LATVIJAS STUDENTU APVIENĪBA
REĢISTRĀCIJAS NR. 40008010647
ADRESE: MĀRSTAĻU IELA 2/4-4, RĪGA, LV-1050

TĀLRUNIS: +371 67216061 • E-PASTS: LSA@LSA.LV • MĀJASLAPA: WWW.LSA.LV

LSA DOMES SĒDES
PROTOKOLS
LSA DOMES SĒDES
PROTOKOLS
04.07.2020.

Rīgā

Nr. 2020/DP7

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 2. jūnijā
Sēdes sākums: 12.05
Sēdē piedalās: 27 no 51 balsstiesīgajiem – konstatēts kvorums
Sēdē piedalās:
Domnieki:
Gustavs Edvards Ķēniņš
(BA)
Kristafers Zeiļuks (BA)
Kristaps Jumis (DU)
Raivis Fiļimonovs (DU)
Ieva Iraida (EKA)
Sandra Peļņika (EKA)
Anna Vērdiņa (LiepU)
Reinis Lansmanis (LiepU)
Daniels Balodis (LKK)

Valters Dolacis (LKrA)
Agnese Vasiļjeva (LLU)
Ēriks Belcāns (LLU)
Santa Leimane (LMA)
Laura Grima (LU)
Olga Ošeniece (LU)
Roberts Rostoks (LU)
Rūdolfs Aleksandrs Strods
(LU)
Justīne Širina (LSA)

Amanda Barkāne (RSU)
Anželika Zorova (RSU)
Paula Feldmane (RSU)
Dina Soma (RTA)
Aneta Tarasova (RTU)
Edijs Ozols (RTU)
Matīss Kundziņš-Āboliņš
(RTU)
Sandis Migla (RTU)
Zandis Kadakovskis (ViA)

Katrīna Freimane (LSA)
Agnis Salmiņš
Aiva Staņēviča (LSA)
Alise Vaivode
Anna Jete Gauja
Ariana Krasiļščikova

Arkādijs Zvaigzne
Dāvis Freidenfelds
Deniss Celuiko
Ieva Lukaža
Līga Rudzāne
Vanesa Luīze Didze

Viesi:
Alise Pokšāne (LSA)
Elīza Dāldere (LSA)
Igors Uhaņs (LSA)
Katrīna Sproģe (LSA)
Evelīna Melānija Puzo
(LSA)

Sēdes darba kārtība:
1. Domes sēdes atklāšana
2. Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana
3. Finanšu pārskats par periodu kopš iepriekšējās domes sēdes
4. Par LSA iesaisti jaunatnes politikas veidošanā
5. Absolventu reģistra datu prezentācija
6. Grozījumi Augstskolu likumā
7. Aktuālā informācija par studējošo finansiālā atbalsta mehānismiem un akcijas
“#GribuStudēt” rezultātiem

8. Par Augstskolu likuma 54. panta un normu par studējošo pārstāvniecību
koleģiālajās lēmējinstitūcijās ievērošanu augstākās izglītības iestādēs
9. Revīzijas komisijas ziņojums
10. Studentu-ekspertu apmācību seminārs
11. Aktualitātes normatīvo aktu izmaiņās
12. Studentu līderu foruma 2020 norise
13. LSA finansēšanas modeļa pilnveides darba grupa
14. LSA domes stratēģiskā semināra norise
15. LSA valdes locekļu un biroja darbinieku darbības pārskats kopš iepriekšējās
domes sēdes
16. Studējošo pašpārvalžu aktualitātes
1. Domes sēdes atklāšana
J. Širina saka uzrunu.
K. Freimane informē, ka kvorums ir konstatēts.
J. Širina informē par domes sēdes norisi.
2. Darba kārtības apstiprināšana
J. Širina: Darba kārtība tika iesūtīta laicīgi, un kopš iesūtīšanas brīža nav pieņemtas
izmaiņas darba kārtībā. Sēdes vidū ir ieplānota pauze. Vai kādam ir ierosinājumi darba
kārtības papildināšanai vai iebildumi pret darba kārtību norādītajā redakcijā?
Ierosinājumi, iebildumi netiek saņemti.
Izsludināts balsojums:
“Par 2020. gada 4. jūlija domes sēdes kārtības apstiprināšanu.”
Mandātus “Par” paceļ vairākums. “Pret” vai “Atturas” neviens nebalso.
Lēmums: 2020. gada 4. jūlija domes sēdes kārtība ir apstiprināta.
3. Finanšu pārskats par periodu kopš iepriekšējās Domes sēdes
Finanšu pārskats iesūtīts LSA domei e-pastā un pieejams pielikumā.
J. Širina: Vai kādam ir jautājumi par minēto finanšu pārskatu? Ir izmaksātas algas LSA
valdes locekļiem un biroja darbiniekiem, saņemti vairāki maksājumi no studentu-ekspertu
tīkla pārstāvjiem. Ir izsūtīti biedru naudas rēķini un saskaņošanas akti studējošo
pašpārvaldēm (SP), un ir saņemti arī maksājumi no pāris pašpārvaldēm.
Jautājumi par konta pārskatu netiek saņemti.
4. Par LSA iesaisti jaunatnes politikas veidošanā
Latvijas Jaunatnes padomes piedāvājums un biedra statusa iegūšanas kārtība atrodami
pielikumā.
J. Širina: No Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) tika saņemts lūgums sniegt viedokliatzinumu grozījumiem Latvijas Jaunatnes konsultatīvās padomes (LJKP) nolikumā, kur
tiek veiktas izmaiņas par LJKP sastāvu un tajā, kādu organizāciju pārstāvji tajā tiks iekļauti.
Viena no organizācijām, ko vēlas iekļaut LJKP, ir LSA. Tā kā līdz šim, nedz vadlīnijās,
nedz arī pamatdarbībā, jautājumi, kas skar jaunatnes politiku, nav bijuši ar augstu prioritāti,
tika nolemts, ka pirms atzinuma sniegšanas ir nepieciešams konsultēties ar LSA domi.
Vēsturiskais konteksts: nevalstisko organizāciju (NVO) sektorā, kam pieder arī
LSA, kas vairāk koncentrējas uz augstākās izglītības un zinātnes jautājumiem, studiju
procesu, studējošo interesēm un tiesībām, ir vairākas darbības jomas, un viena no tām ir
jaunatnes politika, kas vairāk aptver lielas studējošo daļas brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Jaunietis Latvijā skaitās līdz 25 gadu vecumam, Eiropas savienībā līdz 30. Tā ir tikai daļa
no studējošajiem, līdz ar to, LSA ir bijusi mazāka iesaiste.
2012.–2014. gadā, prezidentu Edvarda Ratnieka un Mikus Dubicka darbības laikā
LSA valdē bija atsevišķs virziens, kas strādāja tieši ar jaunatnes politikas jautājumiem vai
arī konkrētie jautājumi bija piesaistīti LSA starptautiskajam virzienam, tos atsevišķi izceļot
amata aprakstā. 2014.–2015. gadā LSA iesaistījās darbā pie grozījumiem Jaunatnes likumā
un Brīvprātīgā darba likuma izveides, kā arī periodiski sekoja līdzi aktualitātēm LJKP, tai
skaitā arī apmeklējot sēdes. LSA darbības laikā ir bijusi arī sadarbība ar jaunatnes
organizācijām, kā arī vairāki mēģinājumi piesaistīt finansējumu LSA caur jaunatnes
organizāciju stiprināšanas programmām.
2012. gadā LSA centās iegūt jaunatnes organizācijas statusu, tomēr pieteikums tika
noraidīts, pamatojoties uz to, ka LSA Statūtos nav paredzēta kārtība jauniešu līdzdalībai
biedrības valdē. Atšķirībā no biedrības, jaunatnes organizācija pakļaujas Jaunatnes
likumam – tā ir nodibinājums vai biedrība, kas, lai to ierakstītu jaunatnes organizāciju
sarakstā, atbilst kādam no četriem kritērijiem – veicina jauniešu iniciatīvas; līdzdalību
lēmumu pieņemšanā; vismaz divām trešdaļām biedru ir jābūt bērniem vai jauniešiem; ir
apvienotas vairākas biedrības, kuru biedru kopējā sastāvā vismaz divas trešdaļas ir bērni
vai jaunieši. Papildus organizācijas statūtos jābūt noteiktai skaidrai kārtībai par to, kā tiek
nodrošināta jauniešu līdzdalība un to ievēlēšana valdē. Līdz šim LSA darbībā ir vairākkārt
aktualizējies jautājums par jaunatnes organizācijas statusa nepieciešamību, tomēr tāds
nekad nav bijis, pamatojoties uz to, ka studējošais var arī nebūt jaunietis un LSA ir
jāpārstāv arī studējošie, kas ir vecāki par jauniešu vecumu, tādējādi nesašaurinot savu
darbības sfēru.
Nebūšana jaunatnes NVO neaizliedz izrādīt pastiprinātu interesi par aktualitātēm
jaunatnes politikā, tā kā liela daļa studējošo tomēr ietilpst jauniešu kategorijā. Vienlaikus
LSA ir vairākās konsultatīvajās padomēs un Saeimas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
(FKTK) Finanšu pratības stratēģijas 2020-2027 izveides un īstenošanas darba grupā. Arī
jaunatnes politika ir būtisks studējošo ikdienu ietekmējošs aspekts.
A. Pokšāne: Jaunatnes konsultatīvā padome (LJKP) ir Ministru kabineta (MK) izveidota
padomdevēja institūcija, kuras mērķis ir veicināt saskaņotas jaunatnes politikas izstrādi un
īstenošanu, kā arī jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. Tās
sastāvā iekļauj valsts pārvaldes, pašvaldību un jaunatnes organizāciju deleģētus pārstāvjus.
Jaunatnes organizāciju deleģētie pārstāvji veido vismaz pusi no Jaunatnes konsultatīvās
padomes sastāva. LJKP nolikumu apstiprina MK.
Galvenās izmaiņas, ko paredz grozījumi LJKP nolikumā:
● svītrota prasība padomē iekļaut 8 pārstāvjus no jaunatnes organizācijām, kas ir
būtiski, jo atklātās pieteikšanās laikā, kur varēja pieteikties jaunatnes organizācijas,
kurās ir vismaz 200 biedri, pieteicās tikai četras jaunatnes organizācijas, savukārt,
tās, kurās ir mazāk nekā 200, vispār nepieteicās. Mērķis ir mazināt zemo
motivācijas līmeni, kas parādās pieteikšanās laikā;
● paredzēts precizējums par padomes sastāvu, ietverot padomes sastāvā biedrības
„Latvijas Darba devēju konfederācija” (LDDK), biedrības “Latvijas Jaunatnes
padome” (LJP), biedrības “Latvijas Studentu apvienība” (LSA), biedrības
„Reģionālo attīstības centru apvienība” (RACA), biedrības „Latvijas Lielo pilsētu
asociācija” (LLPA), Tiesībsarga biroja (TSB) pārstāvjus, kā arī piecus tādu
biedrību vai nodibinājumu, kuru mērķa grupa ir jaunieši un kuri ir aktīvi darbā ar
jaunatni;
● saīsināts padomes locekļu pilnvaru termiņš no 3 līdz 2 gadiem pēc padomes
personālsastāva apstiprināšanas;
Domniekiem tiek rādīta vēstule no LJP par iespēju pievienoties kā biedriem.
J. Širina: Pēc Jāņiem tika saņemta vēstule no Valentīnas Burdokovskas, kas ir projektu
aktivitāšu koordinatore LJP. Tā ir cita NVO, kas kalpo kā “jumta organizācija” jaunatnes

