saites, izsūtītas 27 balsošanas saites, nobalsojuši 26 balstiesīgie, viens
balstiesīgais nepiedalās.
PAR
25

PRET
1

ATTURAS
0

Lēmums: Apstiprināt 2020. gada 23. maija LSA valdes vēlēšanu rezultātus.
9. Studējošo finansiālā atbalsta iespējas Covid-19 krīzes laikā
J. Širina: Iepriekšējā punkta daļā tika sniegta gan informācija par notikumiem, gan arī IZM
parlamentārā sekretāra R. Znotiņa prezentētajiem priekšlikumiem. No LSA valdes puses notiek
aktīvas diskusijas ar Saeimas deputātiem un IZM pārstāvjiem, sniedzot ieteikumus priekšlikumu
uzlabošanai un uzdodot precizējošus jautājumus. Aicinājums pievienoties akcijas “#GribuStudēt”
īstenošanai. Visa jaunā informācija tiks nosūtīta LSA domei. Izmaiņas notiek strauji, ir notikusi
vienošanās ar IZM par sadarbību jautājuma risināšanā. Saistībā ar 17. maija ārkārtas domes sēdes
lēmumu, IZM ir informēta par klātienes akcijas norisi. Priekšlikums ir ar kopējo akcijas vēstījumu
norādīt, ka ir izveidojies dialogs ar IZM un saņemts atbalsts situācijas risināšanā, taču pievērst
sabiedrības un politikas veidotāju uzmanību uz augstākās izglītības pieejamību un ilgstošajām
problēmām. Aicinājums uzdot jautājumus.
I. Lisovska: Ņemot vērā savstarpējo komunikāciju, var pieņemt, ka jautājumi nerodas, jo ir
nodrošināta pastāvīga informācijas aprite.
J. Širina: Diskusijā ar IZM ir nonākts pie viedokļa, ka nepieciešams izveidot atbalsta mehānismu
arī studējošajiem, kas nekvalificējas jau piedāvātajiem, kā arī tam jābūt ieviestam gan valsts, gan
privātajās AII.
Ņemot vērā to, ka ir novērojams akcijas “#GribuStudēt” fotoattēlu skaita pieaugums
veiksmīgas publicitātes medijos un arī AII rektoru publicēto uzsaukumu dēļ, aicinājums atsaukties
tām SP, kas ir gatavas palīdzēt ar attēlu drukāšanu, laminēšanu un vides instalācijas
materiāltehniskā nodrošinājuma veidošanu.
R. Birziņa: Ņemot vērā to, ka RTU SP notiek valdes vēlēšanas, saziņa par sadarbību notiks pēc
23. maija valdes vēlēšanām. Piedāvājums ir palīdzēt ar laminēšanas un cilvēkresursiem.
J. Širina: No LUSP ir saņemts piedāvājums nodrošināt klātienes akcijas tiešraidi sociālajos tīklos,
tomēr ikviens interesents ir aicināts pievienoties klātienes akcijas publicitātes nodrošināšanā.
P. Feldmane: RSU SP piedāvā veikt fotoattēlu druku.
R. Rostoks: LUSP ir gatavs palīdzēt gan ar fotoattēlu drukāšanu, gan arī laminēšanu.
J. Širina: Aicinājums arī rosināt cilvēkus ar instalācijas sagatavošanu klātienē, LSA birojā.
S. Leimane: Tiks izteikts piedāvājums kolēģiem no LMA.
Notiek diskusija ar SP pārstāvjiem par iespējamo atbalstu klātienes akcijas nodrošināšanā.
Vairums informē par nepieciešamību veikt sarunas savu SP ietvaros.
Visi interesenti tiek pievienoti akcijas “#GribuStudēt”sarakstei lietotnē “Whatsapp”.
10. Aktuālās izmaiņas normatīvajos aktos

