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Latvijas Studentu apvienības (LSA) valdes sasauktā un rīkotā domes sēde 
Domes sēdes norises vieta: Tiešsaistē, lietotnē “Zoom” 
Sēde izsludināta: ar e-pasta starpniecību 2020. gada 30. jūlijā 
Sēdes sākums: 12.05 
Sēdē piedalās: 34 no 51 balsstiesīgajiem – konstatēts kvorums 
Sēdē piedalās: 
 
Domnieki: 
 
 
Alise Dreimane (BA) 
Kristafers Zeiļuks (BA) 
Ieva Lukaža (BAT) 
Kristaps Jumis (DU) 
Raivis Fiļimonovs (DU) 
Ieva Iraida (EKA) 
Sandra Peļņika (EKA) 
Reinis Lansmanis (LiepU) 
Emīls Bišofs (LJA) 
Anna Marija Kučinska 
(LKA) 
Valters Dolacis (LKrA) 
Emīls Putniņš (LSPA) 

Santa Leimane (LMA) 
Karlīna Strautmale (LMA) 
Sandis Homenko (LNAA) 
Laura Grima (LU) 
Paulīne Leimane (LU) 
Rūdolfs Aleksandrs Strods 
(LU) 
Roberts Rostoks (LU) 
Justīne Širina (LSA) 
Guntis Kalniņš (RISEBA) 
Ieva Skrastiņa Knēziņa 
(RISEBA) 
Paula Kellija (RJA) 

Amanda Barkāne (RSU) 
Laima Kampa (RSU) 
Paula Feldmane (RSU) 
Aneta Tarasova (RTU) 
Anete Rutka (RTU) 
Mareks Biskars (RTU) 
Simona Granta (RTU) 
Oskars Vasmuss (VeA) 
Zandis Kadakovskis (ViA) 
 

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

Aiva Staņēviča (LSA) 
Anna Jete Gauja 
Līga Rudzāne 
Mairis Bačulis 
Marta Kaķe 
Rebeka Birziņa 
Rinalds Seržants 

Rolanda Ķīkule 
Santa Katrīna 
Meikališa 

 
 

 
 

Sēdes darba kārtība: 
1. Domes sēdes atklāšana 
2. Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana 
3. Valdes vēlēšanas 
4. Valdes vēlēšanu rezultātu apstiprināšana 
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5. Par atbalsta mehānismu izveidi visiem maksājošajiem studējošajiem, kurus ietekmējusi 
COVID-19 izraisītā krīze 

6. LSA vadlīniju izstrāde nākamajam periodam 
7. LSA viedoklis par likumprojektu “Grozījumi Augstskolu likumā” 
8. Nostājas par COVID-19 izraisītās krīzes ietekmi uz augstākās izglītības telpu 

apstiprināšana 
9. LSA ārkārtas kongresa norise 

Pauze 
10. LSA Rīcības plāns 2020./2021. gadam 
11. Aktuālās izmaiņas normatīvajos aktos 
12. LSA finansēšanas modeļa pilnveides darba grupa 
13. Finanšu pārskats par periodu kopš iepriekšējās Domes sēdes 
14. LSA darbības pārskats kopš iepriekšējās Domes sēdes 
15. Studējošo pašpārvalžu aktualitātes 

 
Sēdes sākums: 12.03 
 

1. Domes sēdes atklāšana 
 
J. Širina saka uzrunu. 
I. Uhaņs informē, ka kvorums ir konstatēts. 
J. Širina informē par domes sēdes norisi. 
 

2. Darba kārtības apstiprināšana 
 
J. Širina iepazīstina ar domes sēdes darba kārtību. 
J. Širina: Vai kādam no domniekiem ir jautājumi, komentāri papildinājumi? 
G. Kalniņš: Ierosinājums ir iekļaut darba kārtībā punktu par darba grupas veidošanu par atbalsta              
mehānismu izveidi visiem maksas studējošajiem, ko ir piemeklējusi Covid-19 izraisītā krīze.           
Aicinājums ir iekļaut punktu domes sēdes kārtības sākumā. 
J. Širina: Vai punktu var iekļaut pēc valdes vēlēšanām? 
Tiek saņemts apstiprinājums. 
Izsludināts balsojums: 
“Par 2020. gada 29. augusta domes sēdes precizētās darba kārtības apstiprināšanu.” 
Mandātus “Par” paceļ vairākums. “Pret” vai “Atturas” neviens nebalso. 
Lēmums: 2020. gada 29. augusta domes sēdes precizētā darba kārtība ir apstiprināta. 
 

3. Valdes vēlēšanas 
 

J. Širina: Augustā tika saņemts iesniegums no I. Uhaņa par darba attiecību pārtraukšanu, tāpēc              
tika izsludināta pieteikšanās iekšējā virziena vadītāja amatam. Tika saņemts viens pieteikums no            
Amandas Barkānes. Dokumenti tika iesūtīti arī e-pastā. Amandai tika uzdots arī mājasdarbs, par             
kuru komentārus sniegs I. Uhaņs. Tāpat viņai [mājasdarba ietvaros] vajadzēja sagatavot arī            
prezentāciju, ko aicinām prezentēt pēc kandidēšanas prezentācijas. Mājasdarba prezentācija tika          
iekļauta kandidēšanas prezentācijā. Ierosinājums ir sniegt piecas minūtes prezentācijai, piecas          
minūtes mājasdarbam un septiņas minūtes jautājumu uzdošanai. Izteikšanās daļai ierosinājums ir           
sniegt 15 minūtes. Vai kādam ir iebildumi pret iepriekšminēto laika sadalījumu? 
Iebildumi netiek saņemti. Klātesošajiem tiek rādīta A. Barkānes prezentācija. 
A. Barkāne: Mani sauc Amanda Barkāne, un šobrīd es aizstāvu savu kandidatūru LSA iekšējā              
virziena vadītāja amatam. Pirmais iespaids par studējošo pārstāvniecību rodas studējošo          
pašpārvaldē. Iespēja vairāk iepazīties ar studējošo pārstāvniecību man bija pēc kļūšanas par LSA             
domnieku – kas ir augstākā izglītība (AI) un kā notiek procesi tajā. Radās vēlme uzzināt vairāk                



par procesiem un iepazīt vairāk cilvēku, tāpēc kļuvu par starppašpārvalžu sadraudzības foruma            
KUBS 13 dalībnieku un šogad esmu iepriekšminētā foruma organizatoru komandā, kas kalpoja            
kā labs komunikācijas un sadarbības treniņš, ļāva iepazīties ar cilvēkiem un studējošo            
pašpārvaldēm (SP), kas sniedza pilnvērtīgāku ieskatu. Biju organizatoru komandā LSA Gada           
balvā 25, tas kalpoja kā nopietnāks pieturpunkts un ļāva daudz kļūdīties un labot kļūdas, kā arī                
mācīties. Ja 2019. gadā mans lielākais piedzīvojums studējošo pārstāvniecībā bija KUBS 13, tad             
2020. gadā tā bija būšana LSA 25. Gada balvas organizatoru komandā. Esmu pateicīga, ka mani               
mudināja pieteikties KUBS 13, foruma četru dienu laikā tika iegūta padziļinātāka izpratne par             
SP, sadarbību un savstarpējo komunikāciju. Ar iekšējo virzienu saistās trīs atslēgas vārdi:            
kapacitāte kā visu AI sistēmas uzlabošanā iesaistītie studējošie; komunikācija gan starp SP un SP              
iekšienē un starp SP un LSA; atbalsts, kas ir nepieciešams gan SP, gan studējošajiem.              
Turpmākajā LSA iekšēja virzienā saskatu nepieciešamību koledžu SP iesaisti LSA, līdzīgi kā tas             
jau ir noticis ar Rīgas Celtniecības koledžu un Latvijas Kultūras koledžu. Komunikācijas izveide             
veicina informācijas apmaiņu par to, kas notiek AI un SP, tas savukārt saistās ir vides               
uzlabošanu. Tas, savukārt, saistās ar nākamo atslēgas vārdu, kas ir “izzināšana”, cik ļoti tas, kas               
notiek SP atbilst Augstskolu likumā (AL) noteiktajām tiesībām un pienākumiem. AL           
pārzināšana ir nozīmīga arī pašām SP un problēmsituāciju risināšanā var būt nepieciešama LSA             
palīdzība, tomēr iniciatīvai jānāk no SP puses.  

