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17.10.2020. Rīgā Nr. 2020/DP12 

 
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 21. septembrī 
Sēdes sākums: 12.00 
Sēdē piedalās: 28 no 51 balsstiesīgajiem – konstatēts kvorums 
Sēdē piedalās: 
 
Domnieki: 
 
Ints Mančass (BA) 
Santa Brice (BA) 
Kristaps Jumis (DU) 
Raivis Filimonovs (DU) 
Ieva Iraida (EKA) 
Sandra Peļņika (EKA) 
Paula Purniņa (ISMA) 
Emīls Bišofs (LJA) 
Anna Marija Kučinska 
(LKA) 
Valters Dolacis (LKrA) 

Agnese Vasiļjeva (LLU) 
Kitija Konošonoka (LLU) 
Santa Leimane (LMA) 
Sandis Homenko (LNAA) 
Līga Rudzāne (LU) 
Olga Ošeniece (LU) 
Rūdolfs Aleksandrs Strods 
(LU) 
Roberts Rostoks (LU) 
Justīne Širina (LSA) 
Anželika Zorova (RSU) 

Laima Kampa (RSU) 
Paula Feldmane (RSU) 
Salvis Dundenieks (RTA) 
Aneta Tarasova (RTU) 
Anete Rutka (RTU) 
Mareks Biskars (RTU) 
Matīss Kundziņš-Āboliņš 
(RTU) 
Jūlija Ustimenko (TSI) 
Igors Uhaņs (VeA) 

 
Viesi: 
 
Alise Pokšāne (LSA) 
Amanda Barkāne (LSA) 
Elīza Dāldere (LSA) 
Katrīna Sproģe (LSA) 
Evelīna Puzo (LSA) 
Katrīna Freimane (LSA) 

Agnis Salmiņš 

Arnolds Gudkovs 
Elva Kaužēna 
Helēna Elza Smilgaine 
Ieva Bebriša 
Mairis 
Bačulis-Treščilovs 

Marika Maslauska 

Reinis Ozols 
Rojs Roberts Amsons 
Rolands Aleksandrs 
Rudenko 

 
 

Sēdes darba kārtība: 
1. Domes sēdes atklāšana 
2. Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana 
3. Par atļauju J. Širinai savienot amatus 
4. LSA viedoklis par situāciju saistībā ar prezidenta vēlēšanu procesu Baltkrievijā 
5. LSA viedoklis par likumprojektu Grozījumi Augstskolu likumā 
6. Eiropas Studentu apvienības Biedru sapulce un LSA nostāja par tajā izskatāmajiem 

jautājumiem  
7. Aktuālās izmaiņas normatīvajos aktos 

Pauze  
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8. LSA finansēšanas modeļa pilnveides darba grupa 
9. KRS? 2020 projekta prezentācija 
10. Finanšu pārskats par periodu kopš iepriekšējās Domes sēdes 
11. LSA darbības pārskats kopš iepriekšējās Domes sēdes 
12. Studējošo pašpārvalžu aktualitātes 

 
Sēdes sākums: 12.07 
 

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 iepazīstina ar iesūtīto domes sēdes darba kārtību. 
J. Širina: Tika izsludināta starptautiskā virziena vadītāja vakance, bet neviens pieteikums netika            
saņemts. Piedāvājums ir izņemt punktus, kas saistīti ar valdes vēlēšanām. Iepriekšējā vakarā tika             
atsūtīta informācija par J. Širinas amatu savienošanu. Ir jālemj par šāda punkta iekļaušanu. Vai              
kādam no domniekiem ir jautājumi, komentāri, papildinājumi? 
Iebildumi netiek saņemti. 
Izsludināts balsojums: 
“Par 2020. gada 17. oktobra domes sēdes precizētās darba kārtības apstiprināšanu.” 
Mandātus “Par” paceļ vairākums. “Pret” vai “Atturas” neviens nebalso. 
Lēmums: 2020. gada 17. oktobra domes sēdes precizētā darba kārtība ir apstiprināta. 
 

3. Par atļauju J. Širinai savienot amatus 
 

J. Širina: Vakarā pirms domes sēdes J. Širina iesūtīja iesniegumu ar lūgumu savienot amatus.              
Situācija ir sekojoša – 5. oktobrī norisinājās Ventspils Augstskolas (VeA) studējošo pašpārvaldes            
(SP) valdes vēlēšanas un J. Širina tika ievēlēta par valdes priekšsēdētājas vietnieci, kas nozīmē,              
ka J. Širina ir kādas augstākās izglītības iestādes (AII) SP valdes locekle. Pilnvaras stājas spēkā               
19. oktobrī, bet LSA ārkārtas kongresā 18. oktobrī LSA dome nolēma, ka J. Širinas prezidentes               
pilnvaras tiek pagarinātas līdz 20. oktobrim. Saskaņā ar LSA Statūtu 8.4. punktu LSA valdes              
loceklis nevar ieņemt kāda AII SP valdes locekļa amatu. Ja rodas attiecīgā situācija LSA, valdes               
loceklim ir jālūdz LSA domei savienot amatus vai arī jāatkāpjas no LSA valdes locekļa amata.               
Aicinājums ir ļaut savienot amatus uz divām dienām līdz esošā darba līguma termiņa beigām. Ja               
LSA dome lemj pret amatu savienošanu, tad tiks iesniegts atlūgums darba attiecību pārtraukšanai             
pēc abpusējas vienošanās. 
P. Feldmane: No Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) SP puses nav iebildumu pret amatu             
savienošanu. 
I. Mančass: Kas notiek, ja darba attiecības tiek pārtrauktas ātrāk – vai K. Sproģes prezidenta               
pilnvaras stājas spēkā darba attiecību pārtraukšanas dienā? 
J. Širina: Pašreiz nav noslēgts darba līgums ar K. Sproģi, kurā ir paredzēts, ka K. Sproģes                
pilnvaras stājas spēkā 21. oktobrī. Šobrīd paredzētajā situācijā nelabvēlīga gadījuma rezultātā           
LSA divas dienas nebūtu prezidenta. 
K. Freimane: Kaut arī līgums vēl nav noslēgts un ir iespējama pilnvaru stāšanās spēkā datuma               
maiņa – tas būtu pretrunā ar iekšējiem normatīviem aktiem, kas paredz, ka LSA valdes locekļa               
pilnvaras stājas spēkā vienu mēnesi pēc viņa ievēlēšanas. 
I. Mančass: Banku augstskolas (BA) SP nav iebildumu pret amatu savienošanu. 
E. Bišofs: Latvijas Jūras akadēmijas (LJA) SP nav iebildumu pret amatu savienošanu. 



R. Rostoks: Aicinu izsludināt balsojumu. 
J. Širina: Izsludināts balsojums: “Par atļauju J. Širinai savienot amatus Ventspils           
Augstskolas Studentu padomē kā priekšsēdētājas vietniecei un Latvijas Studentu apvienībā          
kā prezidentei līdz 2020. gada 20. oktobrim.” 

 
Lēmums: “Atļaut J. Širinai savienot amatus Ventspils Augstskolas Studentu padomē kā           
priekšsēdētājas vietniecei un Latvijas Studentu apvienībā kā prezidentei līdz 2020. gada 20.            
oktobrim.” 

