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Rīgā

Nr. 2020/DP14

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 27. oktobrī
Sēdes sākums: 12.00
Sēdē piedalās: 30 no 51 balsstiesīgajiem – konstatēts kvorums
Sēdē piedalās:
Domnieki:
Ints Mančass (BA)
Ieva Bebriša (BA)
Kristaps Jumis (DU)
Raivis Filimonovs (DU)
Ieva Iraida (EKA)
Anna Marina Cīrule (LiepU)
Emīls Bišofs (LJA)
Barba Poda (LKALKK)
Valters Dolacis (LKrA)
Elīna Grāvīte (LLU)
Ernests Brēdiķis (LLU)

Karlīna Strautmale (LMA)
Santa Leimane (LMA)
Sandis Homenko (LNAA)
Līga Rudzāne (LU)
Laura Grima (LU)
Rūdolfs Aleksandrs Strods
(LU)
Roberts Rostoks (LU)
Katrīna Sproģe (LSA)
Anželika Zorova (RSU)
Laima Kampa (RSU)

Arturs Jirgensons (RSU)
Salvis Dundenieks (RTA)
Santa Mukāne (RTA)
Aneta Tarasova (RTU)
Agnis Salmiņš (RTU)
Mareks Biskars (RTU)
Matīss Kundziņš-Āboliņš
(RTU)
Igors Uhaņs (VeA)
Edgars Kuharonoks (ViA)

Viesi:
Alise Pokšāne (LSA)
Amanda Barkāne (LSA)
Elīza Dāldere (LSA)
Izabella Rumkovska
(LSA)
Katrīna Freimane (LSA)

Aija Tumova
Anna Zara
Arturs Bārtuls
Gvido Bērziņš
Ivanda Skudra
Ingvars Kudeikins

Kristafers Zeiļuks
Līga Norvaiša
Paula Feldmane
Signe Skutele

Sēdes darba kārtība:
1. Domes sēdes atklāšana
2. Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana
3. Par juristu vienoto kvalifikācijas eksāmenu
4. LSA finansēšanas modeļa pilnveides darba grupa
5. Biedru naudas maksāšanas kārtība
6. Aktuālā informācija par likumprojektu “Grozījumi Augstskolu likumā”
7. Aktuālās izmaiņas studiju un studējošo kreditēšanas sistēmā
8. Aktuālās izmaiņas normatīvajos aktos
9. Par LIZDA padomes sēdi
10. Aktuālā informācija par LSA projektiem

11. Atskats uz Eiropas Studentu apvienības 79. biedru sapulci
12. Finanšu pārskats par periodu kopš iepriekšējās omes sēdes
13. LSA budžeta izlietojums
14. LSA darbības pārskats kopš iepriekšējās domes sēdes
15. Par turpmāko kārtējo attālināto domes sēžu norisi
16. Studējošo pašpārvalžu aktualitātes
Sēdes sākums: 12.07
1. Domes sēdes atklāšana
K. Sproģe saka uzrunu.
K. Freimane informē, ka kvorums ir konstatēts.
J. Širina informē par domes sēdes norisi.
2. Darba kārtības apstiprināšana
K. Sproģe iepazīstina ar iesūtīto domes sēdes darba kārtību.
K. Sproģe: Tika izsludināta starptautiskā virziena vadītāja vakance, bet neviens pieteikums
netika saņemts. Piedāvājums ir izņemt punktus, kas saistīti ar valdes vēlēšanām. Kā arī 27.
novembrī tika saņemts ierosinājums no A. Pokšānes papildināt darba kārtību ar jautājumu par
vienoto juristu kvalifikācijas eksāmenu un no K. Sproģes iekļaut sēdes darba kārtībā punktus par
LIZDA padomes sēdi. Visbeidzot tika saņemts ierosinājums no RTU SP iekļaut punktu par
kārtējo attālināto domes sēžu norises laiku. Vai kādam no domniekiem ir jautājumi, komentāri,
papildinājumi?
Jautājumi, komentāri, papildinājumi netiek saņemti.
Vai kādam no domniekiem ir iebildumi pret papildinātās darba kārtības apstiprināšanu?
Iebildumi netiek saņemti.
Izsludināts balsojums:
“Par 2020. gada 28. novembra domes sēdes precizētās darba kārtības apstiprināšanu.”
Mandātus “Par” paceļ vairākums. “Pret” vai “Atturas” neviens nebalso.
Lēmums: 2020. gada 28. novembra domes sēdes precizētā darba kārtība ir apstiprināta.
3. Par juristu vienoto kvalifikācijas eksāmenu
A. Pokšāne: Par minēto jautājumu ir norisinājušās divas darba grupas. Sakarā ar Covid-19 ir
notikusi pāreja uz attālinātu studiju formātu. Dažādas augstākās izglītības iestādes (AII)
nodrošina minēto studiju formātu citādākā veidā. Studējošie norāda, ka studiju kvalitāte ir
samazinājusies. Izmaiņas studiju formātā sagādā īpašus sarežģījumus tajās studiju programmās,
kurās ir jākārto kvalifikācijas eksāmens. Atsevišķas AII SP pauž bažas par to, vai studējošie spēs
nokārtot vienoto kvalifikācijas eksāmenu tādā līmenī, kā tas būtu iespējams, ja studijas notiktu
klātienē. Tāpēc tika aktualizēts jautājums par vienotā juristu kvalifikācijas eksāmena atcelšanu,
tomēr, pēc diskusijām darba grupā, tika iegūts secinājums, ka eksāmens ir nepieciešams, jo tas
nodrošina augsta līmeņa speciālistus tiesību zinātņu jomā.
Pēc darba grupas tika ievērots tas, ka nav atrunāts , kādā veidā studējošajiem ir iespējams
kārtot minēto eksāmenu. Tiesību zinātņu studējošie, kas absolvē maģistra līmeņa studijas,
visbiežāk paralēli studijām arī strādā, savukārt ministru kabineta (MK) noteikumi paredz to, ka
eksāmena kārtošana jāveic divu nedēļu laika periodā – piecas dienas jākārto eksāmens, tad ir
viena diena brīva starp eksāmena dienām, kas liedz studējošajam strādāt. Līdzšinējā pieredze ir
bijusi tāda, ka darba devējs piešķir brīvas dienas eksāmena kārtošanai. MK noteikumos trūkst
definējuma par brīvu dienu piešķiršanu eksāmena kārtošanai, un tas, vai tādas tiek piešķirtas, ir
atkarīgs no darba devēja. Ierosinājums ir aktualizēt jautājumu par grozījumu veikšanu MK