Mājasdarbā tika uzdota situācija: “Lietainā svētdienas pēcpusdienā LSA valde no          
Rektoru padomes (RP) pārstāvja uzzina, ka trešdien notiks ārkārtas Ministru kabineta (MK) sēde             
par 2021. gada valsts budžeta projekta apstiprināšanu. Tostarp plānots samazināt izdevumus AI            
uz valsts finansēto studiju vietu rēķina. Kā rīkoties LSA valdei? Ko darīsi kā iekšējā virziena               
vadītājs?”. Ja nemaldos, 2016. gadā bija līdzīga situācija un tika organizēts gājiens, tomēr             
minētajā laikā šī informācija man nebija aktuāla un ir dzirdēti tikai nostāsti par to. Tika veikta                
situācijas analīze, norādot potenciālos tās risinājumus. Primāri LSA valdei būtu padziļinātāk           
jāizprot situācija, lai veiktu turpmākā rīcības plāna izstrādi. LSA valde nevar uzsākt rīcību bez              
LSA domes lēmuma, tāpēc iekšējā virziena vadītājam būtu jāsasauc ārkārtas domes sēde un             
jānodrošina tās lemtspēja. Paralēli būtu jāinformē SP par situāciju, uzzināt to ieteiktos            
risinājumus, rosināt tām sazināties savā starpā un konsultēties ar augstākās izglītības iestādes            
(AII) vadību. Turpmākā rīcība būtu atkarīga no LSA domes lēmuma. 

Esmu gatava atbildēt uz jūsu jautājumiem. 
J. Širina: Kāda būtu labākā rīcība – sākotnēji sniegt iespēju uzdot jautājumus vai komentārus              
par mājasdarbu no pašreizējā LSA iekšējā virziena vadītāja I. Uhaņa puses? 
I. Uhaņs: Aicinājums izteikties LSA domniekiem par piemērotāko darbības kārtību. 
P. Feldmane: Aicinājums vispirms sniegt komentārus par mājasdarbu. 
Klātesošajiem tiek rādīts A. Barkānes mājasdarbs. 
I. Uhaņs: Sākotnēji bija jāatbild uz vispārējiem jautājumiem. LSA iekšējā virziena vadītājam ir             
svarīgi zināt, piemēram, kuras AII neatrodas Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM)           
pārraudzībā. Spēja sameklēt informāciju un matemātiskās prasmes bija apmierinošas. Ir sniegtas           
korektas atbildes arī uz citiem jautājumiem. Teorētiskajās situācijās bija jāspriež par           
veiksmīgāko rīcību. Mājasdarba teorētisko situāciju risinājumi bija atbilstoši, piemēram, ja LSA           
mājaslapa nestrādā un ir grūtības ar e-pastu nosūtīšanu, un LSA paliek bez komunikācijas             
iespējām, ir veiksmīgi norādīts, ka ir nepieciešams veikt savstarpējo komunikāciju, nodot           
informāciju visām iesaistītajām pusēm. Papildus ir nepieciešams lēmums rīkoties – minētajā           
situācijā veikt saziņu ar pakalpojumu sniedzēju, lai minētā problēma pēc iespējas ātrāk tiktu             
atrisināta. Mājasdarbā ir sastopamas nepilnības, kuru labošana iespējama laika gaitā, tam ir            
nepieciešama pieredzes iegūšana un jaunu prasmju apguve. 
A. Tarasova: Šobrīd LSA finansēšanas modeļa pilnveides darba grupās ir izskanējis viedoklis,            
ka LSA iekšējā virziena vadītājam būtu nepieciešams rakstīt pieteikumus projektu konkursiem           
papildus finansējuma rašanai. Kāds ir tavs viedoklis par minēto jautājumu, vai LSA iekšējā             
virziena vadītājam būtu jāveic arī iepriekšminētā funkcija un vai tu pati būtu gatava to darīt? 



A. Barkāne: Vienā no darba grupām ieminējos, ka ir nepieciešams cilvēks, kas raksta             
pieteikumus projektu konkursiem papildus finansējuma piesaistei, tomēr neuzskatu, ka tas būtu           
jāveic LSA iekšējā virziena vadītājam. Neuzskatu, ka ir jāizveido jauns amats, tomēr esošajā             
LSA iekšējā virziena kapacitātē tas ir papildus slogs, kas nav nepieciešams. Konkrētajam            
jautājumam ir nepieciešama padziļinātāka izpēte, piemēram, izdiskutējot darba grupās. 
R. Rostoks: Kas būs LSA iekšējā virziena darbības prioritātes tevis ievēlēšanas gadījumā? 
A. Barkāne: Pirmkārt, komunikācija ar SP – informācijas nodošana un situācijas apzināšana,            
veicinot komunikāciju gan starp LSA un SP, gan arī SP starpā. 
L. Rudzāne: Kādi ir LSA iekšējā virziena plāni rudens periodam tevis ievēlēšanas gadījumā? 
A. Barkāne: Pirmkārt, sazināties un iepazīties ar SP, apzināt situāciju un, izrietot no tā, veikt               
turpmāko rīcību. 
R. Rostoks: Vai LSA biedru naudas maksāšana vai nemaksāšana ir prioritāra problēma? 
A. Barkāne: Tā ir nozīmīga problēma, kas ir aktuāla arī LSA iekšējam virzienam. Problēmas              
risināšanā ir svarīga komunikācija ar SP un situācijas apzināšana. 
L. Grima: Vai vari nosaukt konkrētas darbības, ko vēlies izdarīt, stājoties amatā tuvākā mēneša              
laikā? 
A. Barkāne: Sazināties un iepazīties ar SP. 
R. Rostoks: Kādas problēmas ir saskatāmas LSA valdes darbībā un kādus risinājumus tām var              
piedāvāt? 
A. Barkāne: Šobrīd ir sarežģīti to novērtēt sakarā ar to, ka nav bijusi pieredze valdes darbā,                
secinājumi tiks izdarīti ilgākā laika periodā. 
G. Kalniņš: Kādus komunikācijas instrumentus ir visērtāk izmantot komunikācijā ar SP? 
A. Barkāne: Visērtākais instruments ir lietotne Whatsapp, tomēr esmu gatava pielāgoties. 
Atvēlētais laiks jautājumu uzdošanai ir beidzies, tomēr ir palikuši trīs jautājumi. 
J. Širina: Vai kādam ir iebildumi pret atvēlētā laika pagarināšanu trīs jautajumiem? 
Iebildumi netiek saņemti. Atvēlātais laiks jautājumu uzdošanai tiek pagarināts trīs jautājumiem. 
S. Granta: Situācijas uzdevums – LSA valdei un LSA prezidentam ir dažādi viedokļi, kas noved               
pie konflikta un nevēlēšanās komunicēt vienam ar otru. Kādi būtu potenciālie risinājumi? 
A. Barkāne: Nepieciešams sniegt abām iesaistītajām pusēm laiku nomierināties un pēc tam atkal             
rosināt komunikāciju. 
R. Rostoks: Ņemot vērā, ka ir SP, kas nemaksā LSA biedru naudu, ir iespējams potenciāls               
konflikts SP vidū. Situācijas uzdevums ir sekojošs – viena no valsts universitātēm Rīgā atteiktos              
maksāt biedru naudu. Kāda rīcība būtu piemērota šādā gadījumā? 
A. Barkāne: Ja pašas SP paziņo, ka neturpinās maksāt LSA biedru naudu, ir nepieciešams tikties               
un diskutēt par iemeslu un iespējamo alternatīvu, jo LSA turpinās pārstāvēt arī nemaksājošās SP. 
L. Grima: Kādas problēmas var novērot iepriekšējā LSA iekšējā virziena vadītāja [I. Uhaņa]             
darbībā un kādus uzlabojumus tajā varētu ieviest vai paturēt iepriekšējās prakses? 
A. Barkāne: Kā LSA domniekam nebija jūtama LSA iekšējā virziena darbība, un to būtu              
nepieciešams uzlabot. 
 
Izteikšanās daļa. 
 