J. Širina: Galvenās izmaiņas novērotas AL un likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā”. Saeimā tiek izskatīti grozījumi AL par profesoru un ievēlēto profesoru
ievēlēšanas kārtību.
I. Lisovska: Ir apstiprināti MK noteikumi Nr. 231 “Noteikumi par studiju un studējošo kreditēšanu
studijām Latvijā no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēti no valsts budžeta līdzekļiem”.
J. Širina: Ir izsūtīti informācijas pieprasījumi tām pašvaldībām, kurās atrodas AII par atbalstu
ārvalstu studējošajiem. Mērķis ir apkopot un publicēt šos datus, lai ar to var iepazīties SP un
ārvalstu studējošajiem.
K. Sproģe: Līdz šim atbildi ir sniegušas 4 pašvaldības, no kurām viena ir e-pastā atbildējusi, ka
nekādi mehānismi nav izveidoti un netiek arī plānota sekojošu mehānismu izveide. Jāizvērtē, vai
nav pārpratumu informācijas pieprasījuma interpretācijā.
11. Domes sēžu un Kongresu norise 2020./2021.gadā
I. Uhaņs: Ir izveidots domes sēžu un kongresu grafiks 2020./2021. gadam.
Domes sēdes plānotas:
● 04.07.2020.
● 29.08.2020.

● 17.10.2020.
● 05.12.2020.

Kongresi plānoti:
● 19.09.2020.

● 06.03.2021.

● 06.02.2021.
● 10.04.2021.

Balstoties uz lēmumu 2020. gada 18. aprīļa ārkārtas kongresā, prezidenta vēlēšanas un kongress
notiks septembrī, bet jaunās valdes vēlēšanas – oktobra domes sēdē. Nākamais kārtējais kongress
būs 2021. gada marta sākumā un kārtējās LSA valdes vēlēšanas – 2021. gada aprīlī.
J. Širina: Tā kā joprojām nav zināmi ierobežojumi cilvēku pulcēšanās kartībā saistībā ar ārkārtas
situāciju Covid-19 dēļ, nav zināms, vai domes sēžu un kongresu norise klātienē būs iespējama.
Tomēr aicinājums tām SP, kas ir ieinteresētas pie sevis uzņemt iepriekšminētos notikumus,
sazināties ar I. Uhaņu.
Dome tiek informēta par tehniskajām vajadzībām domes sēžu un kongresu organizēšanai.
R. Birziņa: Ierosinājums izveidot izklājlapu, kurā ir norādīts nepieciešamais aprīkojums un telpu
specifikācija konkrētajām domes sēdēm.
12. LSA Domes stratēģiskā semināra norise vasarā
I. Uhaņs: Tradicionāli vasarā tiek rīkots LSA domes stratēģiskais seminārs, tomēr, iepazīstoties
ar informāciju par pēdējo 3 stratēģisko semināru norisi, var secināt, ka domes starpā viedokļi dalās.
Aicinājums paust viedokli par stratēģiskā semināra norisi un ilgumu, kā arī norises vietu.
Dome tiek informēta par informācijas saņemšanu e-pastā un iespēju izteikties par stratēģiskā
semināra norisi.
J. Širina: Ņemot vērā, ka ir jaunievēlēta valde, tad pirms LSA domes stratēģiskā tiks organizēts
LSA valdes un biroja darbinieku stratēģiskais seminārs. Domes stratēģiskā semināra ietvaros ir
vairāki paveicamie uzdevumi – izveidot LSA gada plānu ar konkrētiem mērķiem un kritērijiem,
kas ir aktuāli AII SP, un vienošanās par jauno LSA vadlīniju izstrādi, jo esošajām vadlīnijām
darbības termiņš beidzas 2021. gadā, kā arī domnieku saliedēšanās, kompetenču celšana un
informēšana par organizācijas vēsturi un aktualitātēm.
R. Birziņa: Ieteikums padarīt noteiktas tēmas konkrētākas un iedziļināties tajās.
13. Studentu līderu forums 2020
Domei tiek rādīta prezentācija (pielikumā).