noteikumos, lai studējošajam būtu tiesības ņemt atvaļinājumu eksāmena kārtošanai. Darba
grupās tika panākta vienošanās par to, ka LSA aicinās MK veikt precizējumus minētajos
noteikumos.
4. LSA finansēšanas modeļa pilnveides darba grupa
R. Rostoks: Iepriekšējā domes sēdē tika nolemts tas, ka tiks virzīts lēmumprojekts par pasākumu
nefinansēšanu no LSA biedru naudu sastādītajiem ienākumiem. Pēdējā darba grupā tika lemts
par to, ka lēmumprojekts netiks virzīts, jo darba grupa tiek virzīta četros virzienos, kas ietver vai
nu ieņēmumu palielināšanu vai izdevumu samazināšanu, piemēram, samazinot biroja telpas,
papildu ieņēmumu apgūšanu no dažādu projektu fondiem, valdes locekļu un biroja darbinieku
skaita samazināšanu un pasākumu finansēšanu ārpus budžeta. Likumprojektus plānots virzīt uz
ārkārtas domes sēdi vai nu decembrī vai janvārī. Mērķis ir panākt LSA budžetu bez deficīta.
Darba grupa aicina neizskatīt lēmumprojektu par pasākumu nefinansēšanu no LSA biedru naudu
ieņēmumiem un virzīt visus likumprojektus kopā uz ārkārtas domes sēdi.
K. Sproģe: Vai kādam no klātesošajiem ir jautājumi, komentāri papildinājumi?
E. Kuharonoks: Par kādiem tieši pasākumiem un to finansēšanu ir runa?
R. Rostoks: Darba grupās tiek izskatīta iespēja nefinansēt jebkāda veida pasākumus no biedru
naudu ieņēmumiem, izņemot domes sēdes un kongresu, iespējams, arī LSA Gada balvu, bet par
to joprojām tiek diskutēts darba grupas ietvaros.
I. Mančass: Darba grupā tika panākta vienošanās par to, ka tiks sasaukta ārkārtas LSA domes
sēde, kurā apspriest likumprojektus un izvēlēties efektīvāko variantu.
R. Rostoks informē par iespēju pievienoties LSA finansēšanas modeļa pilnveides darba grupai.
5. Biedru naudas maksāšanas kārtība
Biedru naudas maksāšanas kārtība pieejama pielikumā.
K. Sproģe: Tā kā LSA finansēšanas modeļa darba grupā netika nolemts par nepieciešamību
mainīt LSA biedru naudas apmēru, tad nekādas izmaiņas LSA biedru naudas maksāšanas kārtībā
virzītas netika. Minētās kārtības 10. punkts nosaka to, ka biedru naudas maksāšanas kārtība
jāapstiprina katra gada kārtējā domes sēdē pēc 1. novembra. Tā kā pirms domes sēdes nav
virzītas nekādas izmaiņas minētajā kārtībā un, ja šajā domes sēdē tās arī netiks virzītas, nākamo
reizi biedru naudas maksāšanas kārtība tiks pārskatīta 2021. gada novembra vai decembra domes
sēdē. Ir sagaidāms samazinājums nākamā gada biedru naudas apmērā sakarā ar studējošo skaita
samazināšanos un to, ka biedru naudas apmēra aprēķins tiek veikts, ņemot vērā studējošo skaitu.
Vai kādam ir jautājumi, komentāri, papildinājumi?
Jautājumi, komentāri, papildinājumi netiek saņemti.
6. Aktuālā informācija par likumprojektu “Grozījumi Augstskolu likumā”
K. Sproģe: Tika noslēgta Augstskolu likuma (AL) tipoloģijas sadaļas izskatīšana, saglabājot
kvantitatīvos kritērijus. Joprojām nav skaidras vienošanās par to, kādi būs izņēmumi attiecībā uz
Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju. Tāpat arī saņemts ierosinājums no Latvijas Jūras
akadēmijas un Satiksmes ministrijas puses nepiemērot kvantitatīvos kritērijus Latvijas Jūras
akadēmijai, bet par minēto jautājumu vēl sekos diskusija.
Pēc diskusijām par AII finansējumu, kāds ir tā modelis un kādas pārmaiņas sagaidāmas
no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) puses un atbilstošajām ministrijām, kuru pārraudzībā
ir AII, ir uzsāktas sarunas par pārvaldības modeļa maiņu. Tika organizēta atsevišķa sēde, kurā
deputāti tika informēti par esošo AII pārvaldības modeli, tajā skaitā, kas ir Senāts un Satversmes
sapulce, kāda ir to mijiedarbība, kura lēmējinstitūcija lemj par kādiem jautājumiem. Līdz šim ir
notikusi diskusija par AII padomi, kurā Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas (IKZK)
virzītajā redakcijā nav iekļauts studējošo pārstāvis. IZM nav virzījusi šādu uzstādījumu. Ir