A. Tarasova: Kandidāte nebija pārliecinoša, tomēr uzskatu, ka iepriekšējais LSA iekšējā           
virziena vadītājs I. Uhaņs atbalstīs un izglītos Amandu, tāpēc aicināšu kandidāti atbalstīt. 
P. Feldmane: Amanda gandrīz divus gadus ir RSU SP LSA domnieks un ir kvalitatīvi veikusi               
savu darbu. Uzskatu, ka viņai ir pienācis laiks izaugsmei un aicinu atbalstīt Amandu, kuru              
raksturo spēja pielāgoties dažādām situācijām un izveidot kontaktu ar dažādiem cilvēkiem, par            
ko liecina arī Amandas spēja sadarboties ar RSU SP ārlietu virziena vadītāju, ar kuru viņa               
konkurēja uz minēto amatu. 
R. Fiļimonovs: Aicinājums atbalstīt kandidāti par spīti nepārliecinošajai prezentācijai.         
Sadarbojoties Studentu līderu forumā, tika novērotas LSA iekšējam virzienam atbilstošas          



īpašības, kā arī, balstoties I. Uhaņa komentārā par kandidātes mājas darbu, kas ir labi izpildīts,               
var secināt, ka trūkumi tiks novērsti, iegūstot pieredzi. 
K. Zeiļuks: Rosinu veikt balsojumu, tā kā pretēji viedokļi netiek izteikti. 
Priekšlikums tiek atbalstīts. 
 
Balsojums par valdes amata kandidāti. I. Uhaņs iepazīstina ar balsošanas procedūru. Tiek            
izsludināta 15 minūšu pauze. Balsojums tiek veikts, izmantojot lietotni Polys.. 
 
J. Širina: Balsojums par A. Barkānes apstiprināšanu LSA iekšējā virziena vadītājas amatā.            
Sagatavotas 32 balsošanas saites, izsūtītas 32 balsošanas saite, nobalsojuši 32 balstiesīgie. 

PAR PRET ATTURAS 
23 6 3 

Lēmums: Par LSA iekšējā virziena vadītāju apstiprināt A. Barkāni. 
 

4. Valdes vēlēšanu rezultātu apstiprināšana 
 

Balsojums tiek veikts atklāti, izmantojot lietotni Zoom. J. Širina informē par balsošanas kārtību. 
J. Širina: Izsludinu balsojumu: 
“Par 2020. gada 29. augusta LSA valdes vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu.” 

PAR PRET ATTURAS 
26 0 1 

Lēmums: 2020. gada 29. augusta LSA valdes vēlēšanu rezultāti ir apstiprināti. 
 
5. Par atbalsta mehānismu izveidi visiem maksājošajiem studējošajiem, kurus ietekmējusi 

COVID-19 izraisītā krīze 
 

J. Širina: Punktu ierosināja RISEBA SP pārstāvji, dodu viņiem vārdu. 
G. Kalniņš: Minētais punkts tika izskatīts arī 18. augusta ārkārtas domes sēdē par iniciatīvu “Par               
vienlīdzīgu atbalstu visiem studējošajiem Covid-19 ietekmē” portālā manabalss.lv. Iepriekšējā         
reizē atbalsts iniciatīvai netika gūts, tāpēc, privātajām AII satiekoties, tika izdarīti secinājumi un             
izveidoti priekšlikumi. Informācijai, kuru centās nodot, bija vairāki trūkumi, kas radīja           
nesaprašanos studējošo un organizāciju starpā par iniciatīvas mērķi. Minētā iniciatīva aptver           
visus maksājošos studējošos. Aicinājums LSA ir iniciatīvas atbalstīšanai un veicināt atbalsta           
mehānismu izveidi visiem maksājošajiem studējošajiem neatkarīgi no AII. Ierosinājums ir veidot           
darba grupu par to, kā pilnveidot minēto iniciatīvu, lai to varētu turpmāk prezentēt arī augstākām               
lēmējinistitūcijām. Pieļauju, ka minētā iniciatīva vairs nebūtu saistīta ar Covid-19, bet gan radīs             
vieglākus apstākļus studijām maksas studējošajiem. 
R. Rostoks: Vai drīkst uzdot vairākus īsus precizējošos jautājumus? Iebildumi netiek saņemti.            
Vai iniciatīva attiecas uz visiem vai tikai maksājošajiem studējošiem? 
G. Kalniņš: Iniciatīva attiecas uz visiem maksājošajiem studējošajiem. 
R. Rostoks: Vai tu pats būtu gatavs vadīt iepriekšminēto darba grupu? 
G. Kalniņš: Darba grupu var organizēt kopā ar citām AII. Ir izsvērti arī veidi, kā veidot darba                 
grupu pieejamāku, piemēram, organizējot to RISEBA telpās vai ar atbilstošu tehniku tiešsaistē.            
Ņemot vērā, ka ir sācies septembris, darba grupa tiek plānota pēc studiju gada sākuma. 
R. Rostoks: Sākotnēji ierosinātais punkts tika balstīts uz studējošo finansiālo situāciju saistībā ar             
Covid-19. Vai darba grupa tiek rīkota, izslēdzot Covid-19 no situācijas apraksta, lai radītu             
risinājumus visiem maksājošajiem studējošajiem arī ārpus minētā faktora? 
G. Kalniņš: Nevēlos sniegt vienpersonisku atbildi uz uzdoto jautājumu. Personīgi uzskatu, ka            
jāmeklē ilgtspējīgāks risinājums. 
J. Širina: Apkopojums no diskusijas: pirmkārt, ir piedāvājums izveidot darba grupu par atbalsta             
mehānismu izveidi visiem studējošajiem, ko ietekmējusi Covid-19 krīze, neatkarīgi no to studiju            



finansēšanas avota un otrkārt, RISEBA SP ir gatava uzņemties darba grupas vadību sākot ar              
septembra vidu. 
G. Kalniņš: Apkopojums tiek pieņemts, tomēr aicinājums ir to papildināt, ka darba grupa ir ne               
tikai par Covid-19, bet gan arī cita veida krīžu skartajiem studējošajiem, lai tiktu veidotas              
iestrādnes ilgstpējīgākam risinājumam. 
J. Širina: Šībrīža diskusijas apkopojums izskatās sekojoši – tiek rīkota RISEBA SP vadīta darba              
grupa, kas izstrādā visaptverošu atbalsta mehānismu sistēmu visiem studējošajiem, kam ir           
radušās grūtības dažādu apstākļu dēļ. 
G. Kalniņš: Vai turpinot darbību būs iespējams papildināt un pielāgot izvirzīto tēzi? 
Turpinās diskusija par formulējumu un tā izmaiņām. 
Situācijas risināšanā tiks aicinātas pievienoties gan valsts, gan privātās AII. 
J. Širina: Vai kādam ir iebildumi, ka LSA dome lemj par darba grupas izveides, kas strādās pie                 
atbalsta mehānismu izveides visiem studējošajiem, kuriem radušies nelabvēlīgi sociāli         
ekonomiski apstākļi neatkarīgi no viņu studiju finansēšanas avota un nozīmēt par darba grupas             
atbildīgajiem RISEBA SP pārstāvjus? 
Iebildumi netiek saņemti. Lēmums par darba grupas rīkošanu tiek apstiprināts. Turpinās           
diskusija par īstenošanu.  

 
6. LSA vadlīniju izstrāde nākamajam periodam 

 
K. Sproģe: 2021. gadam ir jāapstiprina jaunas LSA vadlīnijas. Valdes stratēģiskajā seminārā,            
balstoties uz iepriekšējās diskusijās pārrunāto, tika spriests par to, kā tiks veidotas gan strukturāli              
gan saturiski jaunās vadlīnijas un apkopota informācija par aktualitātēm AI, AII un SP. 25.              
augusta darba grupā tika diskutēts par to, ko vajadzētu paveikt. Ideja ir veikt informācijas              
apkopojumu no studējošajiem, primāri ar aptaujas anketas palīdzību, lai saprastu, kas ir aktuāls             
ārpus studējošo pārstāvniecības “burbuļa” un novērstu to, ka daži pārstāvji lemj par aktuālo             
visiem studējošajiem.  