 
4. LSA viedoklis par situāciju saistībā ar prezidenta vēlēšanu procesu Baltkrievijā 

 
K. Sproģe: 9. augustā norisinājās Baltkrievijas prezidenta vēlēšanas, kurās, kā ziņo mediji,            
uzvaru guva līdzšinējais Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko, tomēr vairāk nekā divu           
mēnešu garumā Baltkrievijā norisinās dažādi protesti, ko Baltkrievijas valdība apspiež.          
Atsākoties studiju gadam, AII studējošie un daļa akadēmiskā personāla kļuva par varas iestāžu             
represiju upuriem, kas izpaudās kā ierobežojumi, aizturēšana un fiziska iespaidošana.  

Kopš 1. septembra abas Baltkrievijas Studentu apvienības (BSA) ir sekojušas līdzi           
notiekošajiem procesiem, tai skaitā tam, cik lielā mērā studējošie tiek ietekmēti un ir cietuši.              
Šobrīd ir ziņas par 149 studējošajiem, kas ir bijuši aizturēti. Statistika liecina, ka tie vairumā               
gadījumu ir bijuši vīrieši. Vidēji studējošie tikuši aizturēti uz 11 dienām un maksājuši naudas              
sodus, kas atbilst 150 eiro. Tāpat ir bijušas dažādas represijas pret studējošajiem AII, tai skaitā               
eksmatrikulācija.  
Klātesošajiem tiek rādīti statistikas dati par aizturējumu raksturu. 

Līdz šim LSA nav aktīvi paudusi viedokli par politisko situāciju Baltkrievijā, tomēr ir             
bijuši lūgumi no abām BSA un Eiropas Studentu apvienības (ESU): 

● Paust publisku atbalstu studējošajiem un nosodījumu Baltkrievijas varasiestādēm un AII          
vadībai, kas ir veicinājusi represijas pret studējošajiem un mācībspēkiem. Veicinājusi          
tādā veidā, ka AII pieļauj, ka to telpās atrodas varas iestāžu pārstāvji, kas nav formas               
tērpos; 

● Apzināt Baltkrievijas AII starptautiskos partnerus un lūgt paust atbalstu studējošajiem.          
Kā starptautiskie partneri ir apzinātas četras AII; 

● Atbalstīt Baltkrievijas studējošo ieceri Ministru konferencē uzstāties un saglabāt         
Baltkrievijas dalību Boloņas procesā. 
Diskusija ir par to, ko vajadzētu darīt LSA, kam nav dokumentu, kas nosaka             

ierobežojumus šāda veida atbalsta paušanai. Jautājums domei – vai LSA ir nepieciešams un, ja              
ir, tad kādā mērā iesaistīties. Pēc tam var spriest par to, kādā formā atbalsts tiek sniegts.                
Aicinājums izteikties. 
R. Rostoks: Vai var precīzāk izstāstīt, kāpēc vēršas pret studējošajiem? 
K. Sproģe: Pirmkārt, lai ierobežotu jebkāda veida akadēmisko brīvību un viedokļa paušanu.            
Viens no spilgtākajiem incidentiem bija, ka studējošie pārtraukuma laikā dziedāja “Marseljēzu”           
,un vairāki studējošie tika aizturēti. Šie jaunieši iestājas par to, ka ir jābūt varas maiņai. 
A. Pokšāne: Esot pieredzes apmaiņas vizītē Baltkrievijā, runājot ar studējošajiem, tika dzirdēts,            
ka arī pirms vēlēšanām studējošajiem nav bijusi iespēja brīvi izteikties AII, ir nākuši varas              
pārstāvji un viņus aizturējuši vai AII ir eksmatrikulējuši izteikumu Baltkrievijas prezidenta           
virzienā dēļ. 

Baltkrievijas AII ir paudušas to, ka ir četras sadarbības AII Latvijā – varbūt šo AII SP                
kaut ko zina un spēj komentēt par minēto jautājumu? 
K. Sproģe: Kā sadarbības AII tika norādītas Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), Latvijas            
Lauksaimniecības universitāte (LLU), Latvijas Universitāte (LU) un Daugavpils Universitāte         
(DU). 
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R. Filimonovs: DU SP netika apspriests minētais jautājums. Pieņemu, ka no LSA puses, ir              
nepieciešams izvirzīt atbalstu. Jautājums ir par to, kāda veidā tas tiks realizēts un vai tas netiks                
pilnībā ignorēts. 
A. Vasiļjeva: Arī LLU SP nezināja, ka LLU ir sadarbība ar Baltkrievijas AII, bet              
nepieciešamības gadījumā LLU SP var sazināties ar LLU vadību. 
P. Feldmane: RSU SP pauž atbalstu viedokļa paušanai un aicina izveidot tam nostāju. 
J. Širina: ESU un BSA lūgtie punkti neprasa no LSA materiāltehnisko atbalstu, bet gan uzdod               
jautājumu par LSA vērtībām. Eiropas valstu līderi ir nosodījuši norises Baltkrievijā, ir ieviestas             
starptautiskas sankcijas, Saeima ir noteikusi sankcijas un ierobežojumus Baltkrievijas         
amatpersonām, kamēr vairāki Ministru kabineta pārstāvji ir publiski pauduši nosodījumu par           
norisēm Baltkrievijā par pilsoniskas sabiedrības ierobežošanu. Aicinājums, kaut arī daudzās SP           
jautājums nav bijis izdiskutēts, iestāties par LSA vērtībām – LSA kā organizācija pastāv par              
aktīvu pilsonisko sabiedrību un studējošajiem. Jautājumā par Augstskolu likuma (AL)          
grozījumiem, domes sēdēs notiek aktīvas diskusijas par AII autonomiju un akadēmisko brīvību.            
Aicinu atbalstīt visus trīs punktus un no LSA puses sagatavot relīzi, kas tiek izsūtīta gan               
medijiem, gan BSA, lai tiek publiski pausts viedoklis. Tām AII, kam Baltkrievijas AII ir              
sadarbības partneri – aicinu atsevišķi paust atbalstu. Kā arī lūgums par dalības saglabāšanu             
Boloņas procesā ir atbalstāms. 
K. Sproģe: Papildus var sazināties ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM), lai saprastu viņu              
viedokli par situāciju Eiropas ministru konferences kontekstā. Studējošie atbalstīs to, ka tiek            
saglabāta dalība Boloņas procesā, pretējā gadījumā tiek zaudēti ārējās uzraudzīšanas mehānismi           
studējošo tiesību ievērošanai augstākajā izglītībā. 
J. Širina: Ja Latvija pēc pāris gadiem nonāktu līdzīgā situācijā, ārvalstu atbalsts nozīmētu ļoti              
daudz. 
P. Feldmane: Aicinājums izteikt iebildumus pret nostājas paušanu, ja tādi ir. 
R. Rostoks: Aicinu izvērtēt, vai ir iegūts pietiekami daudz informācijas atbalsta sniegšanai            
un,iespējams, tās AII, kam ir starptautiskie partneri Baltkrievijā, var noskaidrot situāciju, lai            
turpinātu darbu ar minēto jautājumu vēlāk, jo šobrīd lūgums ir sasteigts un nav zināms, vai LSA                
pietiek kapacitātes jautājuma risināšanai. 
J. Širina: Nepiekrītu, ka jautājums ir sasteigts, jo tas ir bijis aktuāls pēdējos divus mēnešus, un                
vēlēšanas notika 9. augustā. Tas, kas tiek novērots AII vidē un par ko ziņo vadošie mediji par                 
represijām pret studējošajiem un citām sabiedrības grupām, ir bijis aktuāli jau vairākas nedēļas.             
Par LSA kapacitāti – nosūtīt pāris vēstules un uzrakstīt relīzi neprasa tik daudz darba. Es novēlu                
LSA būt organizācijai, kas spēj savstarpēji vienoties, un LSA dome spēs nevis lēni un              
birokrātiski apspriest jautājumus, bet gan reaģēt uz jautājumiem, kas prasa tūlītēju uzmanību. 
I. Mančass: BA SP atbalsta publisko viedokļa paušanu. Piekrītu J. Širinas paustajam, jo latvieši              
zina, kā ir, kad ir nepieciešams atbalsts no ārvalstīm, un atbalsta paušana ir mazākais, ko mēs                
varam darīt, lai palīdzētu tieši studējošajiem. Aicinu veikt balsojumu. 
Notiek diskusija par balsojuma formulējumu. 
R. A. Strods: Būtu bijis ļoti pozitīvi, ja informācija būtu nosūtīta iepriekš, jo tādējādi būtu bijis                
iespējams jau agrāk apzināt sadarbības partnerus. 
J. Širina: Izsludinu balsojumu:  
“1. Par LSA publiska atbalsta paušanu Baltkrievijas studējošajiem un nosodījuma          
paušanu Baltkrievijas varasiestādēm un augstskolu vadībai, kas ir veicinājusi represijas          
pret studējošajiem un mācībspēkiem. 
2. Par Baltkrievijas augstskolu starptautisko partneru apzināšanu un lūgšanu paust          
atbalstu Baltkrievijas studējošajiem. 
3. Par saziņu ar IZM, lai atbalstītu Baltkrievijas studējošo ieceri Ministru konferencē            
uzstāties un saglabāt Baltkrievijas dalību Boloņas procesā.” 
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Lēmums: “Apstiprināt: 
1. LSA publiska atbalsta paušanu Baltkrievijas studējošajiem un nosodījuma paušanu          
Baltkrievijas varasiestādēm un augstskolu vadībai, kas ir veicinājusi represijas pret          
studējošajiem un mācībspēkiem. 
2. Apzināt Baltkrievijas augstskolu starptautiskos partnerus un lūgt paust atbalstu          
Baltkrievijas studējošajiem. 
3. Sazināties ar IZM, lai atbalstītu Baltkrievijas studējošo ieceri Ministru konferencē           
uzstāties un saglabāt Baltkrievijas dalību Boloņas procesā.” 
 