izmaiņas padomes skaitliskajā sastāvā, lietišķo zinātņu, mākslas un kultūras AII to samazinot
līdz pieciem padomes locekļiem, no kuriem divi ir AII pārstāvji. AII pārstāvji arī uzstāj uz to, ka
padomēs būtu jābūt iekļautiem studējošajiem.
Attiecībā uz Senātu – sākotnēji bija diskusija, ka studējošo pārstāvju skaits būs tieši 20%,
tomēr tika panākta vienošanās, ka no IKZK puses tiks iekļauta redakcija par vismaz 20%,
tādējādi saglabājot šībrīža redakciju AL. Vai ir kādi jautājumi, komentāri papildinājumi?
A. Tarasova: Ja tiek nolemts par to, ka AL ieskatā padomē netiek iekļauts studējošais un
lēmums par tāda iekļaušanu tiek pieņemts AII Senātā vai Satversmes sapulcē, kur tiek lemts par
studējošā neiekļaušanu padomē, rezultātā var būt situācija, kurā studējošā nav AII padomē?
K. Sproģe: Šāda situācija ir iespējama, tomēr likumprojekts tiks skatīts arī pirms trešā lasījuma
un visticamāk tajā būs ne tikai redakcionālas, bet arī saturiskas pārmaiņas. LSA joprojām iestājas
par to, ka likumā jābūt noteiktam, ka studējošo pārstāvim ir jābūt AII padomē. Par to pašu
iestājas arī IZM, kas neatbalsta 20% studējošo pārstāvniecības AII padomē, bet gan studējošo
pārstāvniecību viena pārstāvja apmērā. Decembra vidū tiks diskutēts par konkrētām redakcijām,
ko virzīs uz Saeimas sēdi.
P. Feldmane: Ir nepieciešams sniegt vairāk informācijas par notikušo IKZK sēdēs arī SP.
A. Pokšāne: Noteikti ir iespējams informēt par notikušos, bet jāņem vērā, ka ir iespējama
ilgstoša viena punkta izskatīšana, kas noved pie tā, ka LSA valdes pārstāvjiem nav par ko sniegt
atskatu.
K. Sproģe: Aktuālāks kļūst izstrādātais Augstākās izglītības un zinātnes likums. Arī LSA ir
uzrunāti iesaistīties minētā likuma redakciju izstrādē. Kad tiks noskaidrots, kādā veidā tiek
plānota LSA iesaiste likumprojekta tapšanā, tiks iesaistīta arī LSA dome likumprojekta
izvērtēšanā. Pilnīgi noteikti ir sagaidāma 1/200 samazināšanās šībrīža likumprojekta redakcijā.
7. Aktuālās izmaiņas studiju un studējošo kreditēšanas sistēmā
E. Dāldere: Novembra sākumā AS Swedbank paziņoja, ka uz laiku pārtrauc studiju un studējošo
kredītu (turpmāk – kredīti) izsniegšanu sakarā ar to, ka pieprasījums pārsniedz piedāvājumu. Kā
atbildi IZM virzīja izskatīšanai MK likumprojektu iekšējo finanšu resursu pārdalīšanai. 17.
novembrī MK ir apstiprinājis IZM iekšējo finanšu resursu pārdali. Šobrīd AS Swedbank ir
paziņojusi par to, ka tiek atsākta iesniegumu pieņemšana kredītiem, bet to izsniegšana tiks
atsākta tikai pēc MK noteikumu izdošanas, tātad decembra sākumā. Līdz ar to studējošajie, kas
uzsāka studijas ziemas uzņemšanā un kam ir radušies smagi finansiāli apstākļi, tiek pie iespējas
saņemt kredītus.
MK sēdē pēc informatīvā ziņojuma apstiprināšanas tika izdots punkts, ka IZM nav
jāsaista kredīta apjoms ar valstī noteikto minimālo mēnešalgu. Pašlaik MK noteikumos ir
atrunāts, ka kredīta apjoms ir 80% no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas, ko nākamgad
plānots paaugstināt līdz 500 eiro. IZM ir izsūtījuši saskaņošanai lēmumprojektu par izmaiņām
MK noteikumos, par kredītu apmēra atsaistīšanu no valstī noteiktās minimālās algas, kurā tika
novērots, ka IZM piedāvātais kredīta apjoms ir 350 eiro. Nākamgad tas sastādītu 70% no valstī
noteiktās minimālās mēnešalgas. LSA ieskatā nav pieņemama kredīta apjoma atsaistīšana no
valstī noteiktās minimālās mēnešalgas, tā kā pēc dažiem gadiem tas novedīs pie tā, ka apjoms
atkal būs nepietiekams ikdienas izdevumu segšanai.
LSA ierosinājums būtu norādīt, ka kredīta apjomam jābūt vismaz 70% no minimālās
valstī noteiktās mēnešalgas un turpināt darbu pie apjoma procentuālā pieauguma.
Pārskatot LSA nostāju par Studiju un studējošo kreditēšanu, tika atklāts, ka tajā norādīts,
ka kredīta apjomam jābūt atbilstošam divām mēnesī noteiktajām mēnešalgām. Studējošā kredīts
ir patēriņa kredīts, tāpēc, atbalstot šādu nostāju, tiek aizmirsts par finanšu pratības jautājumiem.
Aicinājums paust viedokļus par LSA 2018. gadā pieņemtajā nostājā pausto. Vai tie saglabāta
līdzšinējā nostāja vai nepieciešams vienoties par korekcijām?
R. Rostoks: Tā kā jautājums potenciāli būtiski ietekmē studējošo labklājību nākotnē, aicinājums
organizēt darba grupu, kurā tiek diskutēts par minēto jautājumu dažādos aspektos.