Galvenie jautājumi, ko aplūkot iepriekšminētajā anketā, ir, kādi apstākļi ir ietekmējuši           
studējošo iespējas uzsākt augstākās izglītības apgūšanu, kādi aspekti ietekmē studijas un           
potenciāli absolvēšanu. Aicinājums izteikt jautājumus, komentārus, papildinājumus. 
J. Širina: Piedāvātais projekts ir pagaidu darbības plāns, un ir svarīgi uzzināt LSA domes              
viedokli konkrētajā jautājumā, lai varētu to pilnveidot. Anketas izveidē un rezultātu analīzē būs             
noderīgi datu apkopošanā un apstrādē spējīgi studējošie, studējošie ar padziļinātām zināšanām           
par socioloģisko pētījumu veikšanu un izmantojamajām metodēm. Iestrādnes varētu būt gatavas           
novembrī, datu ievākšana notiktu novembrī un decembrī, savukārt janvārī un februārī datu            
apstrāde, lai martā, LSA kongresā, būtu gatavas datos balstītas vadlīnijas. 
K. Sproģe: Šobrīd ir svarīgi saprast, vai LSA kā organizācija ir gatava nonākt pie secinājumiem,               
ka nepieciešams mainīt aktuālos problēmjautājumus un veidu, kā pie tiem tiek strādāts. Maz             
ticams, ka iegūtie rezultāti būs diametrāli pretēji šībrīža situācijai, tomēr iespēja pastāv. 
R. Rostoks: Jautājumu nav, tomēr LU SP vēlas akcentēt, ka LSA vadlīnijas ir nozīmīgs              
plānošanas dokuments. 
A. Tarasova: Cik plašas būs aptaujas anketas, lai to apjoms nebūtu pārspīlēts un neveicinātu to               
neaizpildīšanu? 
J. Širina: Šobrīd nav iespējams atbildēt uz uzdoto jautājumu. Anketa tiks izveidota pēc             
konsultācijas ar speciālistiem, kas ikdienā nodarbojas ar socioloģisku aptaujas anketu izveidi.           
Tiks izmantotas vairākas pētniecības metodes – anketēšana, fokusgrupu diskusijas, ekspertu          
intervijas, un secinājumi tiks izdarīti, apkopojot visu iegūto informāciju. 

Minētais pētījums ir arī pietiekami apjomīgs sociālo zinātņu bakalaura vai maģistra           
studiju programmas studējošā noslēguma darbam. Vai ir vēl kādi jautājumi vai komentāri? 
Jautājumi, komentāri, iebildumi netiek saņemti. Tiek pieņemts zināšanai, ka LSA dome atbalsta            
piedāvāto LSA vadlīniju izstrādes procesu. 
 



7. LSA viedoklis par likumprojektu “Grozījumi Augstskolu likumā” 
 
J. Širina iepazīstina ar aktualitātēm saistībā ar likumprojektu “Grozījumi Augstskolu likumā”. 
J. Širina: Rudens periodā notiks IZM likumprojekta “Grozījumi Augstskolu likumā” (šī punkta            
ietvaros – likumprojekts), kas skar gan AII tipoloģiju, AII iekšējo un ārējo pārvaldību izskatīšana              
Saeimā otrajā lasījumā. Aktualitātes ir sekojošas: 

● Kopumā pirms otrā lasījuma Saeimā tika saņemti 328 priekšlikumi, ko septembrī izskatīs            
Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas (IKZK) deputāti; 

● Atbildīgais Saeimas deputāts par šo likumprojektu ir IKZK priekšsēdētājs Arvils          
Ašeradens; 

● Šobrīd ir paredzēts, ka pirmā komisijas sēde, kurā izskatīs šos priekšlikumus, norisināsies            
4. septembrī plkst. 10.00. Priekšlikumu tabulai vajadzētu būt pieejamai 31. augustā; 

● Paredzēts, ka IKZK sēdes notiks otrdienās plkst. 14.00–17.30 un piektdienās plkst.           
10.00–13.30, līdz tiks izskatīti visi priekšlikumi. Sēdes paredzētas hibrīdrežīmā – gan           
klātienē, gan attālināti; 

● Kad visi priekšlikumi tiks izskatīti, apstiprināti vai noraidīti, notiks likumprojekta          
izskatīšana Saeimas sēdē otrajā lasījumā; 

● Plānots, ka klātienē varēs pievienoties ne vairāk kā 30 personas (ieskaitot pašus            
deputātus). Tiešsaistē varēs pieslēgties daudz plašāks personu loks. Paredzēts, ka klātienē           
tiks uzaicināts pa vienam pārstāvim no katras lielās nacionāla līmeņa interešu           
pārstāvniecības organizācijas, tostarp LSA; 

● Tika iesniegti priekšlikumi arī no LSA puses vēstules veidā, kas daļēji sakrita ar Saeimas              
deputātu sniegtajiem, tomēr precīzāka rīcība taps skaidrāka pēc priekšlikumu tabulas          
saņemšanas; 

● 13. augustā notika SP vadītāju tikšanās, kurā tika pārrunāts minētais jautājums; 
● 17. augusta darba grupā par likumprojektu tika pārskatītas LSA 9. februāra ārkārtas            

domes sēdē apstiprinātās “sarkanās līnijas” un tika sagatavots jauns lēmumprojekts          
(pielikumā). 

Tā kā es no 31. augusta līdz 11. septembrim būšu atvaļinājuma, pienākumu izpildi uzņemsies K.               
Sproģe un pārējā LSA valde, kas savstarpēji arī sadalīs komisijas sēžu apmeklējumu. Tiklīdz būs              
zināma, SP pārstāvjiem tiks nodota informācija par iespēju pievienoties IKZK sēdēm.  
Klātesošie tiek informēti par likumprojekta izskatīšanas procesu un LSA iesaistes kārtību un            
iespējām. 
Ir vairākas izmaiņas jaunajā “sarkano līniju” lēmumprojektā, piemēram, nepieciešamība iekļaut          
AII Padomē studējošo pārstāvjus, ko ievēl AII SP, studējošo pilnvaru termiņš nav ilgāks kā divi               
gadi.  

Otrajā punktā ir piedāvātas divas redakcijas – AII padomē studējošo pārstāvjiem jābūt            
atliekošā veto tiesībām jautājumos, kas skar studējošo intereses, un atliekošā veto tiesībām jābūt             
AII senātam jautājumos, kas skar stratēģiskos jautājumus. Nepieciešamība saglabāt atliekošā          
veto tiesības studējošajiem tiek pamatota ar to, ka LSA kā organizācija vienīgā pastāvēs par šo               
jautājumu, savukārt, atliekošā veto tiesību senātam piedāvājums radies, ņemot vērā, ka citas            
iesaistītās puses nav gatavas atbalstīt redakciju, kurā atliekošā veto tiesības tiek piešķirtas            
vienīgajam studējošo pārstāvim AII padomē; 
Sēdes dalībnieki tiek informēti par LSA “sarkano līniju” lēmumprojekta izmaiņām. 

Piektajā punktā par AII tipoloģijas un nomenklatūras maiņu LSA iestājas par skaidru            
kritēriju un atbilstības tiem novērtēšanas noteikšanu. Kā arī ir jānorāda pārejas periods, jo             
minētais punkts attiecas uz visām AII. Šobrīd ir noteikti trīs tipi, kas ietver kritērijus par               
studējošo skaitu un akadēmiskā personāla zinātniskās darbības kritērijiem, tomēr nav skaidra           
minēto kritēriju mērīšanas kārtība. 

Pievienoti ir divi punkti: LSA rosina organizēt diskusiju starp AI nozares pārstāvjiem par             
Augstākās izglītības padomes (AIP) reorganizāciju, sniedzot tai jaunas funkcijas un atbildības,           



nevis likvidēt to; “ārējo” AII padomes locekļu atlasi veiks komisija, kurā būtu arī pārstāvji no               
LSA. 
P. Feldmane: Aicinājums paust viedokļus to SP pārstāvjiem, kas nebija iepriekšminētajā darba            
grupā. 
R. Rostoks: Punkti, kas ir papildinoša rakstura, ir atbalstāmi, tomēr neatbalstām krasas izmaiņas             
9. februāra ārkārtas domes sēdē pieņemtajās “sarkanajās līnijās”, jo studējošo intereses pārstāv            
tikai LSA. Aicinām atbalstīt atliekošā veto piešķiršanu studējošo pārstāvim AII padomē. 
A. Tarasova: Aicinājums izteikt viedokli tām SP, kas nav izteikušās par minēto lēmumprojektu.             
Ir nepieciešams mainīt 9. februāra domes sēdē pieņemtās “sarkanās līnijas”, jo situācija            
likumprojekta sakarā arī ir mainījusies. RTU SP aicina atbalstīt punktu, kur atliekošā veto             
tiesības ir AII senātam. Aicinājums balsot par lēmumprojektu. 
J. Širina: Jautājums ir gana būtisks, lai sagaidītu arī citu SP viedokļus. 
G. Kalniņš: Vai “sarkano līniju” lēmumprojektā iesaistītie studējošie ir pārliecināti, ka tas ietver             
studējošajiem labvēlīgākos nosacījumus? 
J. Širina: Lēmumprojektā tiek piedāvāti tie nosacījumi, ko citas AII nozares organizācijas            
neaktualizēs. Visi iekļautie punkti ir tādi, ko darba grupā vēlējās iekļaut, izņemot otro punktu,              
kur ir diskusijas.  
G. Kalniņš: Ņemot vērā, ka punktā, kur piedāvā piešķirt atliekošā veto tiesības AII senātam,              
ietekme ir arī uz citām iesaistītajām pusēm, vai tas nesagaidīs pretestību no AII pārstāvjiem? 
J. Širina: Tāda situācija ir apšaubāma, jo ikviens jautājums AII skar arī studējošos. Minēto              
nosacījumu atbalsta arī citas iesaistītās puses. 
J. Širina iepazīstina ar balsošanas kārtību. 
 