organizācijām. Telefona sarunā tika minēts, ka LJP ir pamanījuši aktivitātes akcijas
“#GribuStudēt” sakarā, kas norādot uz to, ka LSA rūp sabiedrībā aktuāli jautājumi, tāpēc
LJP pauda, ka LSA būtu vērtīgi biedri LJP.
Domniekiem tiek sniegta piekļuve mapei, kas satur LJP atsūtītos informatīvos materiālus.
LJP statūtos paredzēts, ka organizācija pēc iestāšanās pirmo gadu ir asociēta biedra statusā
un biedru naudas apmērs ir 20 eiro, savukārt ja pēc gada tiek izpildīti visi LJP nosacījumi,
asociētais biedrs kļūst par balsstiesīgu biedru un biedru naudas apmērs nedaudz
paaugstinās. Novembrī ir plānots LJP kongress, kur notiks jauno biedru uzņemšana, tāpēc
viņu piedāvājums ir, ja ir vēlme, organizēt līdz kongresam visu iestāšanās procedūru.
Vienīgā organizācija, kur LSA šobrīd ir biedrs, ir Eiropas Studentu apvienība (ESU) un, ja
LSA dome nolemj, ka LSA ir jāiestājas LJP, tad noteikti, pirms tam tiks organizētas darba
grupas, un aicinājums ir augusta domes sēdē pieņemt lēmumu. Šobrīd aicinājums ir uzsākt
diskusiju par iestāšanos LJP un LJKP atsevišķi.
Manuprāt, šī ir laba iespēja LSA paplašināt savu darbības spektru, tā kā jau pašreiz
LSA pārstāvji ir dažādās konsultatīvajās padomēs un organizācijās, piemēram, Saeimas
Finanšu un kapitāla tirgus finanšu pratības stratēģijas 2020–2027 izstrādes un īstenošanas
darba grupā vai UNESCO konsultatīvajā padomē “Izglītība visiem”, un tā ir lieliska iespēja
kā biedriem celt savas kompetences un izzināt dažādus aktuālo jautājumu aspektus, kā arī
būt informācijas apritē. Personīgi, kā LSA domnieks, es sliecos atbalstīt dalību LJKP.
Attiecībā uz LJP, pievienotā vērtība ir viedokļu dažādība, un līdz šim ir izdevies ar
to sadarboties, neesot LJP biedram. LJP piedāvātās iespējas LSA jau tāpat piemīt kā gana
spēcīgai, neatkarīgai NVO. Personīgi, nesaskatu ieguvumus, kļūšanas par LJP biedru
gadījumā.
R. Rostoks: Jautājums ir par LJP – kādas tieši ir LSA valdes domas par LJP,
potenciālajiem ieguvumiem un iespējām, kas LSA jau piemīt?
J. Širina: Rāda LJP sniegto iespēju apkopojumu. LSA jau ir iespēja savu interešu
aizstāvībai un ir jau savs, izveidots kontaktu loks. LJP aktīvi iesaistās arī Eiropas Jaunatnes
forumā (EJF), tomēr arī ESU sāk attīstīt šo darbības virzienu, kas LSA vajadzībām ir
pilnībā pietiekami. LSA pati var ierosināt lēmumprojektus un piedalīties to apstiprināšanā,
viedokļu no jaunatnes organizācijām nepieciešamības gadījumā, organizējot tikšanos,
neesot LJP biedri. Pasākumi, tehnika, komunikācijas kanāli, tajā skaitā žurnāls “Avantis”
– es nesaskatu, ka kāda no piedāvātajām iespējām būtu nepieciešama vai neesoša LSA.
A. Barkāne: Jautājums par LJKP – LSA vairākkārt ir parādījusies iespēja iesaistīties,
tomēr tā nav bijusi izmantota – kas šobrīd ir mainījies?
J. Širina: Ir MK noteikumi par LJKP nolikumu – līdz šim padomes sastāvā ir bijušas valsts
iestādes, ministrijas struktūrvienības un salīdzinoši maz biedrības vai NVO – līdz šim tās
ir bijušas Latvijas Pašvaldību savienība (LPS), Latvijas Sarkanā Krusta jaunatne (LSKJ),
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS), Jaunsardze. Ir divi punkti, kas paredz, ka
dalībnieki ir jaunatnes organizācija, kam LSA neatbilst, jo nav iegūts jaunatnes
organizācijas statuss, tāpēc līdz šim LSA nav iesaistījusies LJKP darbībā. Informācijas
ieguvei var veikt saziņu ar organizācijā, kas ir LJKP sastāvā. IZM primārais mērķis ir
papildināt pārstāvju sarakstu ar NVO, kas sevi ir parādījušas kā aktīvas un spēcīgas, un
IZM ir saskatījuši LSA kā vienu no šādām organizācijām, kuru darbība ietver arī jauniešu
interešu pārstāvniecību. LDDK jaunatnes politika nav primārais organizācijas darbības
mērķis un primāri arī neietilpst tās darbības spektrā, tomēr jauniešu pārstāvniecībā tiek
ietverti arī jautājumi, kas interesē darba devējiem. Līdzšinējā iesaiste nav bijusi aktīva, jo
LSA nav bijušas tiesības uz tādu.
R. Birziņa: Abi minētie jautājumi ir atšķirīgi savās īpašībās un potenciālajā attīstībā. Tas,
ka IZM vēlas grozīt LJKP nolikumu un iekļaut pārstāvju sarakstā arī LSA norāda, ka IZM
ir atzinusi LSA darbības veiksmīgumu un nepieciešamību, savukārt LJP ir lieliska
organizācija, kurā iesaistīties, tomēr tā nav piemērota LSA. LSA ir citas darbības prioritātes
un jautājumi. Nesaskatu, ka LJP sniegtu LSA ko tādu, kas LSA šobrīd nepiemīt.

K. Zeiļuks: Vai LSA valdei pietiek kapacitātes nodrošināt pārstāvniecību LJKP?
J. Širina: Ja MK noteikumi grozījumi tiks pieņemti un LSA būtu pienākums deleģēt
pārstāvi LJKP, tās nolikumā tiktu arī reglamentēts, cik bieži padome sasauc tikšanās un
kādas ir pārstāvju funkcijas. Līdzīgi kā līdz šim, tiktu izsludināta pieteikšanās uz pārstāvja
vietu LJKP, kam var pieteikties jebkurš interesents. Pārstāvju funkciju pildīšanai var
piesaistīt arī aktīvistus, un līdz šim ir bijusi veiksmīga sadarbība ar deleģētajiem
pārstāvjiem, kas arī informē LSA valdi.
J. Širina: Iespējams, kāds vēlas izteikt viedokli par nostāju abos jautājumos.
R. Rostoks: Lai LSA tiktu iekļauta LJKP, tad tai ir jābūt jaunatnes organizācijas statusam?
J. Širina: Nē.
R. Rostoks: Sakarā ar to, ka līdz šim, par konkrēto jautājumu LSA nav diskutēts, LUSP
LSA domnieki lūdz piecu minūšu pauzi savstarpējai jautājuma apspriešanai.
Tiek saņemti iebildumi pauzes iekļaušanai.
P. Feldmane: RSU SP atbalsta iesaisti LJKP un nesaskata nepieciešamību kļūt par
biedriem LJP.
Tiek piedāvāts izsludināt balsojumu par atbalstu LSA iekļaušanai LJKP un iestāšanās
pārrunu uzsākšanu LJP. Notiek diskusijas par balsojuma formulējumu. LSA domniekiem
uz e-pastu tiek izsūtīti balsojumi vietnē Polys.me.
D. Celuiko: Vai balsojums notiek Polys.me vietnē? Un balsojumi šajā vietnē notiek tikai
aizklāti?
J. Širina: Jā, tā ir.
D. Celuiko: LSA Kārtības rullis paredz aizklātus balsojumus tikai par personu ievēlēšanu
amatos. Vai šāds balsojums nav LSA Kārtības ruļļa pārkāpums?
J. Širina: 18. aprīļa kongresā, kad pirmo reizi notika LSA lēmējinstitūciju sēde tiešsaistē,
LSA dome atbalstīja minētās vietnes izmantošanu balsojumos. Arī šodienas domes sēdes
sākumā, klātesošie tika iepazīstināti ar balsošanas kārtību, un iebildumi netika saņemti.
Aicinu vērst arī uzmanību uz to, ka LSA domes sēžu protokolos balsojumu rezultāti tiek
atspoguļoti apkopotā veidā. Ņemot vērā, ka ir nepieciešams nodrošināt drošu balsojumu,
kurā var pārliecināties, ka tajā piedalījušies tikai domnieki un speciāls rīks LSA domes
sēdēm nav izveidots, nesaskatu LSA Kārtības ruļļa pārkāpumu šajā situācijā.
Turpinās diskusija par balsošanas kārtību, un tiek pieņemts turpināt balsojumus veikt
vietnē Polys.me 4. jūlija LSA domes sēdē.
J. Širina: Izsludinu balsojumu:
“Par atbalstu, ka LSA kā organizācija tiek iekļauta Jaunatnes konsultatīvās padomes
sastāvā.”
Tika sagatavotas un izsūtītas 28 tiešsaistes saites. No klātesošajiem 28 balstiesīgajiem,
balsojumā piedalījās 26 LSA domnieki.
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Lēmums: atbalstīt, ka LSA kā organizācija tiek iekļauta Jaunatnes konsultatīvās
padomes sastāvā.
“Par atbalstu, ka LSA uzsāk iestāšanās pārrunas Latvijas Jaunatnes padomē kā
dalīborganizācija.”
Tika sagatavotas un izsūtītas 28 tiešsaistes saites. No klātesošajiem 28 balstiesīgajiem,
balsojumā piedalījās 27 LSA domnieki.
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Lēmums: neatbalstīt, ka LSA uzsāk iestāšanās pārrunas Latvijas Jaunatnes padomē
kā dalīborganizācija.
5. Absolventu reģistra datu prezentācija