5. LSA viedoklis par likumprojektu Grozījumi Augstskolu likumā 
 
Klātesošajiem tiek iedotas tiešsaistes uz saistošajiem dokumentiem. 
J. Širina: Kopš likumprojekta izskatīšanas sākuma septembrī, sēdes notiek hibrīda režīmā –            
daļēji klātienē, daļēji attālināti. Sūdzības ir bijušas par to, ka daudz kas notiek ļoti komplicēti –                
piemēram, pieslēdzoties sēdei attālināti, nav iespējams izteikties un kaut ko ietekmēt, un visu             
nolemj klātesošie sēdes dalībnieki. Arī deputāti ir pauduši to, ka ir sarežģīti iesaistīties. 

Pusotra mēneša laikā Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija (IKZK) sēdēs ir            
atbalstījusi to priekšlikumu bloku, kas skar AII tipoloģiju. Pirms otrā lasījuma IKZK ir saņēmuši              
ļoti daudz vēstuļu no Saeimas deputātiem un dažādām organizācijām ar priekšlikumiem, kā arī             
IZM skaidrojumus par, piemēram, kvantitatīvo kritēriju izveides pamatojumu. 

Līdz šim IKZK ir nolēmuši par definīciju vārdam “augstskolas”. Īpaša uzmanība           
jāpievērš tam, ka valsts dibinātajām augstskolām dibinātājs nosaka stratēģiskās specializācijas          
jomas un to noteikšanā ir jāizvairās no jomu dublēšanas. Pret ierosinājumu notika plašas             
diskusijas un tika saņemts daudz iebildumu, jo pastāv risks, ka viens studiju virziens             
koncentrējas vienā AII un nav izvēles iespēju studējošajam. Ir nobalsots par to, ka būs zinātnes               
universitātes, kuru raksturojumā nosauktie mērķi un darbības būs attiecināmi uz četrām AII –             
LLU, LU, RSU un RTU, jo tur ir noteikts kvantitatīvais kritērijs par studējošo skaitu, kas               
sasniedz vismaz 4000.  

Pēdējā sēdē tika nolemts, ka būs lietišķo zinātņu augstskolas, kam ir ierobežojumi,            
piemēram, doktora studiju programmu veidošanā – studiju virzienam ir jāuzrāda vai nu            
starptautiska līmeņa rezultāti vai arī jāveido to kopā ar citu lietišķo zinātņu augstskolu. Par spīti               
iebildumiem, ko pauda vairākas organizācijas, tika pieņemts arī kritērijs par to, ka lietišķo             
zinātņu augstskolā jābūt vismaz 1000 studējošajiem, ar nosacījumu, ka IZM piedāvās savu            
variantu, kā pielāgot situāciju reģionālajām augstskolām. Šīs normas neattiecas uz Latvijas           
Nacionālo aizsardzības akadēmiju (LNAA). Vislielākais ieguvums no reformas ir mākslu          
augstskolām, kas kļūst par mākslas un kultūras universitātēm, kam ir izņemts ārā arī             
kvantitatīvais kritērijs. Tika lemts arī par konsorcijiem un stratēģiskajiem partneriem, tomēr līdz            
šim ir tikai izlemts par tipoloģijas sadaļu. 
K. Sproģe: IKZK ir konceptuāli atbalstījusi to, ka koledžas tiek izņemtas no AL pēc IZM               
ierosinājuma un pārliktas uz Profesionālās izglītības likumu (PIL). Ir grūti spriest par esošo             
ietvaru, jo pirms skatīšanas trešajā lasījumā ir jābūt grozījumiem no IZM PIL, lai saprastu, kādas               
būs koledžas. Lai arī sola, ka koledžu forma un saturs būtiski nemainīsies, nevar spriest, pirms               
tiks redzētas konkrētas PIL grozījumu redakcijas. Pret koledžu izslēgšanu no AL iebilst Latvijas             
Koledžu asociācija (LKoA), jo profesionālās izglītības iestādē īstenoto 1. līmeņa augstāko           
izglītību, kas ir daļa no bakalaura izglītības pēc Boloņas procesa definējuma. Profesionālā            
izglītība, kas ir zem 1. līmeņa augstākās izglītības, koledžās tiek īstenota nelielā apjomā, tomēr              
politiskais uzstādījums pašlaik ir šāds. Pieņemu, ka grozījumu virzība turpināsies un LSA būs             
jālemj par to, kādus soļus veikt pirms trešā lasījumu, lai saglabātu koledžas kā augstākās              
izglītības iestādes. 
J. Širina: Gribētos dzirdēt domnieku viedokļus, jo gan Rektoru padome ir norādījusi uz             
potenciālajiem riskiem, gan arī “kulāru sarunās” tiek saņemti pārmetumi LSA par neiesaistīšanos            
konkrētā jautājuma par koledžām risināšanā. 