Izsludinu balsojumu: “Par LSA atbalstu šādai sarkanajai līnijai: atliekošā veto tiesības           
studējošo pārstāvim augstākās izglītības iestādes padomē jautājumos, kas skar studējošo          
intereses.” 

PAR PRET ATTURAS 
26 5 2 

Lēmums: “LSA atbalsta šādu sarkano līniju: atliekošā veto tiesības studējošo pārstāvim           
augstākās izglītības iestādes padomē jautājumos, kas skar studējošo intereses.” 
 
Izsludinu balsojumu: “Par LSA atbalstu šādai sarkanajai līnijai: atliekošā veto tiesības           
augstskolas senātam augstākās izglītības iestādes padomē jautājumos, kas skar augstskolas          
budžetu un stratēģiskos jautājumus.” 
 

PAR PRET ATTURAS 
8 14 9 

Lēmums: “LSA neatbalsta šādu sarkano līniju: atliekošā veto tiesības augstskolas senātam           
augstākās izglītības iestādes padomē jautājumos, kas skar augstskolas budžetu un          
stratēģiskos jautājumus.” 
 
Izsludinu balsojumu: “Par sarkano līniju attiecībā uz likumprojektu “Grozījumi Augstskolu          
likumā” apstiprināšanu piedāvatajā redakcijā.” 
 

PAR PRET ATTURAS 
25 0 6 

Lēmums: “Apstiprināt sarkanās līnijas attiecībā uz likumprojektu “Grozījumi Augstskolu         
likumā” piedāvatajā redakcijā.” 
 

8. Nostājas par COVID-19 izraisītās krīzes ietekmi uz augstākās izglītības telpu 
apstiprināšana 

 



Nostāja ir pieejama pielikumā. 
A. Pokšāne: Nostāja tika izstrādāta vairāku darba grupu laikā kā atbilde uz Covid-19 ietekmi uz               
AI telpu, precīzāk, neskaidrību attiecībā uz turpmāko studiju procesu. Diskusija ir par klātienes             
studijām – darba grupās tika secināts, ka procentuālais sadalījums tika ieviests preventīvu            
iemeslu dēļ, lai varētu diferenciēt klātienes un neklātienes studijas. Šībrīža situācija AII ir tāda,              
ka tiek veidotas hibrīda studiju programmas, kur kombinē klātienes un neklātienes studijas,            
tomēr nav skaidrs, cik ilgi process tiks organizēts tādā veidā. Svarīgi ir norādīt procentuālo              
sadalījumu, lai varētu atšķirt abus studiju veidus un varētu iestāties, piemēram, par to, ka pilna               
laika klātienes studējošais nesedz pilna apjoma studiju maksu par studijām neklātienē.           
Procentuālais sadalījums tika pieminēts arī AII SP vadītāju tikšanās reizē, aicinot domniekus            
sagatavot piedāvājumu tam, kādu sadalījumu iekļaut nostājā. Aicinājums ir saglabāt punktu par            
procentuālo sadalījumu, lai novērstu potenciālos zudumus studiju procesā. 
E. Bišofs: Ierosinājums ir uzsvērt procentuālo sadalījumu tiem studiju priekšmetiem, kas ir            
nozīmīgāki un kurus ir obligāti jāapgūst klātienē, lai veicinātu pilnvērtīgu to apguvi. 
A. Pokšāne: Precizējot – pielietot procentuālo sadalījumu nevis viena kursa ietvaros (cik            
procenti studiju procesa ir klātienē un cik ir neklātienē), bet gan studiju gada ietvaros – cik daudz                 
studiju kursu ir klātienē un cik daudz ir neklātienē. 
R. Rostoks: Kāds ir maksimālā klātienes studiju procentuālā daļa, ko varam iekļaut nostājā?             
Ņemot vērā atšķirības studiju programmās, piemēram, profesionālās un akadēmiskās, kādas          
sekas varētu radīt tas, ka, piemēram, klātienes studiju procentuālā daļa nesakrīt ar studiju             
programmas akreditācijā noteikto? 
A. Pokšāne: Lai procentuālais sadalījums būtu pamatots, aicinu par to izteikties AII SP             
pārstāvjiem. Attiecībā par atšķirībām studiju programmu ietvaros, nostājā tā tiek pieminēta.           
Ierosinājums par 60% klātienē un 40% attālināti tika saņemts no Rīgas Stradiņa universitātes             
(RSU) SP, tomēr skaitlis ir abstrakts. Par maksimālo klātienes studiju procentuālo daļu – var              
pieprasīt arī pilnībā klātienes studijas, tomēr ir jāņem vērā epidemioloģisko situāciju un ir             
jācenšas nonākt pie kompromisa. 
E. Bišofs: Cik ilgā laikā tiks nolemts par to, kāda daļa studiju notiks klātienē? 
A. Pokšāne: Mērķis ir pieņemt nostāju šajā domes sēdē, jo AII SP vadītāji tika informēti par                
ierosinājumu sniegšanu jau AII SP vadītāju tikšanās reizē. 
R. Rostoks: Pieņemot par piemēru iepriekšminēto procentuālo sadalījumu – ja studiju           
programma ir saņēmusi akreditāciju klātienes studijām, kā tajā iekļausies tas, ka 40% studiju             
notiks neklātienē kaut arī ārkārtas situācija ir beigusies. 
A. Pokšāne: Ja epidemioloģiskā situācija valstī uzlabojas, tad visticamāk AII turpinās           
programmu realizāciju klātienē. Attālinātais studiju process ir pieprasīts arī no vairāku AII puses.             
Ierobežojumu atcelšanas gadījumā, pārejai uz pilnībā klātienes studijām nevajadzētu sagādāt          
grūtības. Punkta mērķis ir ierobežot attālināto studiju daudzumu. 
A. Tarasova: RTU SP iestājas par to, ka nav nepieciešams noteikt konkrētu procentuālo             
sadalījumu, jo studiju programmas ir ļoti dažādas un tajās ir atšķirīga nepieciešamība pēc             
klātienes praktiskajām nodarbībām. 
P. Feldmane: Aicinu nenorādīt procentuālo sadalījumu, jo epidemioloģiskās situācijas izmaiņas          
var radīt situāciju, kurā vispār nav klātienes studiju vai arī tās notiek pilnībā klātienē. Jāņem arī                
vērā, ka studiju programmas ir ārkārtīgi dažādas, tāpēc nav iespējams noteikt universālu            
procentuālo sadalījumu. 
J. Širina: Precizējot, diskusija ir par punktu par procentuālo sadalījumu un par pārējo             
dokumentu nav diskusiju? 
A. Pokšāne: Šis ir pirmais punkts un par citiem punktiem nav tik izvērstu diskusiju. 
J. Širina: Vai kādam ir iebildumi par redakcijas par procentuālo sadalījumu svītrošanu no             
nostājas? 
A. Pokšāne: Iespējams var noteikt maksimālo pieļaujamo precentuālo daļu, ko studijās var            
organizēt attālināti? 



Ierosinājums netiek atbalstīts. Punkts par procentuālo sadalījumu klātienes un neklātienes          
studijām tiek svītrots. Klātesošie tiek iepazīstināti ar pārējo nostājas saturu. Turpinās diskusija            
par redakcionālām izmaiņām. 
 
J. Širina: Izsludinu balsojumu: “Par to, lai LSA nostājā par COVID-19 izraisītās krīzes             
ietekmi uz augstākās izglītības telpu iekļautu teikuma redakciju “studijām nepieciešamie          
materiāli ir pēc iespējas lielākā mērā jāpadara pieejami tiešsaistē, kas ir pieejami visiem             
studējošajiem, tai skaitā arī ar invaliditāti, kuriem ir nepieciešami pielāgoti materiāli”.” 

PAR PRET ATTURAS 
15 11 3 

Lēmums: “Iekļaut LSA nostājā par COVID-19 izraisītās krīzes ietekmi uz augstākās           
izglītības telpu teikuma redakciju “studijām nepieciešamie materiāli ir pēc iespējas lielākā           
mērā jāpadara pieejami tiešsaistē, kas ir pieejami visiem studējošajiem, tai skaitā arī ar             
invaliditāti, kuriem ir nepieciešami pielāgoti materiāli”.” 
 