Sēdes dalībniekiem tiek rādīts vizualizēts datu apkopojums, kas pieejams tiešsaistē un kura
ekrānšāviņi atrodami pielikumā.
J. Širina: Punkts ir informatīvs, prezentāciju veiks topošais doktorants Hārvardas
universitātē A. Zvaigzne, kas aktīvi seko līdzi aktualitātēm augstākās izglītības telpā. A.
Zvaigzne ir sagatavojis datu apkopojumu par absolventu reģistra datiem.
Dalībniekiem tiek sniegtas saites uz izejas datiem un absolventu reģistra datu apkopojuma
rīku. Sēdes dalībnieki tiek iepazīstināti ar konkrēto datu sakārtošanas un apstrādes
principiem.
A. Zvaigzne: Dati ir par studiju programmām, kur ir vairāk nekā pieci absolventi. Tas ir
svarīgi, jo tādējādi tiek ierobežota datu interpretācija. Dati ir par 2017. gada absolventiem
viena gada griezumā.
LSA domes sēdes dalībnieki tiek iepazīstināti ar apkopotajiem datiem.
6. Grozījumi Augstskolu likumā
Dalībniekiem tiek rādīta prezentācija par augstskolu padomju starptautisko pieredzi
(prezentācija ir pieejama pielikumā).
A. Zvaigzne: Primārais prezentācijas mērķis ir informēt klātesošos par dažādiem
augstākās izglītības pārvaldības veidiem.
J. Širina: Maija sākumā MK atbalstīja grozījumus Augstskolu likumā (AL) un tie tika
iesniegti izskatīšanai Saeimā. Grozījumi tika nodoti Saeimas Izglītības, kultūras un
zinātnes komisijai (IKZK). Jūnija sākumā notika vairākas IKZK sēdes, kurā tika
nodrošināts arī aktīvs dialogs ar AI nozari. Norisinājās trīs sēdes, kurās tika uzaicināti arī
dažādi nozares pārstāvji un eksperti. Saeimas deputāti šajās sēdēs uzklausīja gan valsts
iestāžu, piemēram, dažādu ministriju, kuru pakļautībā ir AII, viedokļus. Komentārus
sniedza arī Saeimas Juridiskais birojs, kas atzina, ka likumprojekts ir nekvalitatīvi
sagatavots un rosināja to neatbalstīt pirmajā lasījumā, kā arī virzīt IZM ar lūgumu
pārstrādāt. AII nozares organizācijām un pārstāvjiem, un sociālajiem partneriem tika
sniegta iespēja paust savus komentārus. Saeimas deputātiem tika sniegta iespēja uzdot sevi
interesējošos jautājumus AII nozares pārstāvjiem.
IKZK sēdē tika nolemts, ka likumprojektu atbalsta apstiprināšanai pirmajā
lasījumā, minot, ka likumprojekts ir jāpapildina un jāuzlabo, tomēr reforma ir
nepieciešamu un grozījumi AL ir jāpieņem. 16. jūnijā norisinājās Saeimas ārkārtas sēde,
kur pēc gandrīz divu stundu debatēm deputāti nolēma atbalstīt likumprojektu pirmajā
lasījumā. Pēc Saeimas deputāta V. Dombrovska priekšlikuma tika pagarināts Saeimas
deputātu priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam līdz 16. jūlijam. Notiek
aktīva komunikācija starp Saeimas deputātiem un AII pārstāvjiem.
Augstākās izglītības padome (AIP) gatavo vēstuli deputātiem par grozījumiem AL,
precizējot to, ka grozījumos jābūt iekļautai redakcijai, ka augstskolas padomes sastāvā
ietilpst vairāki studējošo pārstāvji, nevis tikai viens, kā tas šobrīd ir norādīts. Tika ierosināts
arī saīsināt studējošo pārstāvja pilnvaru termiņu līdz diviem gadiem. AIP vēstules saturs
vairākos aspektos saskan ar to, ko LSA ir paudusi atzinumos par grozījumiem AL.
Vieni no aktīvākajiem viedokļa paudējiem likumprojekta sakarā ir bijuši Latvijas
Universitāšu asociācija (LUA), kur rektori no LU, RSU, RTU un LLU izceļas ar
padziļinātu interesi. LUA ir specifiska sadarbība ar Arvilu Ašeradenu, kā arī notiek
komunikācija ar Egilu Levitu, un IZM nevar neņemt vērā LUA viedokli. LUA virzītais
augstskolu pārvaldības modelis, visticamāk, tiks iekļauts otrajā lasījumā un virzīts uz
apstiprināšanu.
IZM ir mainījusi savu attieksmi pret nozares pārstāvju viedokli, un ir gatava
piedāvāt kompromisus. Šobrīd tiek spriests, ka, visticamāk, otrdien LU, RTU, RSU un
LLU rektoriem tiks nosūtīts IZM kompromisa piedāvājums. Artūrs Zeps publiski AIP sēdē

pauda, ka viens no kompromisiem būtu tas, ka AII Satversmē likums ļauj paredzēt iespējas
Senātam noteikti viena mēneša atliekošo veto stratēģijas un budžeta apstiprināšanai AII
padomē. Senāta sastāvs un studējošo pārstāvniecības apmērs tajā nemainās, tomēr
jautājumi rodas par notikumu attīstību, ja veto tiesības studējošajiem AII padomē netiek
piešķirtas.
Likums “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” ir nodots
izskatīšanai pirms pirmā lasījuma Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai
(VPPK). Pagājušajā nedēļā tika organizēta VPPK sēde, kur tika skatīts likumprojekts un
garu debašu laikā, vairākas NVO asi kritizēja minēto likumprojektu, konkrētāk, to, kā IZM
cenšas risināt jautājumu par valsts amatpersonas statusu un deklarāciju iesniegšanu,
norādot, ka ir nepieciešami stingrāki nosacījumi valsts amatpersonu ienākumu deklarāciju
iesniegšanas kārtībā. Ierosinājums ir atlikt jautājumu uz rudeni un uzdot Pārresoru
koordinācijas centram (PKC) risināt šo problēmu sistēmiski, nevis caur likumprojektu, kas
skar tikai vienu nozari.
Jūlijā palēninās grozījumu AL izskatīšana un IKZK priekšsēdētājs plāno diskusijas
par priekšlikumiem uzsākt augusta beigās. IKZK ir atvērta priekšlikumu saņemšanai un
vairākas NVO tos gatavo un iesūta.
Ir pabeigta LSA vēstule, Saeimas deputātiem par priekšlikumiem sakarā ar AL
grozījumiem. Aicinājums visām SP izskatīt un komentēt vēstuli līdz 6. jūlija pusnaktij, lai
7. jūlijā to varētu nosūtīt IKZK. Ideja ir vēstuli pielāgot un nosūtīt arī visām Saeimas
frakcijām, cenšoties noskaidrot Saeimas deputātu nostāju attiecībā uz LSA iebildumiem un
priekšlikumiem, kā arī rosināt diskusiju par to, kurus LSA priekšlikumus Saeimas deputāti
būtu gatavi no savas puses ierosināt.
Domniekiem tiek sniegta iespēja aplūkot vēstuli.
Vēstulē ir apkopots tas, kas ticis pausts LSA atzinumos par AL grozījumu
likumprojektu. Tēzes tika izvēlētas no domes sēdes (RSU), kur tika lemts par LSA nostāju
AL grozījumu sakarā. Primāri vēstulē ir akcentēti studējošajiem svarīgākie aspekti –
studējošo pārstāvniecību, veto tiesībām, saīsinātu pilnvaru termiņu, LSA tiesībām deleģēt
pārstāvjus kā arī akadēmisko šķīrējtiesu. Ir iekļauta arī sadaļa par augstskolu tipoloģiju un
tās savdabīgo sadalījumu, kvantitatīvajiem kritērijiem, AII noteikto pārejas periodu un AII
iekšējo pārvaldību, tai skaitā to, ka netiek atbalstīta papildus normatīvā akta izveide
iekšējās pārvaldības modeļa definēšanai, jo tā definēšana ir iespējama jau esošajos
normatīvajos aktos. Visbeidzot tiek norādīta Satversmes sapulces nepieciešamība, kā tās
funkcijas minot Satversmes pieņemšanu un grozīšanu, augstskolas padomes nolikuma
pieņemšanu, rektora iecelšanu vai atcelšanu no amata, kā arī citu normatīvo aktu grozīšana.
Netiek atbalstīts arī priekšlikums, ka Satversmi izstrādā Senāts un apstiprina
augstskolas dibinātājs vai IZM, norādot, ka ir nepieciešama augstākstāvoša koleģiāla
institūcija, kas par to lemj, jo atstājot iepriekšminētos jautājumus vienas ministrijas
pakļautībā, pastāv būtiski draudi, ka notiks iejaukšanās augstskolu autonomijā. Ir
iebildums par to, ka IZM joprojām ir saglabāta redakcija, kurā augstskolu pārstāvju, kas ir
mazāk padomē, vidū tiek iekļauts IZM deleģēts pārstāvis, ierosinot, ka IZM deleģētais
pārstāvis var būt tajā padomes biedru daļā, kurā neietilpst AII pārstāvji. Tiek uzsvērta arī
AIP saglabāšanas nepieciešamība.
Ierosinājums ir izsūtīt vēstuli un sasaukt darba grupu, kurā notiktu diskusijas par
priekšlikumiem grozījumiem AL, kā arī apspriest citu organizāciju iesūtītos priekšlikumus.
A. Tarasova: Vēstule nebija pieejama domniekiem iesūtītajos dokumentos. Ņemot vērā,
ka tā ir diezgan gara, aicinājums citreiz iesūtīt šādus dokumentus vismaz pāris dienas
iepriekš apstiprināšanai.
J. Širina: Precizējums – minētā vēstule nav lēmumprojekts, ko jāapstiprina LSA domei ar
balsojumu. Tas ir informatīvs dokuments, kam domnieki tiek aicināti sniegt priekšlikumus,
komentārus un ierosinājumus līdz 6. jūlijam.