E. Dāldere: Ir jāuzraksta atzinums steidzamā kārtā, un kredīta atsaistīšana no valstī noteiktās
minimālās mēnešalgas tiks pieņemta līdz 2020. gada beigām, tāpēc nav laika izveidot darba
grupu. Tajā pat laikā LSA ir izveidota nostāja par minēto jautājumu, kurā ir minēts, ka kredīta
apjomam jābūt divu minimālo valstī noteikto mēnešalgu apjomā. Kad tika pieņemta nostāja,
finansiālā situācija un valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apjoms bija citādāki. Jautājums ir
par to, vai LSA dome ir gatava mainīt nostāju un sākt ar kredīta apjomu, kas sastāda 70% no
minimālās valstī noteiktās mēnešalgas, neizslēdzot iespēju nākotnē prasīt tā paaugstinājumu līdz
divu mēnešalgu apmēram.
R. Rostoks: Aicinājums ir saglabāt esošo nostāju, un vajadzības gadījumā diskutēt par minēto
jautājumu, jo piedāvātajām summām ir milzīga atšķirība. Tāpat ir jāizvērtē potenciālās sekas un
to, kāda summa ir nepieciešama studējošajiem.
K. Sproģe: Ja tiek saglabāta nostāja par divu minimālo mēnešalgu apjomu un ja šis punkts tiek
īstenots, samazināsies kopējais studējošo skaits, kam būs iespēja saņemt kredītu.
E. Dāldere: Tā kā kredītu pieprasījums pārsniedz piedāvājumu, ir nepieciešams izvērtēt, kā
uzlabot kredītu pieejamību. Jāņem vērā, ka, palielinoties kredīta apjomam, samazināsies kopējais
izsniegto kredītu skaits, kā arī to studējošo skaits, kas spēs atļauties paņemt kredītu.
I. Uhaņs: Daudz prātīgāk šķiet samazināt kredīta apjomu un palielināt tā saņēmēju skaitu.
E. Dāldere: Ņemot vērā, ka ir saņemtas vairākas ziņas ar piedāvājumiem sasaukt darba grupu
līdz pirmdienai, tad piedāvājums ir organizēt darba grupu minētā jautājuma izskatīšanai.
LSA domei tiek piedāvāts laiks darba grupas norisei. Notiek diskusija par darba grupas norises
laiku.
L. Kampa: Vai IZM ņems vērā 2018. gadā pausto nostāju par kredīta apjomu divu valstī
noteikto minimālo mēneša algu apmērā? Aicinājums ir meklēt kompromisu starp abiem
variantiem, saglabājot mērķi, ka kredīti ir pēc iespējas pieejamāki lielākam studējošo skaitam.
Jāapzina arī statistika par to, cik lielu apjomu parasti ņem studējošie.
E. Dāldere: 2020. gadā kredīta apjoms ir 344 eiro, 2021. gadā ir plānots to paaugstināt līdz 350
eiro. Nepieciešams izdomāt, kā saglabāt kredīta sasaisti ar valstī noteikto minimālo mēnešalgu,
lai tas būtu aktuālā un pietiekamā apmērā arī pēc vairākiem gadiem. Aicinājums paust viedokli
par darba grupas norisi.
E. Grāvīte: LLU SP atbalsta kredīta apjomu 350 eiro apmērā, jo kaut arī summa ir mazāka, tā ir
pieejamāka vairāk studējošajiem.
Notiek diskusija par darba grupas norisi. Tiek pieņemts lēmums nosūtīt SP pārstāvjiem
“Doodle”, lai vienotos par pieejamāko laiku.
8. Aktuālās izmaiņas normatīvajos aktos
A. Pokšāne: Aktuāli ir divi atzinumi. Viens ir par grozījumiem MK 2018. gada 11. decembra
noteikumos Nr. 793,794 un 795 par ārējās kvalitātes novērtēšanas procesiem. Šobrīd esošā
redakcija paredz to, ka vairs netiks deleģēts novērotājs kvalitātes novērtēšanas vizītēs. Redakcija
tiek papildināta ar to, ka LSA būs iespēja virzīt novērotājus uz 15% no visām kvalitātes
novērtēšanas vizītēm. Ierobežojums attiektos arī uz institucionālās akreditācijas vizītēm, kas nav
LSA interesēs, jo tas ir rets process. Tas var rezultēties ar to, ka studējošo ekspertiem trūks
pieredzes minētajā jautājumā. LSA pastāv par to, ka ir nepieciešams saglabāt iespēju deleģēt
novērotājus no studējošo vidus uz visām institucionālās akreditācijas vizītēm un nodrošināt
iespēju deleģēt novērotājus uz 20% licencēšanas un akreditācijas vizītēm.
Otrs atzinums ir par MK. 2006. gada 10. oktobra noteikumiem Nr. 846 “Par prasībām,
kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās”. Minētajos grozījumos tiek piedāvāts
paredzēt to, ka iestāšanās interviju video ir jāuzskata par dokumentu un jāuzglabā; Eiropas
bakalaurātu skolas eksāmenu var paredzēt kā vienu no iestājeksāmeniem, stājoties AII. Vēl viens
punkts ir par uzņemšanas kritērijiem AII, kura plānots mainīt kārtību uzņemšanai studijās.
Pašlaik studējošais vispirms noslēdz līgumu un pēc tam tiek imatrikulēts, bet ir nepieciešams to
darīt otrādi, respektīvi, vispirms imatrikulēt un pēc tam noslēgt līgumu.