Izsludinu balsojumu: “Par to, lai LSA nostājā par COVID-19 izraisītās krīzes ietekmi uz             
augstākās izglītības telpu iekļautu teikuma redakciju “studijām nepieciešamie materiāli ir          
pēc iespējas lielākā mērā jāpadara pieejami digitālā formātā, kas ir pieejami visiem            
studējošajiem, tai skaitā arī ar invaliditāti, kuriem ir nepieciešami pielāgoti materiāli”.” 

PAR PRET ATTURAS 
11 15 2 

Lēmums: “Neiekļaut LSA nostājā par COVID-19 izraisītās krīzes ietekmi uz augstākās           
izglītības telpu teikuma redakciju “studijām nepieciešamie materiāli ir pēc iespējas lielākā           
mērā jāpadara pieejami digitālā formātā, kas ir pieejami visiem studējošajiem, tai skaitā            
arī ar invaliditāti, kuriem ir nepieciešami pielāgoti materiāli”.” 
 
A. Pokšāne: Nākamais ierosinājums ir noteikt kameru izmantošanu tiešsaistes nodarbību laikā,           
ja to atļauj studējošā materiāltehniskais nodrošinājums, pamatojot to ar nepieciešamību          
nodrošināt akadēmisko godīgumu.  
P. Feldmane: Atbalstām kameras izmantošanu tiešsaistes nodarbībās, lai docētājam būtu iespēja           
pārliecināties par to, ka studējošais tik tiešām ir klātesošs nodarbībā. 
R. Fiļimonovs: Atbalstu punkta saglabāšanu, jo tas palīdzēs nodrošināt akadēmisko godīgumu           
un veidot līdzīgākus apstākļus klātienes studijām. 
K. Sproģe: Piemēram, ir situācija, kurā jaunietis nāk no nelabvēlīgas sociāli ekonomiskās vides             
un viņam ir jāparāda šī vide studiju biedriem, ko viņš nevēlas to darīt, savukārt docētājs, kas                
pieprasa ieslēgt kameru, draud samazināt atzīmi tikai šī iemesla dēļ. Kā justies jaunietim, kas              
jaunajā vidē (studijās) ir centies noslēpt savus iepriekšējos dzīves apstākļus? 
E. Puzo: Piedāvāju punktu definēt, ka tiešsaistes nodarbībās ir jālieto rīks identitātes noteikšanai,             
kas var arī nebūt videokamera. 
I. Skrastiņa-Knēziņa: Uzskatu, ka punkts ir jāsvītro, jo studiju apmeklēšana ir katra studējošā             
individuāla atbildība. Neuzskatu, ka docētājam jābūt iespējai ietekmēt studiju rezultātus tikai           
kameras dēļ un tās ieslēgšanai nebūtu jābūt obligātai. 
R. Rostoks: Vai ir notikušas konsultācijas ar juristu minētā punkta sakarā – vai tā ieviešana               
nepārkāptu studējošā privātās telpas neaizskaramību? 
A. Pokšāne: Konsultācija ar juristu nav notikusi. Punkts ir iekļauts atsaucoties uz darba grupās              
pausto. 
K. Zeiļuks: Uzskatām, ka ir iespējami dažādi sociāli ekonomiskie apstākļi studējošajiem un            
neuzskātam, ka kameras ieslēgšanai ir jābūt obligātai prasībai. 
A. Pokšāne: Vai kādam ir iebildumi par punkta svītrošanu? 
Iebildumi netiek saņemti. Punkts tiek svītrots. Turpinās diskusija par redakcionālām izmaiņām. 
Nākamais ierosinājums ir par to, ka Covid-19 ietekmē radies finansiālais slogs nav jānovirza uz              
studējošajiem. 



A. Tarasova: Aicinājums paskaidrot punktu. 
R. Rostoks: Mērķis ir panākt to, ka studējošajiem nav finansiāli jānodrošina nostājā minētās             
izmaiņas, piemēram, jāiegādājas atbilstoša tehnika. 
K. Sproģe: Jāpiebilst, ka izmaiņas sakarā ar studiju procesa organizēšanu Covid-19 izraisītās            
krīzes laikā, nedrīkst atstāt ietekmi arī uz studiju maksām. 
A. Pokšāne: Secinājums: punkta redakcija ir tāda, ka finansiālais slogs nav jānovirza uz             
studējošajiem un tas nedrīkst ietekmēt studiju maksas. 
Iebildumi netiek saņemti. Redakcija tiek pieņemta. Turpinās diskusija par redakcionālām          
izmaiņām. 
A. Pokšāne: Nākamais punkts ir ierosinājums svītrot punktu par to, ka studējošajiem, kam ir              
pienākums ievērot pašizolāciju vai karantīnu, AII ir jānodrošina iespēja atrasties atsevišķās           
telpās dienesta viesnīcā vai citās telpās, lai studējošais spētu turpināt studiju procesu neklātienē             
pilnvērtīgi. Punkts tika iekļauts vairāk pievēršot uzmanību internacionālajiem studējošajiem un          
tiem, kas dzīvo dienesta viesnīcās. 
R. Rostoks: Pamatojums punkta svītrošanai ir tāds, ka pienākumu ievērot pašizolāciju noteiktos            
apstākļos nosaka valsts likumdošana, nevis AII, tāpēc, ja AII nesaņem finansiālo atbalstu par             
šādas iespējas nodrošināšanu no valsts, tas var radīt zaudējumus pašai AII. LU nav speciālu ēku,               
kur varētu izmitināt studējošos pašizolācijā vai karantīnā, tas savukārt nozīmē to, ka AII būtu              
nepieciešams īrēt telpas konkrētajam mērķim. Ja AII nav līdzekļu vietas nomai, atliek            
izmitināšana dienesta viesnīcās, tomēr tas palielina kopējo inficēšanās risku. Neredzu          
pamatojumu tam, kāpēc AII būtu jānodrošina šāda iespēja. Pašizolācijas ievērošana ir katra            
cilvēkā privātā atbildība. Vēl viens arguments ir tas, ka, iespējams, papildus līdzekļi tiktu rasti no               
maksājošo studējošo studiju maksas pacelšanas. 
K. Sproģe: Jāņem vērā, ka var rasties situācija, kurā persona atgriežas no valsts, kur pirms               
došanās uz turieni nebija jāievēro pašizolācija, bet atgriežoties ir. 
R. Rostoks: Iedzīvotāji tiek informēti par to, ka izceļošanas no Latvijas gadījumā, katram pašam              
ir jāuzņemas atbildība par izceļošanas sekām. 
K. Sproģe: Ja ārvalstu studējošais ir atradies Latvijā, dzīvo dienesta viesnīcā un ir no attīstības               
valstīm un viņam ir jāveic pašizolācija, kā rīkoties šādā situācijā? 
A. Tarasova: Aicinājums balsot un turpināt diskusiju par pārējiem punktiem. 
A. Pokšāne: Diskusijas tiek veiktas, lai vienotos par nostājas saturu, tā kā darba grupās nebija               
pietiekama atsaucība. 
R. Rostoks: Ja studējošais dzīvo Latvijā, un nav izbraucis, viņam nav jāievēro pašizolācija un              
pieļauju, ka AII, kuru dienesta viesnīcās dzīvo K. Sproģes piemērā minētie studējošie, ir gatavi              
attiecīgajai situācijai. Diskusija ir par tiem, kas ierodas no ārvalstīm. Aicinājums ir organizēt             
papildus darba grupu, lai varētu pilnveidot nostāju un neizvērst diskusiju domes sēdē, kā arī              
virzīt nostāju apstiprināšanu uz nākamo LSA domes sēdi. Kā arī jāņem vērā tie dati, kuros               
nostāja tiek balstīti, jo aprīlī veiktās aptaujas rezultāti ir novecojuši. 
J. Širina: Šobrīd ir divi priekšlikumi – balsot par priekšlikuma, par to, ka nepieciešamības              
gadījumā AII nodrošina pašizolācijas vietu studējošajiem veidā, kas saglabā iespēju pilnvērtīgi           
iesaistīties studiju procesā, vai lemt par darba grupas organizēšanu nostājas papildināšanai un            
virzīt nostāju izskatīšanai nākamajā LSA domes sēdē. Ņemot vērā, ka punkta izskatīšanai jau ir              
veltīta vairāk kā stunda un AII nākamajā nedēļā sākas jaunais akadēmiskais gads, aicinu turpināt              
diskusiju un apstiprināt nostāju. 
R. Rostoks: Aicinājums izteikties arī citām SP par to, vai nostāju apstiprināt šajā LSA domes               
sēdē vai papildināt darba grupā, jo ir vairāki punkti, par ko LU SP vēlētos raisīt diskusiju.                
Norādu, ka nostāja nebalstas uz aktuālo situāciju raksturojošiem datiem. 
J. Širina: Cik darba grupas tika organizētas par minēto jautājumu un kad notika pirmā no tām? 
A. Pokšāne: Kopā bija trīs darba grupas un pirmā no tām notika jūlijā. 
J. Širina: Jautājums LU SP pārstāvjiem – kāpēc ir bijusi neliela iepriekšēja iesaiste jautājuma              
izskatīšanā darba grupās, ja LSA domes sēdē ir tik daudz iebildumu un priekšlikumu, un tiek               
piedāvāts atlikt punkta izskatīšanu? 