K. Sproģe: Viens no riskiem saistās ar studiju programmu akreditāciju, jo profesionālās mācību             
programmas akreditē Izglītības kvalitātes vadības dienests (IKVD), bet augstākās izglītības          
programmas Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra (AIKA) un nav skaidra redzējuma par to,            
kā turpmāk notiks studiju programmu akreditācija, jo IZM pauž, ka esošā akreditēšanas sistēma             
ir novecojusi, par spīti tam, ka tā ir ieviesta relatīvi nesen. 
R. Filimonovs: DU SP nav informēti par notikušajām sarunām, bet ir iespējama saziņa ar DU               
rektoru par Daugavpils Medicīnas koledžu – vai ir notikušas sarunas. 
P. Feldmane: RSU SP ir sazinājušies ar RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas pārstāvjiem,             
kam šobrīd nav viedokļa konkrētajā jautājumā, jo viņi nav iedziļinājušies tajā, kādas pārmaiņas             
gaidāmas pēc pārlikšanas no AL uz PIL. Varam noskaidrot arī RSU vadības viedokli par minēto               
jautājumu, lai kopīgi varētu noformulēt nostāju. 
K. Sproģe: Ir nepieciešams vienoties par kopīgas darba grupas sasaukšanu, uz kurai apkopotu             
viedokļus gan no AII vadības, gan koledžu pārstāvjiem.  

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir izsūtījusi aicinājumu          
pārtraukt visa likumprojekta izskatīšanu un jebkādu tālāku virzību, tā kā tas jau ir aizņēmis              
vairāk nekā pusotru mēnesi IKZK tikai vienas sadaļas izskatīšanā un turpinājumā būs vēl virkne              
garu diskusiju par augstskolu pārvaldību un AIP turpmāko likteni. Aicinājums pārtraukt ir, jo             
likumprojekts ir sagatavots nekvalitatīvi – vairāki formulējumi ir ne līdz galam izspriesti un nav              
ņemts vērā vairāku organizāciju viedoklis. Tiek spriests par AL un Zinātniskās darbības likuma             
(ZDL) apvienošanu – LIZDA aicina strādāt pie AL izveides, kas jau ir procesā, un aizturēt ZDL                
un AL apvienošanu. 
J. Širina: Tiek plānotas vēl IKZK sēdes, kur turpinās skatīt sadaļu. Turpmāk izskatāmas ir vēl               
vairākas sadaļas, piemēram, par pārvaldību, kur notiks daudz diskusiju un ir saņemts daudz             
iebildumu. Nozares organizācijas ir paudušas neapmierinātību par to, ka tiek veltīts ļoti daudz             
laika likumprojekta pārrakstīšanai un tiek kavēts IKZK darbs, kas savukārt kavē vairāku            
izglītības sektorā svarīgu jautājumu izskatīšanu. Tagad sāks skatīt arī valsts budžetu atbildīgajās            
komisijās. 

Turpmākajā darbībā tiktu novērtēta atgriezeniskā saite par LSA valdes darbību, lai tiktu            
uzlabota komunikācija ar SP vadītājiem un LSA domi. Ir apstiprināti vairāki ierosinājumi pret ko              
LSA un SP bija iestājušās, tāpēc rodas jautājums par to, kā rīkoties turpmāk.  
R. Rostoks: Aicinu izveidot darba grupu, kā arī nākotnei ņemt vērā, ka ir nepieciešams,              
izziņojot domes sēdi, iekļaut domes sēdes darba kārtības punktu aprakstus, lai būtu iespējama             
labāka sagatavošanās domes sēdei. 
P. Feldmane: Aicinājums atsūtīt atskatus no IKZK sēdēm par izrunātajiem punktiem. Ja tas nav              
iespējams, aicinājums veidot darba grupu. 

 
6. Eiropas Studentu apvienības Biedru sapulce un LSA nostāja par tajā izskatāmajiem 

jautājumiem 
 

K. Sproģe: ESU darbs turpinās, un pēc divām nedēļām tiešsaistē norisināsies ESU biedru             
sapulce (ESU BM), kurā tiks izskatīti virkne jautājumu. ESU BM tiks organizēta arī semināra              
daļa, ko organizēs Ungārijas Studentu apvienība. Tuvākajās dienās jābūt pieejamai informācijai,           
kas tiks izsūtīta arī LSA domniekiem. 

ESU BM notiks ESU valdes vēlēšanas, kurās tiks ievēlēta valde uz termiņu no 2021.              
gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam, apstiprināts darbības plāns šim periodam un nostāja par              
augstākās izglītības finansēšanu, pārvaldību un sabiedrības atbildību. Tiek gatavotas nostājas par           
mājokļiem un transportu un mentālās veselības harta. Nepieciešams piešķirt arī biedra-kandidāta           
statusu Fēru salu studentu apvienībai. Daļā jautājuma LSA kā organizācijai nav viedokļu, ir             
nepieciešams veidot darba grupas, kurās tiks formulēts viedoklis par minētajiem dokumentiem           
un to, kā balsot un ko LSA vēlas mainīt vai neatbalstīt. 
Darba grupas ir plānotas sekojoši: 



● 23. oktobrī plkst. 18.00 par pozīciju par AI finansēšanu, pārvaldību un sabiedrības            
atbildību un darbības plānu; 

● 26. oktobrī plkst. 18.00 par nostāju par mājokļiem un transportu un mentālās veselības             
hartu; 

● 27. oktobrī plkst. 18.00 par valdes vēlēšanu sistēmu un izrunātu par atbalstu kandidātiem,             
un līdzšinējo situāciju. 

Vai kādam ir iebildumi, papildinājumi, ierosinājumi? 
Iebildumi, papildinājumi un ierosinājumi netiek saņemti. 
 

7. Aktuālās izmaiņas normatīvajos aktos 
 
A. Pokšāne: Ir veikti grozījumi MK noteikumos, kas reglamentē akreditāciju un licencēšanas            
procesus – MK Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi (VSS-791), Augstskolu           
akreditācijas noteikumi (VSS-792) un Studiju programmu licencēšanas noteikumi (VSS-793).         
Izmaiņas visos trīs noteikumos ir identiskas, ar identisku pamatojumu. Šobrīd, ņemot vērā            
situāciju ar ekspertu deleģēšanu, tiek spriests par novērotāja nepieciešamību akreditācijas un           
licencēšanas procedūrās. Bieži vien ir ne tikai sarežģījumi atrast novērotāju, bet pat ekspertus,             
ņemot vērā to, ka ir liels vizīšu skaits īsā laika periodā. Paredzētās izmaiņas ir saistītas ar to, ka                  
netiek deleģēti novērotāji no LSA puses. Tika sniegts atzinums, kas pauda vēlmi saglabāt iespēju              
deleģēt novērotājus iepriekšminētajās procedūrās. 

Grozījumi AL par to, ka augstskolām ir nepieciešams publicēt prasības reflektantu           
uzņemšanai nākamajam akadēmiskajam gadam līdz decembrim. Šie grozījumi ļautu AII atvērt           
apakšprogrammas. 