E. Dāldere: Ja studējošais tiek uzņemts studiju vietā par saviem līdzekļiem, uzņemšanai ir
nepieciešams iemaksāt konkrētu summu AII, lai varētu noslēgt studiju līgumu. Minētā kārtība
nav godīga pret studējošajiem, jo AII var aicināt iemaksāt lielu summu, pirms studējošais ir
imatrikulēts. Ņemot vērā, ka ir uzlabojusies kredītu pieejamība un tiem var pieteikties arī
tiešsaistē, kā arī bankas ātri tos administrē un pieņem lēmumu par piešķiršanu, grozījumi MK
noteikumos paredz to, ka studējošais vispirms tiek imatrikulēts, tādējādi atjaunojot informāciju
par studējošā studiju vietu valsts izglītības informācijas sistēmā, kas ir nepieciešams, lai banka
varētu piešķirt kredītu studējošajam. Iepriekšējā redakcija radīja vairākus apgrūtinājumus –
pirmkārt, bieži bija jāveic apjomīga pirmā studiju iemaksa un otrkārt, bez šīs iemaksas veikšanas
AII nevarēja noslēgt līgumu ar studējošo, tādējādi aizkavējot arī bankas iespēju studējošajam
izsniegt kredītu.
9. Par LIZDA padomes sēdi
27. novembrī LSA domei tika nosūtīts informatīvs e-pasts par konkrēto punktu.
K. Sproģe: LIZDA ir izvirzījusi IZM 16 prasības, kam būtu jāizpildās, lai LIZDA nepieprasītu
izglītības un zinātnes ministres demisiju. 25. novembrī tika pieņemts vienbalsīgs LIZDA
padomes lēmums par ministres demisijas pieprasīšanu. Preses konferencē pēc padomes sēdes
tika stāstīts par LIZDA turpmākajām darbībām, tajā skaitā, prasību Satversmes tiesā un dažādās
Saeimas komisijās sakarā ar dažādiem izdevumiem, kas radušies pedagogiem Covid-19 ietekmē.
Lielākā daļa izvirzīto prasību ir saistītas ar pirmsskolas un skolu pedagogiem. Pirmā prasība ir
par dialoga ar nozares organizācijām uzlabošanu, kam sekos arī vēstule, ko ir parakstījusi arī
daļa nozares organizāciju, kas gandrīz neviena nav saistāma ar augstāko izglītību, izņemot
Latvijas Koledžu asociāciju. Sestais punkts ietver AL grozījumus, kā arī ir 15. punkts par
novērotāju deleģēšanu kvalitātes novērtēšanas procedūrām. 15. punkts ir daļēji izpildīts, jo
LIZDA piekrīt piedāvātajiem 15 % vizīšu, kam tiek deleģēti novērotāji, kā arī, līdzīgi kā LSA,
LIZDA aicinās saglabāt iespēju deleģēt novērotājus uz katru institucionālās akreditācijas vizīti.
Tika nosūtīta arī atbildes vēstule no IZM, kurā kā sastādītājs ir norādīta pati izglītības un
zinātnes ministre. Notika arī Jāņa Dombura moderēta diskusija starp LIZDA priekšsēdētāju Ingu
Vanagu un izglītības un zinātnes ministri Ilgu Šuplinsku par esošo situāciju. Pastāv iespēja, ka
tiks prasīts arī LSA viedoklis par LIZDA prasību pēc I. Šuplinskas demisijas. Aicinājums
klātesošajiem izteikties par to, kādam būtu jābūt LSA viedoklim minētajā jautājumā.
I. Uhaņs: Aicinu atbalstīt demisijas pieprasīšanu.
E. Brēdiķis: Aicinu atbalstīt demisijas pieprasīšanu.
L. Kampa: Ņemot vērā to, ka iepriekš LSA un citas augstākās izglītības nozares organizācijas
neparakstīja iepriekšminēto vēstuli, būtu pēkšņi un nesaprātīgi pieprasīt I. Šuplinskas demisiju.
K. Sproģe: LSA ar IZM ir bijusi cieša sadarbība pēdējā mēneša laikā studējošo kreditēšanas
jautājumā. Šobrīd pieprasīt demisiju būtu nepamatoti un pēkšņi. Tāpat LSA ir nepieciešams IZM
atbalsts studējošo pārstāvniecības nodrošināšanai turpmākajā AL grozījumu virzībā.
A. Tarasova: RTU SP neatbalsta demisijas pieprasīšanu, jo ir bijusi veiksmīga sadarbība ar IZM
vairākos jautājumos. Kā arī, ņemot vērā pašreizējo epidemioloģisko situāciju, būtu nesaprātīgi
rosināt pārmaiņas tieši tagad un tikt pie jauna un nepieredzējuša ministra.
K. Zeiļuks: Nav prātīgi ārkārtējās situācijas laikā mainīt ministri. LIZDA ir pietiekami spēcīga
organizācija, lai saviem spēkiem panāktu ministres demisiju. Tāpat pēdējā laikā LSA un
studējošo sadarbība ar IZM ir uzlabojusies, tāpēc aicinu neatbalstīt ministres demisijas
pieprasīšanu.
E. Dāldere: Šobrīd ir izveidojusies sadarbība ar IZM, kā arī tāds AL redakcijā ir iekļauti
studējošo pārstāvji AII padomē, līdz ar to LSA šobrīd nav pamata pieprasīt I. Šuplinskas
demisiju. LIZDA prasības lielākoties koncentrējas uz skolu pedagogiem, kas LSA nav tik
aktuāli. Aicinājums ir vērot situāciju no malas.
K. Sproģe: Ir nepieciešams vienoties par to, kādi kopsaucēji ir LSA ar LIZDA prasībām,
piemēram, par dialoga ar nozares organizācijām uzlabošanu, par grozījumiem AL, tomēr šajā