R. Rostoks: Vairāki argumenti tika minēti arī iepriekš, kā arī tika organizētas vairākas darba              
grupas dažādos laikos pēdējo nedēļu laikā. Jautājums ir gana apjomīgs un ir nepieciešama             
padziļināta saistīto risku izpēte. Pats beidzamais nostājas uzmetums tika sagatavots pārāk vēlu,            
lai būtu skaidrs, kas tajā tiks iekļauts. Vairākus jautājumus bija centieni atrisināt pirms domes              
sēdes, tomēr tas nav izdevies. 
J. Širina: Vai SP tika sniegts pietiekams laiks sniegt komentārus par nostājas melnrakstu? 
A. Pokšāne: Iespēja sniegt ieteikumus par nostājas melnrakstu, kas tika parādīts darba grupās,             
tika dota jūlija beigās un augusta sākumā. Vairākas redakcijas tika precizētas, tomēr dokuments             
bija tas pats, kas tiek rādīts šobrīd. 
J. Širina: Aicinājums SP izvērtēt iespēju deleģēt pārstāvjus uz darba grupām, kas ir svarīgākas              
konkrētajām AII. Tā kā izskan arguments, ka jautājums ir svarīgs un to nevajag sasteigt, aicinu               
izvērtēt, kur aktīvi iesaistīties. Pusotra mēneša laikā tika sniegta iespēja izteikties trīs darba             
grupās un tā ir pašu SP atbildība, ka tas nav iepriekš izdarīts. Aicinājums neizvērst darba kārtības                
punktu par darba grupu LSA domes sēdes laikā, turpināt tā izskatīšanu un veikt balsojumu par               
nostājas apstiprināšanu. 
A. Pokšāne: Nostājā iekļauti divi punkti – viens ir par vietējiem un otrs par internacionālajiem               
studējošajiem. Aicinājums balsot par abiem priekšlikumiem uzreiz. 
J. Širina: Vai kādam ir iebildumi par balsojumu par abu punktu svītrošanu no nostājas? 
Iebildumi netiek saņemti. 
 
J. Širina: Izsludinu balsojumu: “Par to, lai LSA nostājā par COVID-19 izraisītās krīzes             
ietekmi uz augstākās izglītības telpu svītrotu teikumus “nepieciešamības gadījumā         
augstākās izglītības iestādei būtu jānodrošina studējošajiem iespēja uzturēties atsevišķās         
telpās dienesta viesnīcā vai citās telpās veidā, lai saglabātu iespēju pilnvērtīgi sekot līdzi             
studiju procesam arī attālināti” un “ārvalstu studējošajiem, kuriem pēc ierašanās valstī ir            
noteikta pašizolācija, augstākās izglītības iestādei jānodrošina atbilstošas telpas, kurās         
studējošajiem uzturēties šajā periodā, ja tas ir nepieciešams”.” 
 

PAR PRET ATTURAS 
14 5 8 

Lēmums: “Svītrot LSA nostājā par COVID-19 izraisītās krīzes ietekmi uz augstākās           
izglītības telpu teikumus “nepieciešamības gadījumā augstākās izglītības iestādei būtu         
jānodrošina studējošajiem iespēja uzturēties atsevišķās telpās dienesta viesnīcā vai citās          
telpās veidā, lai saglabātu iespēju pilnvērtīgi sekot līdzi studiju procesam arī attālināti” un             
“ārvalstu studējošajiem, kuriem pēc ierašanās valstī ir noteikta pašizolācija, augstākās          
izglītības iestādei jānodrošina atbilstošas telpas, kurās studējošajiem uzturēties šajā         
periodā, ja tas ir nepieciešams”.” 
 
A. Pokšāne: Aicinu diskutēt par pēdējo punktu: “AII ir jāizvēlas izmantot tādu programmatūru             
un tiešsaistes rīkus, ko ērti var lietot ikviens datora lietotājs”. Jautājums ir saistīts to, ka               
programmatūru spētu izmantot studējošie ar invaliditāti vai problemātisku materiāltehnisko         
nodrošinājumu. 
R. Rostoks: Aicinājums mainīt teikuma redakciju, izmantojot, precīzāku definējumu, lai          
akcentētu to, ka tas attiecas uz studējošajiem ar īpašām vajadzībām. 
J. Širina: Ierosinu redakciju “AII ir jāizvēlas izmantot tādu programmatūru un tiešsaistes rīkus,             
ko ērti var lietot ikviens datora lietotājs, tostarp studējošie ar īpašām vajadzībām”. 
Ierosinājums tiek pieņemts. 
R. Rostoks: Pati nostāja pamatojas pusgadu vecos datos un ir nepieciešams apkopot jaunus             
datus, lai apzinātu aktuālo situāciju studējošo vidū. 
A. Pokšāne: Aicinu balsot par nostājas apstiprināšanu.  
 



J. Širina: Izsludinu balsojumu: “Par LSA nostājās par COVID-19 izraisītās krīzes ietekmi            
uz augstākās izglītības telpu apstiprināšanu.” 
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16 4 7 

Lēmums: “Apstiprināt LSA nostāju par COVID-19 izraisītās krīzes ietekmi uz augstākās           
izglītības telpu.” 
 

9. LSA ārkārtas kongresa norise 
 

I. Uhaņs: LSA ārkārtas kongress notiks 19. septembrī, pulksten 12.00 Rīgas Stradiņa            
universitātes Aulā, Dzirciema ielā 16. Kongresā paredzētas prezidenta vēlēšanas. Reģistrācija ir           
iespējama sākot ar 10.30. 
Klātesošie tiek informēti par LSA ārkārtas kongresa norisi un kongresmeņu deleģēšanas kārtību. 
 
Tiek izsludināta pauze līdz 15.40. 

 
10. LSA Rīcības plāns 2020./2021. gadam 

 
Klātesošajiem tiek rādīts LSA Rīcības plāns 2020./2021. gadam (pielikumā). 
J. Širina: 5. jūlijā norisinājās LSA domes stratēģiskais seminārs, kurā tapa iestrādnes LSA gada              
plānam. Tika organizētas arī vairākas darba grupas, kurās tika diskutēts par gada plāna saturu.              
LSA valdes un biroja stratēģiskajā seminārā tika veiktas vairākas konceptuālas izmaiņas LSA            
gada plāna modelī. 

Turpmākajā LSA darbības organizācijā tiek piedēvēts sekojošs modelis – ir LSA domes            
ievēlēta LSA valde, kas pieņem darbā biroja darbiniekus un LSA kongresa ievēlētais prezidents.             
Izpildvarai (LSA valde un biroja darbinieki) ik pēc divām nedēļām valdes sēdē ir jāprezentē              
iepriekšējo un nākamo divu nedēļu darāmie darbi, kas jau šobrīd tiek praktizēts. Darāmie darbi              
tiek fiksēti arī valdes sēžu protokolos. LSA prezidenta atbildība ir uzraudzīt valdes un biroja              
darbinieku darbu, lai tas tiktu veikts, ievērojot LSA iekšējos un citus attiecināmos ārējos             
normatīvos aktus.  

Darba grupā tika prezentēta ideja par gada plānošanas dokumenta modeli, kas tiek            
pārveidots par rīcības plānu, kurā tiek uzskaitīti galvenie gada darbi un mērķi. Pēc darbu              
prezentācijas valdes sēdē, tiek veidots LSA darbības pārskats, kas tiek veidots pēc jaunā modeļa,              
kas radīts balstoties uz to, kā to dara citās studentu apvienībās, Eiropas Studentu apvienībā. Tiek               
iesneigts kopīgs LSA valdes un biroja darbinieku darbības pārskats vienotā dokumentā, kas            
atbilstoši LSA Kārtības rullim tiek prezentēts domei katrā kārtējā LSA domes sēdē. Pārskata             
izveidē iesaistās arī personas, kas ir bijušas iesaistītas komisijās vai darba grupu organizēšanā.             
LSA dome uzklausa kārtējo pārskatu un pieņem zināšanai. 