J. Širina: Notikušas diskusijas ar AII SP pārstāvjiem, gūstot iespaidus foruma uzlabošanai. SLF
notiek jau 19. gadu. Tā ir platforma studējošo pārstāvjiem pieredzes un kontaktu apmaiņai. 2020.
gada SLF mērķis ir izveidot semināru tādu, kur dalībnieki var iegūt sev nepieciešamās prasmes.
Prasmes ir definētas sadarbībā ar SP vadītājiem, iepriekšējo forumu dalībniekiem un komunicējot
ar vecbiedriem. Vēl papildus mērķis ir nodrošināt iegūto prasmju nonākšanu SP un tādējādi
uzlabot pēctecības nodrošināšanas jautājumu, kā arī motivēt studējošo pārstāvjus turpināt darbību.
Foruma programma būs piesātināta.
Plānoto norises laiku ietekmē valdības ierobežojumi saistībā ar Covid-19 krīzi, jo plānotā
mērķauditorija 50 dalībnieki. Šobrīd paredzētie norises datumi ir no 20. līdz 23. augustam ar
sagatavošanās pasākumu jūlija beigās, kur paredzēts sniegt nepieciešamās priekšzināšanas. Jūnija
beigās tiks izsludināta pieteikšanās un SP tiks sniegtas divas nedēļas delegātu izvirzīšanai, kā arī
pēc tam tiks atklāta atvērtā pieteikšanās. Ir uzsāktas sarunas ar vairākiem atbalstītajiem.
Aicinājums uzdot jautājumus.
Jautājumi netiek saņemti.
14. LSA finansēšanas modeļa pilnveides darba grupa
J. Širina: Lēmums par finansēšanas modeļa darba grupas izveidi tika pieņemts 2020. gada 18.
aprīļa domes sēdē, un kā atbildīgā SP tika nozīmēta LUSP, kas izvirzīja R. Rostoku par darba
grupas vadītāju.
R. Rostoks: Sadarbībā ar revīzijas komisiju ir izveidoti jautājumi, kas aptaujas formā tiks izsūtīti
visām SP datu ieguvei. Jautājumi ir vienkārši un atbildes uz tiem palīdzēs saprast starta pozīciju,
tai skaitā SP viedokli par nepieciešamo LSA finansēšanas modeli. Komunikācija ar SP tiks
nodrošināta sadarbībā ar iekšējā virziena vadītāju I. Uhaņu. Aptaujā tiek piedāvāti vairāki biedru
naudas diferencēšanas mehānismi, jautājumi par LSA darbību un svarīgākajām funkcijām, kā arī,
vai konkrētā SP saņem AL noteikto 1/200. Aptauja ir izveidota sadarbībā ar LSA valdi un biroja
darbiniekiem. Tā tiks izsūtīta nākamās nedēļas laikā, un mērķis ir iegūt lielāko daļu datu līdz jūnija
sākumam vai vidum. Tādēļ pirmā darba grupa par šo jautājumu ir plānota jūnija otrajā pusē, kur
plānots piedāvāt risinājumus LSA budžeta efektivizēšanai, iespējai samazināt izdevumus un
novērtēt LSA kopējo darbību.
15. Studējošo pašpārvalžu aktualitātes
R. Birziņa (RTU):
● RTU SP valdes vēlēšanas (23.05.).
● Uzsākta RTU mentoru programma.
● Studējošo iesūtīto problēmu risināšana.
● Iesaiste LSA.
● Pēctecības nodošana.
● Fakultāšu SP vēlēšanas.
R. Rostoks (LUSP):
● Ievēlēts priekšsēdētājs Deniss Celuiko.
● Valdes vēlēšanas, kurās sadalīti amati.
● Dalība LSA rīkotajā akcijā “#GribuStudēt”.
● Ievēlēts starptautiskā virziena vadītājs Andis Poļaks, kas uzsācis darbu pie internacionālo
studējošo pārstāvniecības.
● Pasākums “Karantīnas talanti” (23.05.).
● Tuvojas sporta spēles, kas tiks organizētas tiešsaistē.
A. M. Kučinska (LKA):
● Norisinājusies studējošo konference “ZinātMāksla”.