sakarā LSA ietvaros nav bijušas diskusijas par to, ka būtu nepieciešams apturēt vai pārtraukt
lēmumprojekta virzību. Par novērotājiem ir atrasts kompromiss un IZM nāk pretī.
10. Aktuālā informācija par LSA projektiem
A. Barkāne: Kam Rūp Students? 2020 (KRS?2020) organizatoru komanda ir nolēmuši,
izvērtējot esošo situāciju, neorganizēt pasākumu nedz attālināti, nedz arī klātienē. Tas neliedz
iespēju uzņemties iniciatīvu un organizēt pasākumu, tomēr, ja pieteikums netiks saņemts,
pasākums šogad tiek atcelts.
Ir atrasts projekta vadītājs un nokomplektēta komanda LSA Gada balvai. Līdz šim ir
notikusi organizatoru un LSA valdes tikšanās.
Nākotnes studiju forumam nav saņemts neviens pieteikums uz projekta vadītāja amatu,
tāpēc klātesošie ir aicināti pieteikties paši vai piedāvāt kādam, kam varētu interesēt minētā
projekta organizēšana.
K. Zeiļuks: Vai līdz šim, organizējot KRS?2020, ir radušās kādas izmaksas?
A. Barkāne: Nē, nav.
K. Sproģe: Netika saņemta arī provizoriskā tāme. Par LSA Gada balvu – pēc dažām nedēļām
tiks izsūtīts SP LSA Gada balvas nolikums un kārtība, kādā pieteikt nominantus. Pasākumu ir
plānots organizēt attālinātā formātā.
11. Atskats uz Eiropas Studentu apvienības 79. biedru sapulci
K. Sproģe: Eiropas Studentu apvienības (ESU) biedru sapulce (BM) norisinājās trīs dienas
tiešsaistē. Tās laikā tika ievēlēta izpildkomiteja, kas pildīs pienākumus no 1. janvāra līdz 30.
jūnijam, sakarā ar to, ka Covid-19 dēļ iepriekšējai izpildkomitejai tika pagarinātas pilnvaras par
pusgadu. Nākamo vēlēs uz pilnu termiņu, visticamāk maijā. Tāpat tika apstiprināts arī darbības
plāns ievēlētās izpildkomitejas darbības termiņam, akcentējot jautājumus par Covid-19 un
Eiropas universitātēm. Ņemot vērā ārkārtējo situāciju, ESU stratēģija tika papildināta ar
pielikumu, kas paredz nākamās stratēģijas apstiprināšanas atlikšanu uz vienu gadu. Tika
apstiprināts Ētikas kodekss jaunā redakcijā, papildinot to punktos par vidi ESU multikulturālajā
vidē un sekām tā neievērošanas gadījumā. Tika apstiprināta pozīcija par augstākās izglītības
finansēšanu un sabiedrības atbildību, ko pārskata reizi četros gados. Tajā tiek pausts, ka
studējošajiem jābūt AII lēmējinstitūcijās, finansējumam augstākajai izglītībai ir jānāk lielā mērā
no valsts un, ja tas nāk no privātā sektora, tad tas nevar ietvert kādas saistības. Par sabiedrības
atbildību un sabiedrības labumu – augstākā izglītība ir jāskata kā sabiedrisks labums, nevis kā
prece.
Tika apstiprināta nostāja par Eiropas Savienības izglītības ministru konferenci, papildinot
arī to par atbalstu Covid-19 laikā, pamata vērtību ievērošanu un situāciju Baltkrievijā. Tika
apstiprināta Mentālās veselības harta, kas aicina rūpēties par mentālo veselību augstākās
izglītības vidē. Tika atrunāts, kas katrai no iesaistītajām pusēm būtu jādara, lai nodrošinātu
mentāli veselīgu augstākās izglītības vidi. Tika apstiprināta nostāja par mājokļiem un transportu,
kas ietver sevī lielu daļu netiešo izmaksu studiju procesā, akcentējot, ka mājokļiem jābūt
pieejamiem un drošiem, transportu tīkliem ir jānodrošina viegla pārvietošanās starp AII
struktūrvienībām un brīvā laika pavadīšanas vietām.
Tika apstiprinātas vairākas rezolūcijas – vien no tām ir par Kalnu Karabahas situāciju,
kam sekoja plaša rezonanse sociālajos tīklos no Azerbaidžānas jauniešu organizāciju puses.
Rezolūcija norāda uz nepieciešamību nodrošināt mieru minētajā teritorijā un kas būtu jādara
Eiropas institūcijām, lai to panāktu.
Tāpat tika arī uzņemta Fēru salu studentu apvienība kā kandidāts kļūšanai par ESU
biedru. Lai iestātos ESU, vispirms ir jākļūst par kandidātu, un tikai pēc tam var kļūt par
pilntiesīgu biedru. Ja situācija Eiropā to atļaus, tad tuvākā gada laikā notiks vizīte uz Fēru salām,
kurā tiks pārbaudīta Fēru salu studentu apvienības pieteikumā norādītā informācija un atbilstība