R. Rostoks: Jautājums par grozījumiem likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā”. Kāpēc pēdējā LSA atzinumā tika pausts LSA atbalsts sadarbībai ar
Pārresoru koordinācijas centru, ņemot vērā, ka iepriekšējās darba grupās tas netika
atbalstīts un tika pieņemta vienošanās minēto punktu apspriest LSA domes sēdē?
J. Širina: Atgādinājums par tobrīd piedāvāto risinājumu, ka augstskolas padomes locekļi
ir valsts amatpersonas un iesniedz gada ienākumu deklarāciju likumā noteiktajā kārtībā ar
atvieglotiem nosacījumiem. Ņemot vērā, ka LSA domes sēdē tika nolemts, ka augstskolu
padomju locekļi ir valsts amatpersonas, neko sīkāk neprecizējot, rastos pretruna, ja
konkrētā redakcija netiktu atbalstīta. Tiklīdz atsāksies likumprojekta izskatīšana VPPK,
tiks gatavoti arī precīzāki atzinumi, tomēr tas būs tikai rudenī.
R. Rostoks: Jautājums par grozījumiem AL: 2020. gada 24. aprīlī notika darba grupa par
grozījumiem AL un minēto likumprojektu pavadošajos grozījumos, kurā tika apsolīts, ka
būs viedokļa raksts par konkrēto tēmu, kā arī atbalsta vēstule no ESU. Vai kāds no
solījumiem ir izpildīts?
J. Širina: Nekas no solītā nav izdarīts, jo neilgi pēc darba grupas notika arī akcija
“#GribuStudēt”, kas prasīja lielu valdes iesaisti. Jautājumu par atbalsta vēstuli var atkārtoti
aktualizēt. Jāņem vērā, ka ir izmaiņas vairāku jautājumu kontekstā un situācijā, tāpēc aicinu
paust idejas tālākajai darbībai iepriekšminētajā darba grupā. Šobrīd aktuālākās prioritātes
LSA valdē ir grozījumi AL.
R. Rostoks: Tiek atbalstīta ideja par darba grupu. Aicinājums sagatavot uz to
lēmumprojektu, ko varētu apspriest un LSA domes sēdē apstiprināt.
A. Tarasova: RTU SP vēlas ierosināt pirmdien darba grupu vēstules izskatīšanai un
priekšlikumu pieņemšanai.
Notiek diskusija par darba grupas norises laiku. Pieņemts lēmums organizēt darba grupu
6. jūlijā, kurā izskatīt LSA vēstuli IKZK un Saeimas deputātiem par grozījumiem AL.
7. Aktuālā informācija par studējošo finansiālā atbalsta mehānismiem un akcijas
“#GribuStudēt” rezultātiem
Tiek izteikta pateicība visiem, kas iesaistījās akcijas tapšanā
J. Širina: Akcija guva milzīgu rezonansi visā Latvijā. Tika saņemtas vairāk nekā 200
fotogrāfijas ar minēto tēmturi, ierakstu skatījumi sasniedza vairākus tūkstošus un cilvēki
Latvijā uzzināja vairāk par notiekošo. Rezultāts, kaut arī tas tiek ieviest lēnāk nekā cerēts,
akcijai ir iegūti vairāki miljoni valsts budžetā, kas tiks novirzīti studējošo un absolventu
atbalstam. Tāpat valsts amatpersonām un ierēdņiem ir parādījusies lielāka izpratne par to,
ka ne tikai kultūras, pašnodarbināto un apkalpojumu sfēras darbiniekiem Covid-19 ir
radījis finansiālas grūtības, bet arī studējošajiem ir nepieciešams atbalsts Covid-19 izraisīto
finansiālo seku novēršanai.
Ir izveidota prasmju un iemaņu attīstības programma studējošajiem un AII
absolventiem, kas ir bezdarbnieki. Tā ir iespēja studējošajiem, kam ir vai nav darba
pieredze, sākot ar jūlija beigām vai augustu uzsākts darbu valsts augstskolās kā savas jomas
speciālistiem un saņemt atbalstu savai darbībai. Konkrētajai programmai ir atvēlēti 15
miljoni.
E. Dāldere: IZM veidoja semināru, kurā notika diskusijas arī ar rektoriem. Tajā tika
nolemts ieviest prasmju un iemaņu attīstības un uzturēšanas programmu studējošajiembezdarbniekiem, kurā studējošais var strādāt AII, darot tai noderīgu darbu, kas, vēlams,
būtu saistīts ar pētniecību vai studējošā prasmju pilnveidošanu. Par darba, kas nepārsniedz
20 stundas nedēļā, veikšanu studējošais saņemtu pieredzi un atalgojumu. Ir svarīga AII
iesaiste atbalsta mehānisma ieviešanā – AII ir jāpiesakās programmai, jāinformē studējošie
un jānodrošina nodarbinātības iespējas. SP būtu vēlams izrādīt pastiprinātu interesi par to,
kā AII vadība koordinē minēto procesu, kādi ir piedāvātie darbi un to atbilstība
programmas mērķim, kas ir veicināt studējošā prasmju un iemaņu attīstību un uzturēšanu.

Programmas ieviešana ir palēninājusies sakarā ar to, ka Labklājības ministrija (LM) un
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) nav līdz galam izstrādājusi piedāvājumu. Šobrīd
iesaiste procesa īstenošanā ietver tikai koordinēšanu un centienus mudināt paātrināt
mehānisma ieviešanu. Tikko procesa ieviešanā būs izmaiņas, tiks informētas SP un sniegti
ieteikumi par to, kā veicināt atbalsta mehānisma ieviešanu savā AII.
Atbalsta programma jaunajiem speciālistiem ietver atbalsta mehānismu, kas paredz
bezdarbnieka pabalstu 500 eiro apmērā jaunajiem speciālistiem-bezdarbniekiem pirmos
divus mēnešus un pēc tam 375 eiro apmērā vēl divus turpmākos mēnešus. Nav skaidrības,
kad varēs sākt pieteikšanos minētajam atbalsta mehānismam.
Pagājušajā nedēļā LSA uzrakstīja atzinumu MK noteikumu projektam “Grozījumi
Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr.740 “Noteikumi par
stipendijām”” par stipendiju fonda apmēra un skaita palielināšanu. Šis atbalsta mehānisms
studējošajiem varētu būt pieejams nākamajā akadēmiskajā gadā. Stipendiju apmērs
pieaugtu līdz 200 eiro mēnesī. Runa ir par valsts stipendiju, ko piešķir par labām
akadēmiskajām sekmēm. Mehānisms šobrīd ir nodots apstiprināšanai MK sēdē, un tā
apstiprināšana plānota nākamajā vai aiznākamajā nedēļā. Atzinumi tika iesniegti no LSA
puses steidzamā kārtība un tiek sekots līdzi turpmākajai notikumu attīstībai.
Vēl viens studējošo atbalsta mehānisms ir studentu un studējošo kredītu skaita
palielināšana, kas tiks ieviests nākamajā akadēmiskajā gadā. To skaits būs 2000, ar
nosacījumu, ka skaitu ir iespējams palielināt atkarībā no pieprasījuma. Finanšu institūcija
ALTUM ir izsludinājusi pieteikšanos bankām studējošo un studentu kredītu piešķiršanai.
J. Širina: Papildus tiks publicēts atbalsta mehānismus apkopojošs raksts un izveidots
vizuālais materiāls, ko publicēt sociālajos tīklos, norādot vietas un institūcijas, kur
studējošie var vērsties pēc atbalsta un palīdzības. Šobrīd ir vairāki visai sabiedrībai
pieejami atbalsta mehānismi, kas, iespējams, ir nezināmi. SP tiks sniegta iespēja arī dalīties
ar minēto informāciju, lai informētu studējošos savās AII, jo dažreiz tiek saņemti e-pasti ar
jautājumiem par to, kur var vērsties pēc palīdzības. Aicinājums ir SP sniegt atbalstu
nodarbinātības programmas sakarā, noskaidrot no savas AII vadības, vai notiek sekošana
līdzi aktuālajai informācijai, tai skaitā, iespējai pieteikties un mehānisma ieviešanas
progresam. NVA rīkos AII semināru, kurā arī skaidros par pieteikšanās kartību
programmai un nepieciešamajiem dokumentiem. Programma būs pieejama gan vietējiem,
gan ārvalstu studējošajiem, kā arī gan valsts, gan privātajām AII, tomēr tās efektivitāte ir
tieši atkarīga no AII iniciatīvas un iesaistes.
R. Rostoks: Jautājums par stipendiju fonda apmēra un skaita palielināšanu – vai tiek
domāts par to, kā saglabāt esošo situāciju arī pēc Covid-19 krīzes beigām?
J. Širina: No politiķu perspektīvas – ikgadējā budžetā ir nepieciešams ieplānot vēl 8
miljonus eiro. Šobrīd ir izdevies panākt minēto summu vismaz vienam akadēmiskajam
gada, tomēr, visticamāk, pēc šī akadēmiskā gada, studējošie nevēlies atteikties no
palielinātā stipendiju apmēra. Ir cerība, ka tā LSA valde, kas būs pavasarī, centīsies panākt,
lai minētā naudas summa tiktu iekļauta ikgadējā valsts budžetā un palielinātais stipendiju
apmērs saglabātos arī turpmākos gadus. Ir veikts vismaz pirmais solis, un, ja tas būs
efektīvs, tad tas būs veiksmīgs arguments minētā stipendiju apmēra saglabāšanai.
R. Rostoks: Aicinājums regulāri informēt LSA domi par aktuālo notikumu attīstību ar epasta palīdzību.
8. Par Augstskolu likuma 54. panta un normu par studējošo pārstāvniecību
koleģiālajās lēmējinstitūcijās ievērošanu augstākās izglītības iestādēs
J. Širina: Es, K. Sproģe un I. Uhaņs vēlētos uzsākt revīziju, lai saprastu, vai AII ir leģitīmi
vēlētas, neatkarīgas SP un novērtētu, kā tajās izpildās šie seši punkti:

1. nodrošina AL 50. panta 7. daļā noteiktās studējošo tiesības ("vēlēt un tikt ievēlētiem
studējošo pašpārvaldē, līdzdarboties augstskolas visu līmeņu pašpārvaldes
institūcijās");
2. ir savs (Senāta/koledžas padomes apstiprināts) nolikums;
3. nodrošina vismaz 20% studējošo pārstāvniecību AII koleģiālajās lēmējinstitūcijās
(Satversmes sapulce, Senāts/ koledžas padome, fakultātes dome, akadēmiskā
šķīrējtiesa);
4. pilda AL 53. panta 3. daļā noteiktās SP funkcijas;
5. nodrošina AII studējošo viedokļa pārstāvniecību LSA koleģiālajās
lēmējinstitūcijās;
6. SP no augstskolas vai koledžas budžeta ik gadu tiek finansēta apmērā, kas nav
mazāks par vienu divsimto daļu no augstskolas vai koledžas gada budžeta.
Minētajiem nosacījumiem ir jāizpildās katrā AII SP. Līdzīgs pasākums tika veikts 2011.
gadā un tobrīd tas tika daļēji dalīts, piemēram, tika saņemti skaidrojumi no IZM dažādu
normatīvo aktu skaidrojumu interpretācijā, piemēram, par AL pantu par 1/200. Kad tika
organizētas darba grupas par biedru naudas apmēru, arī tad tika uzdoti jautājumi par 1/200
apmēru. Tāpat tika saņemti jautājumi no AII vadības par to, vai 1/200 aprēķinā ietilpst arī
struktūrvienību ienākumi vai tikai budžeta un studiju maksu sastādītie ienākumi. 2011.
gada IZM atzinumi norādīja, ka tas ir pilnais AII budžets, ieskaitot arī saimnieciskās
darbības rezultātā gūtos ienākumus. Tajās AII, kur bija bažas, ka noteiktās normas netiek
ievērotas, IZM lūdza IKVD noskaidrot no AII, kāda ir summa, ko AII izmaksā
pašpārvaldēm, un novērst nepilnības, ja tādas tiek atklātas. Vaicājot SP, atklājās, ka
jautājums tika sakārtots. Šobrīd komunikācijā ar SP, minētā problēma ir aktualizējusies, jo
ir vairākas AII, kurās pat to vadība nespēj sniegt informāciju par SP sastāvu un aktivitāti.
Tas liedz apšaubīt SP pieņemto un atbalstīto lēmumu leģitimitāti. Ir nepieciešams
aktualizēt, ka aktīva SP ir gan studējošo, gan AII savstarpēja atbildība, lai nodrošinātu
pilnvērtīgu SP funkcionalitāti un studējošo pārstāvniecību.
Mērķis ir uzsākt minēto jautājumu pārbaudi. Par to, kādas metodes un instrumenti
tiks izmantoti mērķa sasniegšanai, ir nepieciešams organizēt darba grupas. Jautājumi, ko
LSA vēlas aktualizēt, ir iepriekšminētie seši punkti.
Aicinājums sniegt viedokļus un konceptuālu atbalstu procesa uzsākšanai.
Turpmākais plāns ir LSA domes pozitīva lēmuma gadījumā ir izveidot darba grupu ar
interesentiem detalizētāka plāna izstrādei, kam seko darba uzsākšana. Veiksmīgākajā
gadījumā pirmo rezultātu prezentēšana notiktu septembra kongresā.
D. Celuiko: Ideja ir atbalstāma, tomēr noteikti ir nepieciešams organizēt darba grupu par
procesa īstenošanu.
A. Tarasova: RTU SP atbalsta ideju un aicina organizēt darba grupu.
J. Širina: Iepriekš darba grupa netika sasaukta, jo ir salīdzinoši maza apmeklētība un SP
pārstāvniecība darba grupās.
R. Rostoks: Ierosinājums pirms domes sēdēm, darba kārtībā izskaidrot, kuri punkti ir
informatīvi, kuros ir nepieciešams konceptuāls atbalsts un kuri ir lemjamie jautājumi, lai
arī LSA domnieki varētu tiem pilnvērtīgi sagatavoties. Piekrītu, ka par minēto jautājumu,
ir nepieciešams organizēt darba grupu.
J. Širina: Aicinājums aktualizēt tehniskas dabas jautājumus 5. jūlija LSA domes
stratēģiskajā seminārā. Vai kādam ir iebildumi šādas ieceres atbalstīšanai?
Iebildumi netiek saņemti.
Tiek izsludināta pauze līdz 15.00.
9. Revīzijas komisijas ziņojums