Tika apmeklēta IKZK sēde, kurā tika diskutēts par valsts dotēto augstāko izglītību – vai              
būtu nepieciešams izveidot darba grupu par minēto jautājumu, kurā sagatavot argumentus par            
valsts dotētās augstākās izglītības nepieciešamību. 
E. Dāldere: Runājot par grozījumiem MK 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr. 740             
“Noteikumi par stipendijām”, IZM atrada veidu, kā varētu paplašināt stipendiju saņēmēju skaitu            
līdz plānotajam 743, grozot MK noteikumus ar tādu domu, kas noteiktu to, ka studējošais var               
saņemt tikai vienu stipendiju vai nu valsts stipendiju vai Covid-19 stipendiju. MK ir apstiprināts              
informatīvais ziņojums par 2021.-2023. gada valsts budžeta ietvaru, kurā ir iekļauts papildus            
finansējums sociālā atbalsta mehānismiem studējošajiem gan privātajās, gan valsts AII. Ir           
plānots strādāt pie sociālo budžeta vietu vai sociālo stipendiju fonda koncepta izstrādes, kur IZM              
būtu jāsniedz līdz decembra beigām informatīvais ziņojums. 
R. Rostoks: Vai šobrīd stipendijas tiks piešķirtas arī privāto AII studējošajiem? 
E. Dāldere: Nē, privāto AII nav šobrīd paredzēts saņemt stipendijas. Tiek runāts par to, ka MK                
ir pieņemts valsts budžeta ietvars 2021. -2023. gadam, kur nākotnē tiek plānots strādāt pie              
atbalsta mehānismiem gan privāto, gan valsts augstskolu studējošajiem, kur viņiem būtu iespēja            
pretendēt uz sociālajām budžeta vietām vai sociālo stipendiju fondu. 
J. Širina: Par valsts budžeta projektu 2021.-2023. gadam. Aizvadītajā nedēļā Saeima nolēma, ka             
nodos MK izstrādāto un iesniegto valsts budžeta projektu 2021.-2023. gadam atbildīgām           
komisijām izskatīšanai pirms pirmā lasījuma. Sākt izskatīšanu ir plānots nākamo nedēļu laikā.  
Klātesošie tiek iepazīstināti ar valsts budžeta projektu 2021.-2023. gadam. 

Budžeta projektā izdevumi pārsniegs ienākumus, ko var lasīt arī medijos. Ir plānots, ka             
valsts budžets tiks apstiprināts līdz 18. novembrim. To apstiprina divos, nevis trīs lasījumos.             
Jāseko līdzi tam, kur un kādām pozīcijām IZM, VM, Zemkopības ministrija (ZM) un Kultūras              
ministrija (KM) plāno novirzīt savu finansējumu, jo tās ir lielākās ministrijas, kuru padotībā             
atrodas kāda no AII. Projektā ir pamanītas vairākas nesakritības, kam nav atrasts izskaidrojums.             
Pirmā nesakritība ir par studējošo stipendijām – studējošie sāks saņemt stipendijas par šo             
akadēmisko gadu, bet budžets, ko plāno apstiprināt sevī ietver gan šo akadēmisko gadu, gan arī               
nākamo, kas sāksies 2021. gada septembrī. Šajā pozīcijā ir jāparedz finansējums arī nākamā gada              
rudens semestrim, ja studējošie vēlas, lai šīs paaugstinātās stipendijas 200 eiro apmērā būtu             



pieejamas arī 2021. gada rudens semestrī. Šajā jautājumā nepieciešams nosūtīt vēstuli IZM un             
atbildīgai komisijai, kā arī rosināt diskusiju medijos. 

Cits jautājums, kurā ir neskaidrība, ir tāds, ka nav atrasts pamatojums vai izskaidrojums             
tam, ka nav piešķirts papildu finansējums reformām, kas šobrīd ir paredzētas augstākajā izglītībā,             
piemēram, speciālās stratēģiskās specializācijas, jaunais pārvaldības modelis. Par LLU – tiek           
paredzēts attiecībā pret 2019. gadu tiks sagatavoti vairāk absolventi un finansējums paliek            
stabils. Starpība finansējumā 2022. gadā rodas sakarā ar to, ka netiek paredzēts finansējums             
iepriekšminētajām stipendijām 200 eiro apmērā. Kultūras ministrijas pakļautībā esošajām AII          
finansējums nemainās un līdzīgi kā LLU 2022. gadā finansējums samazinās uz stipendiju rēķina.             
VM pakļautībā esošajām AII finansējums pieaug, pieaug arī valsts budžeta finansēto studiju            
vietu skaits par septiņām vienībām. Ir izdalīta atsevišķa sadaļa, kas attiecas uz rezidentiem ir              
palielināts finansējums sakarā ar normatīvo aktu izmaiņām, ir plānots palielināt arī rezidentūras            
vietu skaitu.  

IZM finansējums būtiski nemainās, neliels pieaugums novērojams vienreizējo Covid-19         
seku novēršanas pasākumu sakarā. Tomēr ir vairākas nesaprotamas iekšējās naudas pārdales,           
piemēram, 2021. gadā AII netiks izmaksāts snieguma finansējums, kas ir augstākās izglītības            
finansēšanas trešais pīlārs. Minētais finansējums tiks pārvirzīts jaunajai pedagogu sagatavošanas          
programmai, kas ir darba vidē balstīta, ko realizē LU kopā ar DU un Liepājas Universitāti               
(LiepU). Tiek novērotas arī nesakritības par valsts budžeta finansēto studiju vietu skaitu, vienā             
sadaļā IZM norādot 18 tūkstošus budžeta vietu un tikai par 300 vietām mazāk nākamajā gadā,               
bet, paskatoties detalizētākā uzskaitījumā, budžeta vietu skaits samazinās par trīs tūkstošiem. Ir            
nepieciešams noskaidrot šīs atšķirības iemeslu. Šajā periodā tiek plānots arī saglabāt AII            
nodarbinātajiem pedagogiem normatīvajos aktos noteikto stundas likmi. LNAA tiek palielināts          
finansējums. 

Aicinājums LSA domei pieskatīt LSA valdi un aktīvi iesaistīties diskusijās, kas šobrīd            
notiek nozarē par Rektoru padomes sagatavoto likumprojektu apvienotam Augstākās izglītības          
un Zinātniskās darbības likumiem. Vasaras laikā Rektoru padome ir sagatavojusi savu           
piedāvājumu iepriekšminētajam normatīvajam aktam un LSA būtu vērtīgi iesaistīties tā          
apspriešanā. Likumprojekta piedāvājuma izveidi vadīja bijušais BA un LU rektori. Ir           
nepieciešams izvērtēt normas, kas tiek piedāvātas studējošo tiesībām un pienākumiem, kā tiks            
reglamentēta SP darbība. 
Tiek izsludināta pauze līdz 14.20. 
 