ESU statūtiem, kā arī notiks tikšanās ar minētās apvienības pārstāvjiem, pēc kā tiks lemts par
Fēru salu studentu apvienības kļūšanu par ESU biedru. Tā kā Fēru salas ir daļa no Ziemeļvalstu
studentu apvienību tīklu, tad ir iespējams, ka Ziemeļvalstu studentu apvienību tīkls papildināts ar
vēl divām balsīm un kļūs ietekmīgāks.
Nākamā ESU BM ir paredzēta 2021. gada maija sākumā. Ja situācija stabilizēsies, tā
notiks Briselē, ja nē, tad tiešsaistē.
12. Finanšu pārskats par periodu kopš iepriekšējās domes sēdes
Finanšu pārskats pieejams pielikumā. K. Sproģe iepazīstina ar finanšu pārskatu klātesošos.
R. Rostoks: Aicinājums sniegt paskaidrojumu 28. oktobrī 307PRV veikto maksājumu Santai
Leimanei. Vai var paskaidrot, kas tas ir par naudas atmaksas aktu?
K. Sproģe: Minētais akts ir par Studentu līderu forumu, kura ietvaros S. Leimane bija veikusi
materiālu iegādi no personīgajiem līdzekļiem, iekļaujoties projekta tāmē.
K. Freimane: Akts par naudas atmaksu tika saņemts vēlāk nekā paredz LSA finanšu kārtība,
tāpēc tika organizēts LSA valdes balsojums par to, vai tiks veikta akta apmaksa.
13. LSA budžeta izlietojums
LSA budžeta izlietojums pieejams pielikumā. K. Freimane un K. Sproģe iepazīstina ar LSA
budžeta izlietojumu.
K. Freimane: Pārtēriņš pozīcijā “Kancelejas preces” ir radies, jo tajā tika iekļauti arī izdevumi
sakarā ar akciju “#GribuStudēt”, kas notika maijā. Pie Studentu līderu foruma uzrādās partēriņš,
jo ņemts vērā ir tikai LSA paredzētais finansējums, bet papildu tam tika saņemts arī ziedojums
projekta organizēšanai no AS Swedbank 800 eiro apmērā. Prezidenta atalgojuma pozīcijā
uzrādās pārtēriņš, jo pie prezidenta atalgojuma uzrādās arī samaksātie nodokļi par visiem LSA
valdes locekļiem. Pārskata sagatavošanā tika izmantots konta pārskats un LSA informācijas
sistēma, un pārskatā nodokļu apmaksa tiek veikta par visiem LSA darbiniekiem kopā, neuzrādot
par katru darbinieku individuāli samaksātos nodokļus. Uz nākamo domes sēdi tiks sagatavots
pārskats, atsevišķi izdalot pilno summu, ko LSA ir samaksājusi par katru darbinieku, ieskaitot
darba devēja nodokļus.
R. Rostoks: Vai var paskaidrot, ko nozīmē, ka tika pievienoti nodokļi?
K. Freimane: Darba ņēmēja nodokļu apjoms variē atkarībā no tā, vai, piemēram, darba ņēmējs
ir apgādājamā statusā vai norādījis atšķirīgu iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi, ko piemērot,
tāpēc arī atšķiras atalgojums katram valdes loceklim. Sastādot budžeta izlietojumu, valdes
locekļu atalgojums ir norādīts pēc nodokļu apmaksas.
K. Sproģe: Summa mainās arī tādēļ, ka notiek darbinieku maiņa un tiek atmaksātas arī
neizmantotās atvaļinājuma dienas. Virspozīcija netiek pārsniegta, un uz nākamo domes sēdi tiks
sagatavots izlietojums, izmantojot grāmatvedes veiktos aprēķinus katram LSA darbiniekam.
Turpinās diskusija par atalgojuma pozīciju.
14. LSA darbības pārskats kopš iepriekšējās domes sēdes
LSA darbības pārskats pieejams pielikumā.
15. Par turpmāko kārtējo attālināto domes sēžu norisi
A. Barkāne: Atbilstoši LSA iekšējiem normatīvajiem aktiem, nākamajai LSA domes sēdei būtu
jānotiek 23. janvārī, tomēr, ņemot vērā, ka janvāris daudzās AII ir sesijas mēnesis, ierosinājums
ir pārcelt domes sēdi uz 30. janvāri.
A. Tarasova: RTU SP ierosina, lai kārtējās attālinātās domes sēdes sāktos 10.00.