Sēdes dalībniekiem tiek rādīta prezentācija. Starpziņojums un prezentācija ir pieejami
pielikumā. Ziņo revīzijas komisijas priekšsēdētājs K. Zeiļuks.
K. Zeiļuks: Revīzija tika veikta starpziņojuma ietvaros par laika periodu no 2020. gada 7.
martam līdz 30. jūnijam. Revīzijas komisijas sastāvs: K. Zeiļuks, P. Feldmane, A. J. Gauja,
O. Ošeniece un R. A. Strods.
LSA domes sēdes dalībniekiem tiek sniegta piekļuve starpziņojuma datnei tiešsaistē.
Revīzijas komisija (RK) saskata vairākus ierobežojums savu pienākumu pilnvērtīgai
izpildei: nespēju iepazīties ar lietvedības jautājumu sakārtotību pilnā apmērā, jo RK netika
sniegta piekļuve LSA iekšējai informācijas sistēmai (IS). 2020. gada 19. jūnija valdes sēdē
LSA valde lēma piekļuvi nepiešķirt, pamatojot to ar apgalvojumu, ka IS ir pieejama
sensitīva informācija par datu subjektiem laika periodā, kas neatbilst RK darbības
periodam, kā arī minētie datu subjekti nav snieguši piekrišanu piekļuvei saviem datiem.
RK norāda, ka RK LSA Statūtos ir institūcija, kas ir daļa no LSA tāpēc tai būtu jābūt
piekļuvei arī IS. Ir lūgts LSA birojam sagatavot arī LSA dokumentu klasifikācija shēmu,
tomēr līdz starpziņojuma izveidei, tā netika saņemta.
LSA domes sēdes dalībnieki tiek iepazīstināti ar RK prezentāciju.
J. Širina: Paldies RK par ieguldīto darbu starpziņojuma sagatavošanā, kas ir pēc vairāku
gadu pārtraukuma atgriezusies prakse. Uzskatu, ka tas sniegs ieguldījumu LSA darbības
uzlabošanā. Par biedru naudas rēķiniem (BNR) – tie netika izsūtīti minētajā laikā, jo
paralēli to izsūtīšanai notika arī citi darbi. BNR un salīdzināšanas akti (SA) ir izsūtīti tām
SP, kas regulāri maksā biedru naudu vai ir uzsākušas tās maksāšanu. Komentējot
ieteikumus par iekšējo normatīvo aktu pilnveidi – aicinājums LSA domei sniegt ieteikumus
LSA iekšējās darbības uzlabošanai. Par 2020. gada 23. maija LSA domes sēdi – aicinājums
izvērtēt punktu par vienas dienas pārkāpumu, jo LSA Statūtos, 7.3. punktā, ir minēts, ka
LSA domes sēdes norises vietu un laiku, kā arī darba kārtību nosaka un izstrādā LSA valde,
kas informē LSA domniekus ne vēlāk kā divas nedēļas pirms domes sēdes par minētajiem
jautājumiem. Attiecībā par ārkārtas LSA domes sēžu norisi – jāņem vērā aspekts, ka
ārkārtas domes sēdes sasaukšanā, termiņu ierobežojums ārkārtas LSA domes sēdes
sasaukšanai var ierobežot LSA domes rīcībspēju un steidzamu lēmumu pieņemšanu.
K. Freimane: Aicinājums ir LSA domei būt saprotošai attiecībā uz lietvedības jautājumu
sakārtošanu gan šajā, gan iepriekšējā Kongresa termiņā, ņemot vērā, ka biroja vadītāja
esmu kopš 8. maija un joprojām tiek apgūtas amata nianses. Darbs pie lietvedības
sakārtošanas tiek veikts, tomēr tas nav tik ātrs process, tāpēc jebkurš interesents ir aicināts
pieteikties par LSA biroja vadītāja palīgu un palīdzēt ar minētajiem jautājumiem. Par
protokoliem – saskaņošanas ilgums nav reglamentēts, tomēr to izveides un apstiprināšanas
laiki ir. Atkarībā no sēdes ilguma, protokola izveides laiks var būt sākot no trīs stundām
līdz pat sešām, septiņām stundām, un tas arī ir jāņem vērā. Pirms 7. maija nebija biroja
vadītāja, tātad arī kāda, kas sēdes protokolē, un ieskaitot 2019. gada valdes sēžu protokolus,
kopumā nav uzrakstīti 34 protokoli, tāpēc ir aicinājums interesentiem palīdzēt ar protokolu
tapšanu. Pateicība RSU SP LSA domniekiem, kas ir pieteikušies palīdzēt ar LSA domes
sēžu protokoliem. Aicinājums būt pacietīgiem ar protokolu izveidošanu, jo tas ir
laikietilpīgs process. Kongresa protokoliem arī iepriekš ir piekopts stenogrammas veids –
nepieciešamības gadījumā var izveidot protokola izrakstu, kas nesatur lēmuma
pieņemšanas diskusijas daļu, bet satur lēmumu. Stenogrammas formāts ļauj interesentiem
iepazīties ar visu Kongresa norisi. Lietvedības jautājumi joprojām tiek kārtoti, jo vairāki
dokumenti nav pieejami un notiek darbs pie to meklēšanas.
J. Širina: Par piekļuvi IS – LSA valde un biroja darbinieki var sagatavot nepieciešamo
informāciju RK darbībai, tomēr personām, kam ir piekļuve IS ir noslēgti darba līgumi un
stingri reglamentēta konfidencialitātes ievērošana un informācijas izpaušanu, nodrošinot
tās neizpaušanu trešajām personām. Airtable platformu izmantošana nav reglamentēta un
tā ir pašas valdes iniciatīva datu apkopošanai, tai skaitā par darba grupu apmeklējumu,
tāpēc ir diskutablas to nepilnvērtīgas aizpildes, kā pārkāpuma, norādīšana.

K. Sproģe: Ieņēmumus no studentu-ekspertu tīkla veido arī ieņēmumi no Eiropas
studentu-ekspertu tīkla. Licencēšanas vizītes šobrīd notiek vairāk nekā tika paredzēts
apstiprinot LSA budžeta 2020./2021. gadam. Akreditācijas vizītes notiek kā bija sākotnēji
paredzēts, izņemot tās, kas tika plānotas laika periodā, kad bija pulcēšanās ierobežojumi
Covid-19 dēļ – to norises termiņi ir pagarināti.
D. Celuiko: RK pilnvērtīgai darbībai, ir jāsniedz piekļuve IS, lai varētu uzticami pārbaudīt
pirmējos avotus. Ierosinājums ir noslēgt brīvprātīgā darba līgumus ar RK locekļiem, kurā
iekļaut punktus par konfidencialitātes ievērošanu un informācijas neizpaušanu, un sniegt
RK piekļuvi IS. Par ienākumiem – BNR un studentu-ekspertu tīklu rēķinu izrakstīšana nav
tik laikietilpīga un to izrakstīšanas un izsūtīšanas kārtība un termiņi tiek pārkāpti.
Aicinājums turpmāk nepieļaut šādus pārkāpumus.
J. Širina: Paldies par aizrādījumiem un centīsimies tos ņemt vērā, tomēr norādu, ka LSA
kontekstā svarīgāka ir studējošo pārstāvniecība un ienākumu gūšana no biedru naudām ir
sekundāra attiecībā pret to. No LSA biedru puses nav saņemti pārmetumi par nespēju
apmaksāt BNR vēlākas saņemšanas dēļ, bet ir norādīts, ka grāmatveži ir atvaļinājumā,
tāpēc to apmaksa notiks vēlāk.
K. Freimane: RK pienākums ir veikt finanšu un saimnieciskās darbības kontroli, veikt
naudas un mantu revīziju, sniegt atzinumu par gada pārskatu, izvērtēt grāmatvedības un
lietvedības darbu, kā arī sniegt ierosinājumus finanšu un saimnieciskās darbības
uzlabošanai. Tomēr IS pieejamā informācija ir ne tikai ar finanšu un saimniecisko darbību
saistīti jautājumi, bet arī ar politisko darbību saistīti vai sensitīvu informāciju saturoši
dokumenti. IS atrodas arī sensitīva informācija par SP, ko iepriekšējos periodos tās ir
sniegušas un šobrīd RK sastāvā ir arī divu SP vadītāji, kas rada jautājumus par piekļuves
šādai datu kopai piešķiršanas korektumu. Var parakstīt brīvprātīgā darba līgumus, bet ir
jāizvērtē, kādas būtu sekas tā pārkāpumiem. Visbeidzot, IS nav iespējams izsekot, kuras
sadaļas RK ir vai nav apmeklējušas. Tiek saskatīti vairāki potenciālie risinājumi, par ko vēl
ir jādiskutē – izveidot piekļuvi RK pārstāvim konkrētām sadaļām, tomēr ir jāizvērtē
tehniskās iespējas šādu piedāvājumu īstenot. Aicinājums ir nesteigties ar lēmumu, apspriest
visus iespējamos risinājumus un izvērtēt to, vai tie nav pretrunā ar likumiskiem,
nelikumiskiem vai morāles apsvērumiem, kā arī izvērtēt piekļuves piešķiršanas
nepieciešamību, kamēr nav saprastas potenciālās sekas.
D. Celuiko: Vai K. Freimanes teikto var interpretēt kā neuzticēšanās izteikšanu RK
locekļiem, par to, ka viņi nespēj nodalīt savu darbu RK un neizmantot iegūto informāciju
citos amatos, ņemot vērā, ka tiek noslēgts līgumus un pārkāpumu gadījumā strīdi tiek
risināti tiesiskā ceļā?
J. Širina: Aicinājums nepārsteigties ar secinājumiem. Mērķis ir informēt LSA domi par
potenciālajiem riskiem, kas tiek saskatīti un aicinājums arī ņemt vērā, ka pašreiz nav
noslēgti līgumi ar RK locekļiem. Priekšlikums ir neizvērst diskusiju, bet turpināt to
tikšanās laikā starp RK, LSA valdi un interesentiem.
K. Freimane: Komentārs tika sniegts savu zināšanu un kompetences ietvaros. Aicinājums
ir nesteigties ar lēmumu par piekļuves piešķiršanu sensitīvai informācijai un izvērtēt
potenciālos riskus, piesaistot LSA padomnieku juridiskajos jautājumos.
R. Rostoks: Atgādinājums par to, ka RK ievēl kongress, kas nozīmē, ka tas tai uzticas. Vai
saskatītie riski ir pamatoti, vai tikai personīgie pieņēmumi?
J. Širina: Apsvērumi tiek pamatoti ar to, ka piekļuves sniegšana sensitīvai informācijai
personām, ar kurām nav noslēgti līgumi, kas nosaka konfidencialitātes ievērošanu un
informācijas neizpaušanu, ietver pašsaprotamus riskus.
A. Barkāne: Aicinājums ir rīkot tikšanos par minēto jautājumu, nevis izvērst diskusiju, kā
arī veidot tikšanos atvērtu, lai arī citi interesenti varētu tajā piedalīties un iesaistīties
diskusijā.
E. Ozols: Aicinājums slēgt diskusiju un turpināt to tikšanās reizē.