8. LSA finansēšanas modeļa pilnveides darba grupa 
 
R. Rostoks: Iepriekš tika nosūtīts e-pasts par šo darba kārtības punktu. Jautājuma risināšanai tika              
organizētas piecas darba grupas, kurās piedalījās pārstāvji no vairākām AII. Tika aplūkoti vairāki             
priekšlikumi un 14. oktobra darba grupā tika pieņemta vienošanās par to, kā turpmāk varētu              
risināt LSA iekšējās finanšu problēmas. Jāakcentē, ka atbilstoši AL, LSA pienākums ir sniegt             
atzinumus par studējošo interesēm normatīvo aktu projektos, izvirza studējošo pārstāvjus,          
nodrošinot pārstāvību ārvalstīs, kā arī risina citus jautājumus saistībā ar studējošo pārstāvniecību.            
Darba grupu ietvaros notika vairākas diskusijas par to, par ko LSA biedri maksā biedru naudas.               
Lai LSA izdotos veiksmīgi sastādīt nākamā gada budžetu, aicinājums LSA domei definēt tieši             
kādiem mērķiem tiek izlietoti biedru naudas ieņēmumi. Darba grupā tika ierosināti trīs varianti,             
bet, lai atvieglotu izvēli LSA domei, tika nolemts piedāvāt tikai divus variantus: 

● 1. variants. No biedru naudu ieņēmumiem tiek segti: 
o administratīvie izdevumi; 
o atalgojuma sadaļa; 
o reprezentācijas sadaļa; 
o starptautisko izdevumu sadaļa. 

● 2. variants. No biedru naudu ieņēmumiem tiek segti: 
o administratīvie izdevumi; 



o atalgojuma sadaļa; 
o reprezentācijas sadaļa; 
o starptautisko izdevumu sadaļa; 
o pasākumu izdevumi. 

Rosinājums pieņemt lēmumu ir šobrīd, jo novembra domes sēde būs pēdējā, kurā varēs mainīt              
biedru naudas maksāšanas kārtību. 1. variants rezultētos esošā biedru naudas apmēra saglabāšanā            
vai nelielā palielinājumā. 2. varianta īstenošanai būtu nepieciešams biedru naudas apmērs vismaz            
1,30 eiro apmērā uz vienu studējošo, lai spētu nodrošināt visu 2. varianta sadaļu realizāciju. Būtu               
nepieciešams arī mainīt biedru naudas maksāšanas kārtība, kas notiktu sasteigti. 
J. Širina: Precizējošs jautājums – ko tu šodien, kā darba grupas vadītājs, vēlies sagaidīt no               
domniekiem? 
R. Rostoks: To, lai tiek definēts, kādiem mērķiem un kādām pozīcijām tiek izlietoti biedru              
naudas ieņēmumi, jo tas palīdzēs izveidot nākamā gada budžeta projektu. 
J. Širina: Šobrīd būtu nekorekti lemt par tik būtisku jautājumu. Piedāvāju lemt par to visu               
nākamajā domes sēdē, tā kā piedāvājums tika iesūtīts 15. oktobra vakarā un nebija skaidri              
formulēta nepieciešamība pēc balsojuma. 
R. Rostoks: Pēdējām trīs domes sēdēm nav norādīts konkrēts lēmums projekts nevienam no             
LSA valdes iesniegtajiem darba kārtības punktiem. 
J. Širina: Ņemot vērā, ka esi bijis viens no domniekiem, kas aktīvi iestājas par to, būtu bijis                 
korekti to norādīt kādā no domes sēdēm. 
E. Dāldere: Precizējošs jautājums – kā informatīviem punktiem var būt lēmumprojekti? 
R. Rostoks: Darba kārtības punktiem ir nepieciešams tos informatīvi aprakstīt vai arī piedāvāt             
variantus lēmumprojektiem. Aicinu LSA domi izteikti viedokļus par to, kuram variantam drīzāk            
tērēt biedru naudu, vai arī izteikties nākamajā domes sēdē, bet vēlos atgādināt, ka nākamā domes               
sēdē būs pēdējā iespēja grozīt biedru naudas maksāšanas kārtību. Ja tiktu lemts, par kādām              
pozīcijām tiek maksāta biedru nauda, ir liela iespēja, ka varētu tikt uzspiests variants, kas              
neietilptu esošā budžeta ietvaros ar esošo biedru naudas apmēru. 
I. Mančass: Jautājums R. Rostokam – kāpēc nevienā no piedāvātajiem trīs variantiem [e-pastā             
iesūtītajiem] netika izskatīts piedāvājums no BASP puses – piesaistīt NVO fondus, lai nebūtu             
jāpaaugstina biedru naudas apmērs vai jāizņem no budžeta pasākumu pozīcijas? 
R. Rostoks: Iespēja piesaistīt alternatīvus finansējuma veidus tika izskatīta vairākkārt, tomēr           
darba grupās tika konstatēts, ka NVO fondi vai projektu finansējums nav ilgtermiņa risinājums,             
un būtu riskanti bāzēt ieņēmumus pamatdarbībā uz finansējumu, kas var beigties. Tas ir arī liels               
administratīvais slogs, un šobrīd nav finansējuma algot personu, kas varētu ar to strādāt.             
Jautājums domei ir nevis par to, kā tiks finansēta LSA darbība, bet gan kā tiek izlietoti biedru                 
naudu ieņēmumi. Pirmajā variantā ir piebilde, ka, ja nav papildu finansēšanas avotu, ir             
nepieciešamas konkrētas summas, lai izpildītu gada budžetu bez zaudējumiem. Doma par           
fondiem nav atmesta, bet ir aicinājums sākt rakstīt projektus, un ir jāieplāno budžetā finansējums              
par projektiem atbildīga cilvēka algošanai. Tas ir jautājums nākamā gada budžetam, pie kā tiks              
strādāts pirms kongresa.  
L. Kampa: Es biju pēdējā darba grupā par LSA finansēšanas modeli un vēlos vērst uzmanību,               
ka tie varianti, ka tika iesūtīti e-pastā, par ko tika panākta vienošanās virzīt izskatīšanai LSA               
domes sēdē, bija ar citādākiem biedru naudas apmēriem uz vienu studējošo – 1,14 eiro pirmajā               
variantā, 1,30-1,40 otrajā variantā. Rodas jautājums par piedāvāto skaitļu izcelsmi. 
R. Rostoks: Lai būtu iespējams virzīt šo jautājumu kā domes balsojumu, būtu korektāk iedalīt              
piedāvātos trīs variantus divos, jo, ja tiek veikts balsojums, tas tiek veikts par konkrētām budžeta               
pozīcijām, kam tiek novirzīti biedru naudas ieņēmumi. Sakarā ar to, ka e-pastā piedāvātajā otrajā              
un trešajā variantā pozīcijas sakrīt, bet atšķiras aprēķinātie pieņēmumi par biedru naudas apmēra             
izmaiņām, kas nav saistoši šai LSA domes sēdei, būtu korektāk iedalīt tikai divos variantos,              
vienā no kuriem ir pozīcija “Pasākumi”. Piedāvātais biedru naudas apmērs, 1-30-1,50 eiro, ir             
provizorisks pieņēmums, ja netiek atrasts papildu finansējums un tas nav saistošs. 