●
●
●
●

Atklāta LKA 30 gadu jubilejas svinības.
Turpinās valdes un SP sēžu rīkošana.
Tiek meklēti risinājumi aktīvai studējošo iesaistei pasākumos.
Tika veikta studējošo aptauju no LKA puses, kas parāda, ka pieaudzis studiju apjoms un
nomāktība studējošo vidū.

P. Feldmane (RSU):
● Gatavošanās vienotai uzņemšanai rezidentūrā (VUR) augustā, intervijas notiks tiešsaistē.
● Apstiprināts studiju reglaments II (SRII), kas ir saistīts ar rezidentūras jautājumiem.
● Studiju gadu vecāko (SGV) un fakultāšu domnieku (FD) miniseminārs (21.05.).
● Ievēlēts RSU International student conference 2021 projekta vadītājs.
● RSU SP Gada balvas balsojuma izsludināšana (01.06.).
● Organizēts galda spēļu vakars tiešsaistē.
D. Balodis (LKK):
● Izveidota fotoattēlu galerija akcijai “#GribuStudēt”.
D. Drozdova (RTA):
● SP darbība ir samazinājusies vasaras sesijas dēļ.
● Notikusi attālinātā informācijas diena tiešsaistē.
● Organizēts jaunrades konkurss skolēniem.
● Tiek filmēts video par RTA studiju programmām, kura tapšanā tiek iesaistīti arī studējošie.
I. Iraida (EKA):
● Diskusijas ar AII vadību par izlaidumu norisi.
● Dokumentu sakārtošana, tai skaitā vēlēšanu laika maiņa, jo jūnijā paredzētas valdes
vēlēšanas.
K. Zeiļuks (BA):
● Grozījumi vēlēšanu nolikumā.
● Tiešraide “Seko studentam”.
● BASP valdes vēlēšanas. Jaunās valdes pilnvaras stājas spēkā 1. jūlijā.
● Darbs pie tiešsaistes sporta spēļu organizēšanas.
K. Jumis (DU):
● Aktīva dalība akcijā “#GribuStudēt”.
R. Lansmanis (LiepU):
● LiepU ievēlēta valde. Jaunā priekšsēdētāja ir A. Vērdiņa.
● Aktīva iesaiste akcijā “#GribuStudēt”.
S. Homenko (LNAA):
● Notiek darbs pie iekšējo jautājumu risināšana.
● Jaunu aktīvistu uzņemšana un apmācība.
● Viens no krīviem Valters Odzulis ir KUBS’14 organizatoru komandā.
● Atsākušās studijas klātienē.
● Diskusijas par izlaidumu klātienē.
S. Leimane (LMA):
● Veikta studējošo aptauja par attālināto mācību procesu.
● Dalība “Europe for art” un iestrādņu veidošana nākotnes darbībai.
● Dalībai akcijā “#GribuStudēt”.

Z. Kadakovskis (ViA):
● Pasākumu un konkursu organizēšana attālināti.
● Studējošo iesaiste.
● Izlaidumu jautājuma risināšana.
● Dalība akcijā “#GribuStudēt”.
K. Ribakova (BAT):
● Noslēgta pēdējā padomes sēde.
● Darbs pie jauno valdes locekļu apmācības.
● Darbs pie valdes stratēģiskā semināra.
● Risinājumi internacionālo studējošo problēmā sakarā ar Covid-19.
Sēde tiek slēgta 16.19.
Sēdi vadīja
Sēdi protokolēja

J. Širina
K. Freimane
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