R. Birziņa: Aicinājums arī ievērot savstarpēji pieklājīgu komunikāciju. RK var iedot LSA
valdei sarakstu ar dokumentiem, kas tai ir nepieciešami un LSA valde var to sniegt.
Izteiktās bažas ir pamatotas, jo jebkura piekļuve konfidenciālai informācijai, samazina
kopējo IS drošības līmeni.
Tiek pieņemts lēmums organizēt tikšanos par piekļuves sniegšanu IS RK.
10. Studentu-ekspertu apmācības
A. Pokšāne: Semināra norise ir plānota augusta beigās vai septembra sākumā. Plānotais
formāts ir dalīt divās daļās – vebinārā, kas iepazīstina ar informatīvo saturu un sniedz
zināšanu bāzi. Tiešsaistes daļu ir plānots arī ierakstīt, lai to varētu arī vēlāk izmantot kā
apmācību materiālu. Otra semināra daļa notiktu dažas dienas vēlāk un tā būtu simulācija,
kurā izmantot iegūtās zināšanas no vebināra un sniegtajiem materiāliem. Par dalību
praktiskajā daļā tiktu izsniegts arī sertifikāts. Ierosinājums ir veidot darba grupu, kurā
izvērtēt ieplānoto semināra programmu un norisi. Aicinājums sniegt ieteikums un
komentārus.
R. Birziņa: Ņemot vērā, ka ilgstoši apmācības nav notikušas, vai nav plānots palielināt
dalībnieku skaitu, ņemot vērā tuvojošos akreditāciju daudzumu?
A. Pokšāne: Paldies par ierosinājumu, uzskatu, ka tas ir ļoti pamatots. Papildus vebināra
formāts sniedz iespēju piesaistīt vairāk interesentus un tiem to noskatīties sev ērtākā laikā.
Šajā jautājumā ir nepieciešama arī SP palīdzība informācijas nodošanai un studējošo
iesaistei. Vienīgais jautājums dalībnieku skaita palielināšanā ir simulācijas norises
organizēšana.
A. Staņēviča: Vai sertifikāti būs tikai no LSA vai sadarbībā ar Akadēmiskās informācijas
centru? Ierosinājums ir tajos iekļaut arī AIC, jo tas varētu raisīt lielāku interesi
potenciālajos dalībniekos.
A. Pokšāne: Šo jautājumu noteikti var apspriest darba grupā.
A. Staņēviča: Ierosinājums ir organizēt variantu, kur tiek organizēts pasākums vienlaikus
gan klātienē, gan tiešsaistē.
LSA dome atbalsta salikta (klātienes un neklātienes) semināra formātu un darba grupas
organizēšanu.
11. Aktualitātes normatīvo aktu izmaiņās
J. Širina: Šobrīd notiek saskaņošana šādiem normatīvo aktu projektiem:
● Konceptuālais ziņojums “Par jauna doktorantūras modeļa ieviešanu Latvijā”;
● MK noteikumu projekts “Latvijas Zinātnes padomes nolikums”;
● MK noteikumu projekts “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība””
8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Stiprināt augstākās izglītības institūciju
akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” pirmās, otrās un trešās
projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”;
● MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 26. maija
noteikumos Nr. 265 “Jaunatnes konsultatīvās padomes nolikums””;
● Likumprojekts “Grozījumi Augstskolu likumā” (VSS-117);
● MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta
noteikumos Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām””.
A. Pokšāne: Par konceptuālo ziņojumu “Par jauna doktorantūras modeļa ieviešanu
Latvijā” tika uzrakstīts atzinums. Par MK noteikumu projektu “Latvijas Zinātnes padomes
(LZP) nolikums”, kas, balstoties uz zinātniskās darbības likuma grozījumiem, paredz
konsolidēt Latvijas zinātnes un tehnoloģiju attīstības un ieviešanas funkcijas. Ir noticis
darbs pie grozījumu izstrādes un sniegts LSA atzinums, kurā tika norādīts, ka LZP nebūtu

piemērota institūcija atbildībai par studiju un studējošo kredītu administrēšanu, kas
kļūdaini tika iekļauts minētajā likumprojektā.
Par MK noteikumu projektu “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība””
8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko
personālu stratēģiskās specializācijas jomās” pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu
atlases kārtas īstenošanas noteikumi” – to mērķis ir noteikt trešās projektu iesniegumu
kārtas nosacījumus, un minētais likumprojekts ir saistīts ar jaunā doktorantūras modeļa
ieviešanu Latvijā un finansējuma plūsmas pielāgošanu tam.
Par likumprojektu “Grozījumi AL” ir vieni no grozījumiem AL, un no LSA puses
atzinumā tika sniegts iebildums par to, ka ir nepieciešama apakšprogrammu veidošana, kas
tikai palielinātu jau tā lielo programmu skaitu un sadrumstalotību.
Par MK noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 26. maija
noteikumos Nr. 265 “Jaunatnes konsultatīvās padomes nolikums”” – tiek veidots atzinums,
kurā tiks iekļauts arī 2020. gada 4. jūlija domes sēdes lēmums.
E. Dāldere: Par MK noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 24.
augusta noteikumos Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām”” 26. jūnijā tika uzrakstīts
atzinums, kur tika atbalstīta likumprojekta virzība. Tas ļautu palielināt valsts stipendijas no
99,60 eiro līdz 200 eiro mēnesī.
R. Birziņa: Vai pieminētie atzinumi tiek izsūtīti e-pastos LSA domniekiem, SP vadītājiem
un citiem interesentiem? Ieteikums ir turpmāk piekopt šādu praksi.
A. Pokšāne: Tiek veidots daudz atzinumu – vai ir nepieciešama to izsūtīšana LSA domei?
R. Birziņa: Ir lielāka iespēja, ka LSA domnieki izlasīs atzinumus, ja saņems to e-pastā un
tie ir jautājumi, par ko viņi būtu ieinteresēti uzzināt arī agrāk nekā tikai LSA domes sēdē.
Turpinās diskusija par atzinumu izsūtīšanu e-pastā LSA domei. Tiek pieņemta vienošanās
turpināt diskusijas par iekšējās komunikācijas organizēšanu.
12. Studentu līderu foruma 2020 norise
J. Širina: Studentu līderu forums (SLF) ir LSA organizēts projekts. Ir vairāki apstākļi, ko
jāņem vērā, tā organizēšanas sakarā. Vasaras laikā notiek vairāki apjomīgi
starpuniversitāšu pasākumi, piemēram, Pašpārvalžu sadraudzības forums “KUBS”, kas
šogad ir pārcēluši foruma norisi uz septembri, rezerves datumiem, kas tika ieplānoti,
gadījumā, ja pastiprinās ierobežojumi Covid-19 dēļ. Ja nosacījumi paliek stingrāki, tad tiek
apsvērta arī KUBA pārcelšana uz 2021. gadu. Arī SLF organizatori seko līdzi aktuālajai
informācijai par epidemioloģisko situāciju valstī un MK noteikumiem par ierobežojumiem
publisku pasākumu rīkošanu. Aicinājums arī SP ņemt vērā sniegto informāciju un ievērot
noteikumus savu pasākumu organizēšanā.
K. Sproģe: Aktuālā informācija ir pieejama MK noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, Slimību profilakses un
kontroles centra (SPKC) mājaslapā un informatīvajā tālrunī, un vietnē covid19.gov.lv. Ir
vairāki nosacījumi, kas jāparedz organizējot publiskus pasākumus telpās:
● Iekštelpās jāparedz četri kvadrātmetri telpas uz katru telpā esošo personu
(dalībnieku, organizatoru, lektoru, mentoru, palīgpersonālu, utt.);
● Telpu vēdināšana jāveic vismaz 15 minūtes un ne retāk kā reizi divās stundās;
● Jāparedz virsmu dezinfekcija un koplietošanas priekšmetu izmantošanas
ierobežošana.
● Būtiski jāierobežo jebkāda drūzmēšanās un pulcēšanās.
Izraksti no MK noteikumiem Nr. 360:
● 14.2. no 2020. gada 1. jūlija līdz 31. jūlijam vienlaikus uzturas ne vairāk kā:
o 14.2.1. 100 cilvēku iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir 1000
m2 vai mazāk;