I. Mančass: Aicinu LSA domi gadījumā, ja tiek virzīts biedru naudas apmēra palielinājums no              
1,14 eiro uz lielāku summu, domniekus balsot “Pret”. Tas ir BASP viedoklis, kas tika pieņemts               
BASP sēdē. Papildinot iepriekšminēto, norādu, ka lielākā daļa nevalstisko organizāciju strādā,           
izmantojot NVO fondu finansējumu. No NVO fondiem atkarīgas ir diezgan daudzas           
organizācijas, tāpēc BASP nesaskatīja nekādu problēmu izmantot līdzekļus arī no šiem fondiem.            
BASP izveidoja nelielu apkopojumu no 2019. gada nolikuma, lai darba grupā esošie biedri             
varētu ar to iepazīties un apsvērt šo iespēju, kas šajā sēdē netiek skatīta, tā vietā rosinot pacelt                 
biedru naudas apmēru. 
R. Rostoks: Šajā domes sēdē LSA dome tiek aicināta definēt to, kādiem mērķiem tiek izlietoti               
biedru naudas ieņēmumi un biedru naudas izmaiņas šai domes sēdei nav saistošas. Netiek lemts              
par biedru naudas apmēru, kas būtu jādara nākamajā kārtējā domes sēdē. 
A. Pokšāne: LSA arī iepriekš ir bijusi sadarbība ar NVO fondiem un tajā ir novērota viena                
problēma – LSA valdē ir konkrēts cilvēku skaits, un nereti nav arī valdes un biroja palīgu, tāpēc                 
esošajiem valdes locekļiem rodas papildus slogs esošajiem darba pienākumiem. 
R. Rostoks: Šī punkta mērķis ir apzināt pozīcijas, kam tiek novirzīti ieņēmumi no LSA biedru               
naudām. Nākamajās darba grupās tiktu veiktas turpmākās darbības, piemēram, LSA budžeta           
projekta sastādīšana. Šis lēmums ir svarīgs turpmāko darba grupu virzības virziena apzināšanai.            
Pēc tam var spriest, vai ir papildu veidi LSA darbības finansēšanai. Lūdzu izsludināt domei              
balsojumu par piedāvātajiem variantiem. 
L. Kampa: Aicinu atlikt šo jautājumu uz nākamo domes sēdi, jo varianti tika mainīti pēdējā               
mirklī, tie atšķiras no darba grupā apspriestajiem un balsojums nebūs objektīvs. 
I. Mančass: Atbalstu L. Kampas ierosinājumu atlikt balsojumu un darba grupā apspriest            
jautājumu padziļinātāk. Aicinu arī izsludināt darba grupas norises laiku. 
A. Tarasova: Uzskatu, ka ierosinātais piedāvājums balsot ir absurds, par to, kādiem mērķiem             
tiek izlietots biedru naudas finansējums. Rosinu izveidot darba grupu, kurā ir pēc iespējas vairāk              
SP pārstāvju un arī LSA valde, un izdiskutēt minētos jautājumus, jo tos var apspriest darba               
grupā, nevis domes sēdē.  
J. Širina: Ņemot vērā, ka ierosinājums par jautājuma atlikšanu atbilstoši LSA Kārtības rullim, ir              
nepieciešams vienoties par termiņu, līdz kuram jautājums tiek atlikts. Tika izteikts ierosinājums            
to atlikt līdz nākamajai kārtējai LSA domes sēdei.  
A. Tarasova: Ierosinājums noskaidrot viedokli par darba grupas norises laiku SP vadītāju            
sarakstē, lai darba grupā varētu lemt par termiņiem. 
J. Širina: LSA Kārtības ruļļa 39. punkts nosaka, ka, ja domes sēdes darba kārtībā lēmumu par                
lēmumprojektu pēc sēdes vadītāja, iesniedzēja vai cita domnieka iniciatīvas atliek, sēdes vadītājs            
sēdes laikā nosaka jautājuma izskatīšanas termiņu, ko ieraksta sēdes protokolā. Priekšlikums ir            
pirms balsošanas par jautājuma atlikšanu, vienoties, ka tas tiek izskatīts nākamajā kārtējā LSA             
domes sēdē un tiek sagatavots konkrēts lēmumprojekts. 
Ierosinājums tiek atbalstīts. 
Vai kādam ir iebildumi pret to, ka tiek balsots par jautājuma atlikšanu līdz nākamajai domes               
sēdei? 
Iebildumi netiek saņemti. 
Izsludinu balsojumu: “Par LSA finansēšanas modeļa pilnveides darba grupas izvirzītā          
priekšlikuma izskatīšanas atlikšanu līdz nākamajai kārtējai LSA domes sēdei.” 

Lēmums: “Atlikt LSA finansēšanas modeļa pilnveides darba grupas izvirzītā priekšlikuma          
izskatīšanu līdz nākamajai kārtējai LSA domes sēdei.” 
A. Barkāne: Aicinājums R. Rostokam ievietot SP vadītāju sarakstē saiti uz atskatiem no             
notikušajām darba grupām. 
Ierosinājums tiek pieņemts. 
 

9. KRS? 2020 projekta prezentācija 

PAR PRET ATTURAS 
21 2 3 



 
A. Tarasova: Mani sauc Aneta Tarasova, esmu no RTU SP un šogad esmu kļuvusi par semināra                
“Kam Rūp Students?” 2020 galveno organizatoru. Vasaras vidū tika apstiprināts projekta           
galvenais organizators Otto Jānis Jansons un izveidota organizatoru komanda. Tobrīd semināra           
norise bija plānota novembra vidū. Dažādu iemeslu dēļ projekta organizatoru komanda palika            
bez galvenā organizatora un ar iepriekšējo organizatoru un LSA valdes palīdzību nonāca līdz             
tam, ka es kļuvu par projekta galveno organizatoru un tika piesaistīti papildu organizatori. Viss              
minētais process notika septembrī, un tika izdarīts secinājums, ka līdz novembra vidum nebūs             
iespējams realizēt projektu. Kopā ar LSA valdi tika nolemts, ka KRS? 2020 notiks decembrī.  

Ņemot vērā MK lēmumu par to, ka organizēt pasākumus var tikai tad, ja apmeklētāju              
skaits nepārsniedz 30 cilvēkus, tika nolemts, ka projekts decembrī nevar norisināties, jo            
dalībnieku skaits, neskaitot organizatorus, būtu līdz 25. Projekta organizatoru komanda ir           
diskutējusi par turpmāko virzību, nevēloties to atcelt un norādot, ka to nevar organizēt tiešsaistē.  

KRS? 2020 organizatoru komanda lūdz LSA domi pārcelt pasākumu uz brīdi, kad tas             
varētu notikt ar lielāku dalībnieku skaitu. Rodas jautājums par projekta organizēšanas jēgu,            
ņemot vērā, ka tas tiek veidots studējošajiem, kas salīdzinoši nesen ir uzsākuši gaitas studējošo              
pārstāvniecībā, tomēr organizatoru komanda vienojās, ka projektu ir iespējams padarīt          
nopietnāku un informatīvāku, pielāgojot to ne tik jauniem studējošo pārstāvjiem, vienlaikus           
saglabājot esošo konceptu, ka tas ir trīs dienu seminārs par personību, komandu un izvēlēm.              
Ideja ir padarīt semināra saturu sarežģītāku. Organizēšanā tiktu lūgta palīdzība gan LSA valdei,             
gan arī iepriekšējiem organizatoriem. 
I. Uhaņs: Kāds ir provizoriskais projekta norises datums, lai tas saglabātu KRS? ideju, principus              
un vīziju? 
A. Tarasova: Organizatoru starpā ir spriests, ka tā varētu būt 2021. gada janvāra pēdējā vai               
februāra pirmā nedēļa. Ņemot vērā esošo situāciju valstī, nevar būt pārliecināts, ka tajos datumos              
pasākums varēs notikt, tomēr tie ir plānotie šobrīd. 
P. Feldmane: No RSU SP puses atbalstam KRS? 2020 pārcelšanu.  
A. Salmiņš: Esmu bijis KRS? 2019 dalībnieks. Uzskatu, ka tas ir viens no svarīgākajiem              
pasākumiem studējošajiem, kas vēl nav iesaistījušies studējošo pārstāvniecībā, un tā norises ir            
nepieciešama, kaut vai pārnesot to vai atšķirīgā formātā kā līdz šim. 
A. Tarasova: Jautājums domei – vai labāk būtu semināru organizēt janvāra pēdējā vai februāra              
pirmajā nedēļā? 
R. Rostoks: LU SP atbalsta semināra norisi februāra pirmajā nedēļā. 
J. Širina: Vai kādam ir iebildumi pret projekts KRS? 2020 norises pārcelšanu uz 2021. gada               
pirmo ceturksni? 
Iebildumi netiek saņemti. 