K. Sproģe: Atbilstoši LSA iekšējiem normatīvajiem aktiem, LSA valde ir tā, kas nolemj par
nākamās domes sēdes norises laiku un vietu. Tā kā netiek saskatīti ierobežojumi agrākai domes
sēžu norisei, ierosinājums tiek atbalstīts.
Notiek diskusija par nākamās kārtējās domes sēdes norises datumu. Tiek nolemts nākamo
kārtējo domes sēdi organizēt 23. janvārī.
16. Studējošo pašpārvalžu aktualitātes
L. Kampa (RSU):
● Ievēlēta RSU SP padome, valde un Internacionālo studentu asociācijas valde;
● Notikusi RSU Satversmes sapulce;
● Organizēti valsts svētku pasākumi gan klātienē, gan attālināti;
● Organizēts “Jauno biedru seminārs” ;
● Organizētas darba grupas par RSU SP budžetu nākamajam gadam;
● Norisinās pieteikšanās zinātnes atbalsta finansējumam.
E. Brēdiķis (LLU):
● Ievēlēta LLU SP valde;
● Izveidota aptauja par studējošo ikdienu dienesta viesnīcās;
● Notiks dalība labdarības akcijās “Eņģeli pār Latviju” un “Eņģeļu pasts”;
● Tiek pievērsta uzmanība attālināto studiju kvalitātei, izmantojot aptaujas gan latviešu,
gan angļu valodās;
● Visas SP sēdes notiek attālināti.
A. Tarasova (RTU):
● Norisinās pārstāvniecības seminārs “Balss”;
● Tiek gatavota diskusija starp studējošajiem un mācībspēkiem par studijām attālinātajā
režīmā;
● Notiek gatavošanās attālinātajam semināram par inovācijām;
● Gatavošanās dažādu RTU procesu reorganizācijai;
● Gatavošanās attālinātajām Ziemassvētku aktivitātēm.
E. Bišofs (LJA):
● Tiek risinātas problēmas par pilna budžeta saņemšanu;
● Saņemts LJA SP prezidenta iesniegums par atkāpšanos no amata.
E. Kuharonoks (ViA):
● Notika ViA SP vēlēšanas;
● Notika sapulce, kurā tika stāstīts arī par LSA;
● Tiks lemts par izstāšanos no LSA;
● Tiek organizēti pasākumi tiešsaistē;
● Tiek atjaunots debašu klubs.
I. Iraida (EKA):
● Ievēlēts akadēmiskais virziens, apstiprināts sekretārs un finansists, kā rezultātā ir
nokomplektēta pilna EKA SP valde;
● Tiek plānotas iekšējās aptaujas studējošajiem par šībrīža situāciju un studiju procesu;
● Tiek strādāts pie iekšējās komunikācijas.
I. Uhaņs (VeA):
● VeA SP sēdes notiek attālināti;
● Notiek VeA SP reorganizācija;

● Notiek studējošo anketēšana un diskusijas ar vadību par attālināto studiju procesu;
● Tiek organizētas “Demo dienas”, kurās uzņēmēji no dažādām nozarēm prezentē
uzņēmumu un nozari.
I. Mančass (BA):
● Notiek sadarbība ar RTU IEFV SP, kur tiek veidoti izaicinājumi un tie pildīti;
● Izveidots BA SP darbības atskats, kas ir nosūtīts studējošajiem;
● Sadarbībā ar BA vadību ir izveidots atbalsta mehānisms saistībā ar dienesta viesnīcu;
● Tiek plānoti attālināti Ziemassvētku pasākumi;
● Tiek strādāts pie BA SP iekšējās vides un darbības uzlabošanas.
R. Filimonovs (DU):
● Tiek gatavots jauns DU SP Padomes nolikums;
● Tiek organizēti saliedējošie pasākumi DU SP;
● Tiek strādāts pie tēla uzlabošanas studējošo acīs.
R. Rostoks (LU):
● Organizēts seminārs fakultāšu SP valdēm un aktīvākajiem biedriem;
● Notiek darbs pie studiju kvalitātes attālinātajā režīmā;
● Turpinās darbs pie nākotnes plāniem saistībā ar jauno akadēmisko centru, ko skar arī
RailBaltic būvēšana;
● Notiks noslēguma pasākums gada balvai un jubilejas vakars;
● Notiks LU SP padomes vēlēšanas;
● Panākts, ka līdz 64% dienesta viesnīcu izmaksu tiek dotētas no AII puses, ja studējošie
tajās nevēlas dzīvot;
● Aktīva dalība Augstākās izglītības un zinātnes likuma izstrādes procesā.
S. Leimane (LMA):
● Notiek studējošo aptaujāšana par studiju procesu Covid-19 laikā un attālinātajā formātā;
● Notiek gatavošanās LMA SP valdes vēlēšanām;
● Tiks atcelti vairāki ikgadēji pasākumi ierobežojumu dēļ.
S. Dundenieks (RTA):
● Izveidoti valsts svētku apsveikuma video un pasākums;
● Tiek plānoti tiešsaistes pasākumi;
● Izveidota aptauja studējošajiem par attālināto studiju procesu;
● Norisinājās sadraudzības vakars tiešsaistē ar RTU SP.
A. M. Cīrule (LiepU):
● Tiek strādāts pie Ziemassvētku pasākuma bērniem;
● Notiek sadarbība ar Nīcas novadu sakarā ar Jauniešu dienu.
A. M. Kučinska (LKA):
● Notika valdes vēlēšanas, bet nav ievēlēta pilna valde, tāpēc tiks organizētas atkārtotas
vēlēšanas.
B. Poda (LKALKK):
● Tiek veidots jauns nolikums, jo mainīsies LKALKK SP priekšsēdētajs;
● Mainīsies vairāki valdes locekļi;
● Sakarā ar to, ka tiek plānots noņemt koledžām AII statusu, kopā ar Latvijas koledžu
asociāciju tiek strādāts pie tā, lai tā nenotiktu.

S. Homenko (LNAA):
● Tiek organizēti iekšējie pasākumi;
● Tiek rīkoti sporta pasākumi;
● Tiek strādāts pie iesvētību un kadetu takas izstrādes;
● Ievēlēta jauna LNAA SP padome.
Sēde tiek slēgta: 14.11
Sēdi vadīja
Sēdi protokolēja

K. Sproģe
K. Freimane
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