Gada pārskats, kas tiek prezentēts LSA kārtējā kongresā gada pirmajā ceturksnī, būs            
vieglāk sagatavojams, ja LSA domes sēdē prezentētie darbības pārskati pēc struktūras būs tam             
līdzīgāki. Tas apkopo visu gada laikā paveikto, tiek sagatavoti dokumenti valsts ieņēmumu            
dienestam un citām iestādēm, kā to pieprasa Biedrību nodibinājuma likums. Gada pārskats tiek             
izveidots pēc LSA Revīzijas komisijas ziņojuma uzklausīšanas un apstiprināts kārtējā kongresā. 
Klātesošie tiek iepazīstināti ar LSA Rīcības plāna 2020./2021. gadam melnrakstu.  
Tiklīdz dokuments būs pabeigts, tas tiks izsūtīts iesaistītajām pusēm un ievietots LSA mājas             
lapā. 

 
11. Aktualitātes normatīvo aktu izmaiņās 

 
A. Pokšāne: Ir sagatavoti vairāki atzinumi: 



● par grozījumiem Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumos Nr. 793.,           
794.,795., saistībā ar novērotāju deleģēšanu augstākās izglītības novērtēšanas        
procedūrām. Galvenās izmaiņas ir vēlme svītrot punktu par to, ka gan no LSA, gan no               
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības puses ir obligāti jānodrošina          
novērotājs novērtēšanas procedūrām, saglabājot iespēju deleģēt novērotāju brīvprātīgi; 

● par IZM sagatavoto noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 24.           
augusta noteikumos Nr.740 “Noteikumi par stipendijām””; 

● par Izglītības attīstības pamatnostādņu projektu 2021.-2027. gadam; 
● par Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādņu projektu 2021.-2027.         

gadam. 
 

12. LSA finansēšanas modeļa pilnveides darba grupa 
 

Ziņo darba grupas vadītājs R. Rostoks. 
R. Rostoks: Trešā darba grupa norisinājās 27. augustā, nākamā notiks 10. septembrī pulksten             
18.30 LSA birojā ar iespēju pieslēgties arī attālināti. Pēdējā darba grupā notika vienošanās par              
turpmāko darbību divos virzienos – alternatīvā finansējuma piesaistīšanas iespējams, piemēram,          
caur fondiem un atbalsta mehānismiem, kura virzīšanu uzņemas Banku augstskolas pārstāvji;           
precizēt un uzlabot riskus, draudus un iespējas teorētiskajai iespējai neveikt LSA projektu            
finansēšanu no līdzekļiem, kas tiek iegūti no LSA biedru naudām. Sākotnēji ir jāizprot budžeta              
izlietojums un kam tas tiek tērēts un pēc tam varēs noteikt arī turpmāko rīcību. 

 
13. Finanšu pārskats par periodu kopš iepriekšējās Domes sēdes 

 
Klātesošajiem tiek rādīts finanšu pārskats par periodu kopš iepriekšējās domes sēdes           
(pielikumā). 

 
14. LSA Valdes locekļu un biroja darbinieku darbības pārskats kopš iepriekšējās domes 

sēdes 
 

Klātesošajiem tiek rādīts darbības pārskats par laika periodu kopš iepriekšējās domes sēdes            
(pielikumā). 
J. Širina: Darbības pārskats ir izveidots pēc jaunā modeļa. Galvenie uzdevumi ir bijusi jaunās              
studējošo un studiju kreditēšanas sistēmas monitorēšana un saziņa ar iesaistītajām pusēm, darbs            
pie stipendiju fonda palielināšanas, Nodarbinātības valsts aģentūras programmas monitorēšana,         
studentu-ekspertu tīkla koordinēšana. Studentu-ekspertu tīklam tiek meklēts arī jauns         
koordinators un septembrī tiek organizētas apmācības. Ir sagatavoti vairāki atzinumi un nostājas,            
jūlijā IZM rīkoja diskusiju par AI digitalizāciju. Bija vairāki jautājumi par internacionalizāciju,            
studējošo mobilitātes un ārvalstu studējošo stāvokli ārkārtas situācijā. Tika rīkotas arī vairākas            
darba grupas, notika intensīvs darbs pie organizācijas iekšējās vides uzlabošanas, notika           
Studentu līderu forums 2020, veidojas sadarbība ar Eiropas Savienības māju, kur LSA pārstāvji             
tika piesaistīti arī kā lektori jauniešu apmācībām par politisko līdzdalību. 
 

15. Studējošo pašpārvalžu aktualitātes 
 

A. Tarasova (RTU): 
● tiek organizēti semināri pirmā studiju gada studējošajiem; 
● jauno biedru piesaiste; 
● RTU SP valde strādā pie nepieciešamā materiāltehniskā nodrošinājuma nodrošinājumu         

visiem studējošajiem attālinātajā studijām. 
 
P. Feldmane (RSU): 



● 28. augustā tika aizvadīts RSU Internacionālās studentu konferences 2020 noslēguma          
pasākums un konference ir noslēgusies; 

● 22. un 23. augustā notika seminārs pirmā studiju gada studējošajiem; 
● 26. un 27. augustā notika kopīgs laivu brauciens ar RTU ETF SP pārstāvjiem; 
● atsāktas diskusijas par atlaidēm AS “Pasažieru vilciens” Rehabilitācijas fakultātes         

studējošajiem; 
● gatavošanās RSU imatrikulācijas dienas pasākumam. 

 
E. Bišofs (LJA): 

● nav zināms studiju grafiks; pēc tā uzzināšanas taps skaidrāka turpmākā rīcība; 
● nākamās nedēļas laikā tiks organizētas iekšējās sēdes un pirmā studiju gada studējošo            

piesaiste. 
 
E. Putniņš (LSPA): 

● grūtības sazināties ar SP vadītāju; 
● notiek pirmā studiju gada studējošo iepazīstināšana ar augstskolu; 
● gatavošanās Hērakla svētkiem. 

 
I. Skrastiņa-Knēziņa (RISEBA): 

● mainās SP sastāvs; 
● gatavošanās pirmajai septembra nedēļai, kurā organizēs pirmā studiju gada studējošo          

sagaidīšanas pasākumus; 
● darbs pie mehānismu izveides maksājošajiem studējošajiem. 

 
S. Leimane (LMA): 

● atsāk darbību pēc vasaras sezonas; 
● pirmā studiju nedēļa būs radošā un inovāciju nedēļa, kurā plānoti pasākumi pirmā studiju             

gada studējošajiem; 
● darbs pie iekšējo jautājumu sakārtošanas. 

 
K. Zeiļuks (BA): 

● 30. augustā būs pasākums, kurā iepazīstina pirmā studiju gada studējošos ar BA SP; 
● uzsākusi darbību pirmā studiju gada studējošo “badiju sistēma”, ko koordinē BA SP; 
● aktīva iesaiste BA rektora vēlēšanu un lēmējinstitūciju nomaiņas procesos. 

 
R. Fiļimonovs (DU): 

● gatavošanās Zinību dienai un studentu rallijam; 
● gatavošanās DU SP vēlēšanām. 

 
R. Rostoks (LU): 

● turpinās darbs pie iekšējo normatīvo aktu uzlabošanas; 
● tiek veidota internacionālo studējošo pašpārvalde; 
● sagatavošanās darbi studiju uzsākšanai, kas notiks klātienē; 
● 6. septembrī notiks jauno studējošo svētki “Aristotelis”. 

 
R. Lansmanis (LiepU): 

● gatavošanās pirmā studiju gada studējošo nedēļai; 
● tikšanās ar LiepU par tās sabiedriskās komunikācijas daļas darbu, tiks rosināta arī            

vadītāja atlaišana. 
 
E. Vasarāja (LLU): 

● gatavošanās jaunajam studiju gadam; 



● gatavošanās semināram pirmā studiju gada studējošajiem; 
● jauno studējošo piesaiste SP. 

 
Sēde tiek slēgta: 16.31 
 
Sēdi vadīja J. Širina 
Sēdi protokolēja K. Freimane 

 



DOMES SĒDES REĢISTRĀCIJAS SARAKSTS 
 

  



  







 
  







 
 



 































 
  















 