o 14.2.2. 500 cilvēku iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir lielāka
nekā 1000 m2, ievērojot šo noteikumu 15. punktu;
o 14.2.3. 3000 cilvēku ārtelpās, ievērojot šo noteikumu 15.2. apakšpunktu.
● 14.3. no 2020. gada 1. augusta līdz 31. augustam vienlaikus uzturas ne vairāk kā:
o 14.3.1. 250 cilvēku iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir 1000
m2 vai mazāk;
o 14.3.2. 500 cilvēku iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir lielāka
nekā 1000 m2, ievērojot šo noteikumu 15. punktu;
o 14.3.3. 3000 cilvēku ārtelpās, ievērojot šo noteikumu 15.2. apakšpunktu.
15.2. apakšpunkts nosaka, ka uz katru personu jāparedz četri kvadrātmetri telpas.
Kultūras, sporta, izklaides, tai skaitā diskotēku, un reliģiskās darbības veikšanas vietās
darbu uzsāk ne agrāk kā plkst. 6.30 un beidz ne vēlāk kā plkst. 24.00. Pasākumos ir veicama
dalībnieku reģistrācija (ar iekļautu kontaktinformāciju), lai nepieciešamības gadījumā ir
iespēja veikt apziņošanu. Reģistrāciju ir vēlams veikt katru dienu no rīta.
J. Širina: Ja tiek veidoti vairāku dienu semināri, ieteicams no organizatoru puses
nodrošināt dezinfekcijas līdzekļus koplietošanas telpām, bet par dezinfekciju naktsmītnēs
atbild telpu apsaimniekotāji.
K. Sproģe: Jāsniedz iespēja cilvēkiem vēlmes gadījumā dezinficēt telpu. Nav pieļaujama
kopīga cilvēku gulēšana uz matračiem lielās telpās, jo tas nenodrošina iepriekšminēto
telpas platības ierobežojumu. Aicinājums katrai SP izvērtēt savas iespējas nodrošināt
epidemioloģiskos ierobežojumus rīkotajos pasākumos.
J. Širina: Aicinājums dalībniekiem izsniegt arī apliecinājuma veidlapas par pašsajūtu un
SPKC valstu ar palielinātu risku saslimt ar Covid-19 apmeklēšanu pēdējo divu nedēļu
laikā.
K. Sproģe: Ierosinājums ir slēgt brīvprātīgā darba līgumus, kas nodrošina saistības, lai
organizatori skaitīto kopīgi darbinieki, jo tad ir juridiski vieglāk organizēt savstarpējas
tikšanās un ir mazāki distancēšanās ierobežojumi.
J. Širina: Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, nepieciešams samazināt dalībnieku
skaitu, jo, ieskaitot organizatorus, lektorus un palīgpersonālu, kopējais cilvēku skaits
vislielākajā norises vietas telpā ir 46 personas. Potenciāli dalībnieku skaits būtu 35-38
dalībnieki. Tiek pārplānota arī programma, jo laika ierobežojumu dēļ visi nakts pasākumi
beigsies līdz pusnaktij. LSA ir organizācija, juridiska persona, kas uzņemas atbildību par
pasākumu. Organizatori darīs visu, lai normas tiktu ievērotas, tomēr, ja kāds dalībnieks
izdara pārkāpumu un LSA tiek uzlikts administratīvais sods, izvērtējot, vai atbildību
uzņemas LSA kā organizācija vai pats dalībnieks, vai LSA dome pieļauj šāda riska
iekļaušanu projekta norisē?
Organizatori ir gatavi turpināt foruma organizēšanu. Ja epidemioloģiskā situācija
pasliktinās un tiek ieviesti stingrāki ierobežojumi, organizatoru komandas ierosinājums ir
atcelt SLF. Ierosinājums ir pieņemt gala lēmumu par SLF norisi 1. augustā. Organizatori
ir gatavi organizēt tiešsaistes alternatīvas augustā atcelšanas gadījumā, bet ne organizēt citā
laikā, jo organizatori ir paredzējuši savu laiku šim projektam līdz septembrim.
Aicinājums sniegt komentārus par SLF 2020 organizēšanu.
R. Rostoks: Vai ir zināms precīzs dalībnieku un SP deleģēto dalībnieku skaits SLF?
J. Širina: Plānots ir sagaidīt SP deleģējumu dalībnieku skaitu, un, vadoties pēc tā,
izsludināt atvērto pieteikšanos. Minēto lēmumu pieņemšana ietekmēs tikai atvērtās
pieteikšanās norisi.
Par finansiāliem apsvērumiem – par SLF norises vietu nav jāmaksā, bet tiks
saņemts rēķins par naktsmītnēm un ēdināšanu pirms pasākuma nedēļā un, ja tiek nolemts,
ka SLF 2020 nenotiks, šos pakalpojumus var atcelt, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju.
Ir iespēja nodrošināt arī pēcapmaksu vairākiem rēķiniem, un finansiālie riski ir salīdzinoši
nelieli.

R. Rostoks: LU SP atbalsta SLF organizēšanu ar samazinātu dalībnieku skaitu, uzsverot,
ka ir jāsaglabā deleģētais dalībnieku skaits SP.
A. Tarasova: RTU SP arī atbalsta pasākuma organizēšanu, saglabājot iespēju pārnest
pasākumu tiešsaistē ļaunākajā gadījumā.
J. Širina: Jāņem vērā aspekts, ka ir iespējams gadījums, kur kāds dalībnieks izdara
pārkāpumu un tas rezultējas ar administratīvo sodu. Gaidu jūsu komentārus.
P. Feldmane: Arī RSU SP atbalsta SLF organizēšanu.
J. Širina: Vai kādam ir iebildumi pret SLF 2020 organizēšanu, ņemot vērā iepriekš
minētos riskus un apsvērumus?
Iebildumi netiek saņemti. SLF 2020 organizēšana tiek atbalstīta, pielāgojot norisi
aktuālajai epidemioloģiskajai situācijai.
SP delegātu saraksti tiek gaidīti līdz 10. jūlijam.
13. LSA finansēšanas modeļa pilnveides darba grupa
R. Rostoks: Kopīgi ar RK tika izveidota un nosūtīt aptauja un ir saņemti viedokļi par LSA
finansēšanas modeli. Darba grupa par minēto jautājumu notiks 16. jūlijā plkst. 18.00. Pirms
darba grupas saistošie dokumenti, tai skaitā, aptaujas rezultātu apkopojums, ierosinājumi
un secinājumi tiks nosūtīti e-pastā. Pirmās darba grupas mērķis būs izvērtēt aptaujas
rezultātus un izvērtēt biedru viedokli par biedru naudas aprēķināšanu, LSA finansējuma
izlietošanu un papildus ienākumu avotu nodrošināšanu, kā arī citiem saistošajiem
jautājumiem un nolemt par turpmāko virzību jautājumu risināšanā. Potenciāli būs
nepieciešams izveidot jaunu biedru naudas aprēķināšanas modeli un pārskatīt LSA
finansēšanas sistēmu, veicinot pozitīvas bilances veidošanos LSA budžetā.
J. Širina: Ņemot vērā intensīvās diskusijas par šo jautājumu 18. aprīļa Kongresā un nelielo
progresu kopš darba grupas vadītāja ievēlēšanas, aicinājums LSA domniekiem aktīvi
komentēt un paust viedokli, kā arī iesaistīties jautājuma risināšanā.
P. Feldmane: Vai var atkārtot, kad notiks pirmā darba grupa.
R. Rostoks: Provizoriski tā tiek plānota 16. jūlijā 18.00, bet sekos arī e-pasts par darba
grupas norisi.
14. LSA domes stratēģiskā semināra norise
I. Uhaņs: Pamatojoties uz aptaujas par LSA domes stratēģiskā semināra (DSS) norisi
rezultātiem, šogad tas tiek plānots pilnībā savādāks, tomēr tiks saglabāta tradīcija, ka LSA
dome sniedz ierosinājums turpmākā gada norisei LSA kontekstā. DSS notiek 5. jūlijā LU
Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā no 10.00 līdz aptuveni 19.00. Ir pieteikušies 19
dalībnieki, kam tiks sniegta iespēja strādāt ar domāšanas metodēm, kas iegūtas no
inovatīvajiem pasaules uzņēmumiem un ir pielāgoti studējošo vajadzībām. Pakāpeniski
tiks īstenota radošā domāšana. Sākotnēji tiks analizēta studējošo pārstāvniecība, pēc kā tiks
izvērtēta līdzšinējā darbība, piemēram par LSA iekšējo komunikāciju un potenciālajiem
risinājumiem. Tiks veidota studējošo empātijas karte, kurā censties iejusties vienkārša
studējošā ādā. Semināra laikā tiks nodrošināta vide, kas veicina radošo domāšanu. Tiks
iezīmēti organizācijas problēmjautājumi, kas savukārt tiks sakārtoti pēc to aktualitātes un
steidzamības un pēc tam arī domāti tiem risinājumi. Tiks izteiktas darbības prioritātes
turpmākajam gadam, un atmests viss liekais, balstoties uz semināra laikā iegūto
informāciju. Visbeidzot, tiks izveidots LSA gada plāns. DSS programma ir paredzēta
vienlaikus gan informatīva, gan praktiska, kas ļoti noderēs LSA gada plāna izstrādei. Viss
seminārs būs praktiskā vidē pakārots, sniedzot dalībniekiem iespēju, pārkāpjot dažādiem
ierobežojumiem, nonākt pie galvenā uzdevuma izpildes. Gala tiks arī prezentēts DSS
paveiktais.