 
10. Finanšu pārskats par periodu kopš iepriekšējās Domes sēdes 

 
Konta pārskats ir pieejams pielikumā. 
R. Rostoks: LSA Iekšējā finanšu kārtībā 2.1.3. punktā ir minēts, ka vismaz reizi mēnesī ir               
jāatjauno ieņēmumu un izdevumu pārskata sadaļa LSA mājaslapā. Šobrīd LSA mājaslapā nevar            
atrast minēto pārskatu un atrodot to caur Google ir maz ticams, ka tur norādītie skaitļi ir pareizie.                 
Kad varētu būt gaidāms atjaunots ienākumu-izdevumu pārskats? 
J. Širina: Kopš LSA tika likvidēts finanšu virziens, šī jautājuma sakārtošana nav bijis viens no               
prioritārajiem LSA virzieniem. Iepriekšējā periodā kā risinājums tika piekopts tas, ka domes            
sēdēs tika prezentēta finansējuma izlietojuma tabula. Diemžēl šajā periodā tāds nav izveidots. Ir             
plānots tādu sagatavot uz nākamo kārtējo LSA domes sēdi. 

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

sēdes 
 



LSA valdes locekļu un biroja darbinieku darbības pārskats ir pieejams pielikumā.  
R. Rostoks: Vai būtu iespējams LSA mājaslapā izveidot mapi, kurā atrodas visi izveidotie             
atzinumi, lai domnieki varētu sekot līdzi aktualitātēm? 
K. Sproģe: Tādas mapes izveide ir iespējama, tomēr neredzu tam pamatojumu, tā kā lielākā daļa               
svarīgo atzinumu pēc apstiprināšanas tiek izsūtīta gan LSA domei, gan SP vadītājiem. 
R. Rostoks: Vai līdz nākamajai domes sēdei būtu iespējams izveidot tādu mapi? 
K. Sproģe: Tikai jaunajiem vai arī vecajiem atzinumiem? 
R. Rostoks: Arī vecajiem. 
K. Sproģe: Jā. 
 

12. Studējošo pašpārvalžu aktualitātes 
 

P. Feldmane (RSU): 
● sākts darbs pie Zinātnes semināra; 
● organizēts Rudens akadēmiskais seminārs hibrīda režīmā; 
● septembrī notika Jauno biedru seminārs un pirmā studiju gada studējošo iesvētības; 
● pārstrādāti sadarbības memorandi par studiju maksām ar dekāniem; 
● notikusi RSU SP skapīšu izloze; 
● notikusi RSU SP gada balva. 

 
A. Vasiļjeva (LLU): 

● Norisinās izaugsmes seminārs “Izrāviens”, kurā viesojas arī ZM pārstāvis; 
● 28. oktobrī notiks LLU SP valdes vēlēšanas. 

 
A. Tarasova (RTU): 

● Darbs pie attālinātā darba vadlīniju izveides; 
● Notiek hakatons Zinātnes festivāla ietvaros; 
● Sporta nodaļa strādā pie informācijas apkopojuma par sporta iespējām RTU; 
● Visas nodaļas organizē attālinātos pasākumus; 
● Sākts darbs pie BalTech attālinātās konferences. 

 
E. Bišofs (LJA): 

● Tiek risinātas problēmas ar budžetu; 
● Tika organizētas iesvētības pirmā studiju gada studējošajiem. 

 
I. Iraida (EKA): 

● Noticis akreditācijas process EKA; 
● Nākamajā nedēļā tiks organizēts motivācijas seminārs pirmā studiju gada studējošajiem; 
● Oktobra beigās ir gaidāmas ārkārtas akadēmiskā virziena vadītāja vēlēšanas. 

 
I. Uhaņs (VeA): 

● Pirms divām nedēļām notika VeA SP valdes vēlēšanas; 
● Tiek atcelti tradicionālie pasākumi ierobežojošo apstākļu dēļ. 

 
I. Mančass (BA): 

● Septembra sākumā tika organizēts pasākums pirmā studiju gada studējošajiem “Ielec          
BASP”; 

● Organizētas iesvētības pirmā studiju gada studējošajiem; 
● Tika sasaukts jauns Satversmes sapulces un Senāta sastāvs, ievēlēti jauni senatori; 
● Notiks jaunā rektora vēlēšanas un tikšanās ar amata kandidātu. 

 
R. Filimonovs (DU): 



● Notiek attālināts studiju process. 
 
R. Rostoks (LU): 

● Studijas notiek hibrīda režīmā; 
● Veikta aptauja par studiju procesu; 
● Drīzumā būs FSP vēlēšanas; 
● Būs zinātniskā konference; 
● Būs gada balva un 100 gadu jubilejas svinības; 
● Būs talka LU Botāniskajā dārzā; 
● Noslēgta vienošanās par dienesta viesnīcu attīstību, kuru renovēšanā tiks ņemts vērā           

studējošo viedoklis; 
● Notiek Rakstu mājas projektēšana; 
● Notiek RailBaltic risinājumu izveide; 
● Notiek pasākumi internacionālajiem studējošajiem; 
● Tiek apzināta situācija LU sportistu vidū sakarā ar esošajiem ierobežojumiem. 

 
S. Leimane (LMA): 

● Aktīvs darbs Senātā un Studiju padomēs pie normatīvo aktu saskaņošanas sakarā ar            
attālināto studiju procesu; 

● Notika stipendiju komisijas sēde, kur studējošiem piešķīra Covid-19 stipendijas; 
● Plānots izveidot anketu studējošajiem par attālināto studiju procesu; 
● Uzsākta LMA SP nolikuma pilnveide un pārskatīšana sadarbībā ar LSA. 

 
S. Dundenieks (RTA): 

● Organizētas iesvētības pirmā studiju gada studējošajiem; 
● Ievēlēta jauna RTA SP valde; 
● Organizēti dažādi semināri; 
● Izveidots pasākumu plāns visam semestrim; 
● Diskusijas par attālināto studiju procesu, ja tāds tiks ieviests. 

 
R. R. Amsons (BAT): 

● Organizētas iesvētības pirmā studiju gada studējošajiem; 
● Organizēts galda spēļu vakars; 
● Organizēts pasākums “Iepeldi rudenī”. 

 
 
Sēde tiek slēgta: 15.40 
 
Sēdi vadīja J. Širina 
Sēdi protokolēja K. Freimane 
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