15. LSA Valdes locekļu un biroja darbinieku darbības pārskats kopš iepriekšējās
domes sēdes
J. Širina: Lielākā daļa aktualitāšu tika apspriesta iepriekšējos punktos. Citas aktualitātes
ir par to, ka ir notikusi institucionālā akreditācija, ko vēlas veikt viesnīcu biznesa koledža
“Hotel School”. Notiek asas diskusijas starp AIP, AIC, AIKA un IZM par lūgumu atlikt
lēmuma pieņemšanu akreditācijas apstiprināšanai, jo Covid-19 dēļ nebija iespējama
ārvalstu ekspertu ierašanās. Akreditācijas apstiprināšanas termiņš tuvojas beigām un, kaut
arī to varētu veikt vasaras laikā, no ekspertu, AIC un IZM puses ir bažas par novērtēšanas
kvalitāti, tā kā vasaras laikā minētajā koledžā nenotiek izglītības process. AIP ir institūcija,
kas pieņem gala lēmumu par akreditācijas piešķiršanu vai nepiešķiršanu AII.
13. jūlijā IZM plāno rīkot virtuālu semināru, kurā iegūt idejas un ieceres finansiālā
atbalsta programmai augstākās izglītības digitalizācijai. Plāns ir uzrunāt dažādus nozares
pārstāvjus piedalīties un dalīties pieredzē par attālināta studiju procesa organizēšanu.
Padoms tiek lūgts arī LSA, tāpēc ir iespējams, ka kādus no LSA domniekiem uzaicinās
sniegt prezentāciju IZM minētajā jautājumā.
11. jūnijā Satversmes tiesa sniedza lēmumu par studiju programmu realizēšanu
svešvalodās. Likuma normas, kas nosaka, ka Latvijas privātajās un valsts augstskolās
jāstudē tikai latviešu vai Eiropas savienības dalībvalstu valodās, neatbilst Satversmei. IZM
sola līdz maijam sagatavot atšķirīgu regulējumu. Tiek izteikti pārmetumi IZM par
alternatīvu, mazāk skarbu ierobežojumu neizstrādāšanu. Saeimas deputāti lūdza jau rudenī
sagatavot priekšlikumus IZM situācijas risināšanai.
A. Pokšāne: Ir uzrakstīti vairāki atzinumi, notikusi tikšanās ar AIC pārstāvjiem, kurā
notika diskusija par turpmāko sadarbību un tika pieminētas arī studentu-ekspertu
apmācības. 2. jūnijā tika apmeklēta Saeimas IKZK Augstākās izglītības, zinātnes un
inovāciju apakškomisijas sēdē, kurā, pēc Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku
arodbiedrības (LIZDA) ierosinājuma tika skatīts jautājums par pedagogu algām. Tika
apmeklēta arī trīsdaļīgā IKZK sēde par grozījumiem AL. 18. jūnijā notika dalība AIP sēdē,
savukārt 19. jūnijā darba grupā par farmācijas studijām. Liela pateicība jāpauž RSU SP,
kas palīdzēja organizēt un vadīt darba grupu. Tiek veikta arī studentu-ekspertu apmācību
semināra plānošana. Sēdes dalībnieki tiek aicināti pieteikties par LSA akadēmiskā virziena
palīgiem medicīnas izglītības un zinātnes jautājumos.
LSA domes sēdes dalībnieki tiek iepazīstināti ar iespēju pieteikties kā studentiemekspertiem licencēšanas un akreditācijas vizītēm.
E. Dāldere: Tiek veikta finanšu pratības kampaņas plānošanas. Notiek saziņa arī ar Ilzi
Lisovsku un Swedbank šajā jautājumā un, iespējams, tiks veidots arī podkāsts. Tiek
uzturēta komunikācija ar Latvijas Nacionālā vēstures muzeja pārstāvi par iespēju nodot
tam akcijas “#GribuStudēt” materiālus. Ir sagatavots atzinums par MK noteikumu projektu
“Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr. 740 “Noteikumi par
stipendijām””. Notiek LSA sociālā virziena aktivitāšu plānošana.
14. jūlijā 18.30 notiks pirmā LSA sociālā virziena tikšanās reize, kurā tiks diskutēts
par sociālajam virzienam aktuāliem jautājumiem un prezentēti turpmāki plāni virziena
ietvaros. Tikšanās tiks nodrošināta gan klātienē, gan tiešsaistē. Līdz 5. jūlijam ir iespējams
pieteikties LSA pārstāvja vietai UNESCO konsultatīvajā padomē “Izglītība visiem”.
Sēdes dalībniekiem tiek atgādināts par iespēju pieteikties par LSA valdes un biroja
darbinieku palīgiem.
K. Sproģe: Notika aktīva dalība akcijā “#GribuStudēt” kā arī turpinās darbs pie SLF 2020
organizēšanas. Tika sagatavoti BNR, SA un pavadvēstules. Ir sagatavoti arī faili, ko
izmantot ar “mail merge” funkciju, lai atvieglotu BNR un SA izrakstīšanu.
UNESCO arvien vairāk runā par izglītības nākotni un Covid-19 ietekmi uz to. Ir
noticis vebinārs par izglītības nākotni. Līdzīgi tiek veidota arī platforma LearnAfter par
izglītību pasaulē kopumā un tās turpinājumu pēc Covid-19.

Tika apmaksāts biedru naudas rēķins no ESU. Kopā ar grāmatvedi tika sagatavota
ienākumu deklarācija. Notika arī LSA valdes un biroja darbinieku stratēģiskais seminārs,
kurā tika paveikts daudz darba. Visbeidzot, tiek atbildēts uz jautājumiem par studējošo
mobilitātes programmām. Saziņā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru un, apkopojot viņu
mājaslapā sniegtās atbildes uz populārākajiem jautājumiem, drīzumā informācija tiks
publicēta arī LSA sociālajos tīklos.
Turpinās darbs pie neklātienes Baltijas valstu tikšanās (BOM), kas notiks augustā
organizēšanas. Notiek aktīva saziņa ar Lietuvas un Igaunijas kolēģiem par organizēšanu,
tomēr noteikti tiks rīkota arī darba grupa, kurā izvērtēt LSA mērķus tikšanās laikā.
Visticamāk tiks veidota arī neliela organizatoru grupa, tāpēc aicinājums sekot līdz
aktuālajai informācijai.
I. Uhaņs: Notiek saziņa ar SP, izmantojot dažādus rīkus. Tāpat notika arī saziņa ar
jaunajiem biedriem (Latvijas Kultūras akadēmiju). LUSP uzaicināja novadīt informatīvu
diskusiju par komandu darbu attālinātā režīmā.
Notiek darbs pie LSA mājaslapas biedru zonas sakārtošanas. Ir uzlabots dizains,
aktualizēta informācija un izlabotas pareizrakstības kļūdas.
Turpinās arī darbs pie SLF 2020 organizēšanas. Tāpat ir atrasts arī semināra “Kam
rūp students?” 2020 organizators, kas pašreiz gatavo organizatoru pieteikšanās anketu. Pats
seminārs tiek plānots novembrī, ņemot vērā, ka akadēmiskais gads AII varētu sākties
mazliet vēlāk. Notiek darbs arī pie DSS.
Tiek veikti citi LSA iekšējā virziena pamatuzdevumi, notika LSA valdes un biroja
darbinieku stratēģiskais seminārs, kurā tika uzsākts darbs pie iekšējās vides uzlabošanas,
izmantojot jaunu darbu un uzskaites procesa instrumentu. Visbeidzot, ir apmeklētas arī
vairākas kopsapulces.
E. Puzo: 4. jūlijā Facebook lapai “patīk” – 4335, sekotāji – 4524.
“#GribuStudēt” tiešraides no klātienes akcijas 26. maijā – sasniegti līdz trīsarpus tūkstoši
lietotāju. Raksts “Vecāku izglītība ietekmē bērna izglītības un ienākumu līmeni nākotnē”
– sasniedzis trīsarpus tūkstošus lietotājus, 18% apmeklētāju pieaugums. Mēneša laikā LSA
lapa apmeklēta 1868 reizes. LSA medijos (gan mūsu ziņas, gan ziņas, kur esam minēti)
parādījās vismaz 22 reizes. Visticamāk, pieaugums skaidrojams ar akcijas “#GribuStudēt”
norisi.
K. Freimane: Notiek darbs ar dokumentu sakārtošanu, sastādīšanu. Pārslēgts atkritumu
izvešanas līgums. Turpinās LSA domes un valdes sēžu protokoli, pabeigts arī 7. marta LSA
Kongresa protokols. Tika sagatavots un iesniegts iesniegums par LSA valdes sastāva
maiņu un Statūtu grozījumiem Uzņēmumu reģistrā. Tāpat veikti arī biroja kārtības
nodrošināšanas darbi, izplānota LSA biroja spodrības diena.
A. Tarasova: Kas ir galvenais KRS? organizators?
I. Uhaņs: Tas ir Otto Jānis Jansons no RTU.
A. Barkāne: Atskatā tika pieminēta tikšanās ar LIZDA. Kāds ir tikšanās rezultāts un kādi
turpmākie soļi tiek plānoti pēc tās?
J. Širina: Atsevišķa tikšanās ar LIZDA nav notikusi. Nākamajā nedēļā tiek plānots LSA
valdes stratēģiskais seminārs, pēc kā atsāksies arī individuālās tikšanās ar citām
organizācijām.
16. Studējošo pašpārvalžu aktualitātes
A. Vasiļjeva (LLU):
● Pagarinātas A. Vasiļjevas pilnvaras līdz 30. septembrim, jo Covid-19 dēļ nevar
organizēt vēlēšanas;
● Ir notikuši LLU izlaidumi;
● Tiek plānoti pirmā studiju gada studējošo sagaidīšanas pasākumi – “Meet&Greet”,
izveidoti plānotāji un informatīvas skrejlapiņas;

● Ierobežojumu dēļ tiek sastaptas grūtības rudens pasākumu organizēšanā;
● LLU tiks apvienota ar DU un LiepU.
A. Tarasova (RTU):
● Ir ievēlēta jauna SP valde;
● Ir ievēlētas pašpārvalžu SP, un notiek to apmācība;
● Tiek organizēti vairāki SP stratēģiskie semināri;
● Notiek gatavošanās “drive-in” izlaidumam.
R. Rostoks (LUSP):
● Notiek iekšējo normatīvo aktu uzlabošana;
● Tiek plānots “Aristotelis”, kas, visticamāk, notiks klātienē;
● Tiek modernizēts LUSP birojs;
● Notiek darbs pie cilvēku informēšanas pasākuma par SP “Ledlauzis” izveides.
A. Barkāne (RSU):
● Izsludināta pieteikšanās RSU Internacionālas studentu konferences organizatoru
komandai;
● Norit izlaidumi;
● Tiek diskutēts par farmaceita asistentu un farmaceita palīgu un LSA ietvaros notiks
jau otrā darba grupa par minēto jautājumu;
● Notiek pieteikšanās SLF 2020;
● Notiek gatavošanās pirmkursnieku semināram ZGI un RSU SP Stratēģiskajam
semināram.
D. Soma (RTA):
● Ir aizvadīti izlaidumi;
● Ir ievēlēts jauns SP vadītājs Sandis Broms(?);
● Tiek plānots pirmkursnieku iesvētību un iepazīšanās pasākums;
● Tiek strādāts pie SP valdes vēlēšanām.
I. Iraida (EKA):
● Ir ievēlēta jauna valde, un priekšsēdētāja amatu līdz ziemai saglabā I. Iraida;
● Tika izveidota pateicības akcija docētājiem, kurā tika pausta pateicība par
akadēmisko gadu;
● Apmeklētas senāta sēdes un satversmes sapulce EKA;
● Darbs pie gada un budžeta plāna izstrādes.
K. Zeiļuks (BA):
● Jaunievēlētajai valdei stājušās spēkā pilnvaras;
● Aizvadītas sporta spēles;
● Darbs pie jaunā gada plānošanas un valdes saliedējošajiem pasākumiem.
R. Fiļimonovs (DU):
● Tiek pārplānots ikgadējais studentu rallijs;
● Par LLU, DU un LiepU apvienošanu vēl nekas nav zināms.
R. Lansmanis (LiepU):
● Tiek plānota pēdējā SP atskata sēde šajā termiņā;
● Tiek pārrunāta LiepU, DU un LLU apvienošana;
● Augustā atsāksies darbs pie pirmkursnieku integrēšanas.

I. Lukaža (BAT):
● Gatavošanās jauno studējošo integrācijas pasākumam “Iesoļo Turībā”, kas
norisināsies 29. un 30. augustā;
● Darbs pie budžeta plānošanas un nenotikušo pasākumu pārplānošanas;
● Darbs pie veiksmīga darbības modeļa izveides.
Sēde tiek slēgta 17.20.
Sēdi vadīja
Sēdi protokolēja

J. Širina
K. Freimane
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