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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 18. decembrī 
Sēdes sākums: 10.00 
Sēdē piedalās: 31 no 51 balsstiesīgajiem – konstatēts kvorums 
Sēdē piedalās: 
 
Domnieki: 
 
Ints Mančass (BA) 
Karīna Fedotovska (BA) 
Kristaps Jumis (DU) 
Raivis Filimonovs (DU) 
Ieva Iraida (EKA) 
Anna Vērdiņa (LiepU) 
Dārta Ditmane (LiepU) 
Emīls Bišofs (LJA) 
Anna Marija Kučinska 
(LKA) 
Daniels Balodis (LKALKK) 
Valters Dolacis (LKrA) 

Elīna Grāvīte (LLU) 
Ernests Brēdiķis (LLU) 
Karlīna Strautmale (LMA) 
Ieva Viese-Vīgula (LMA) 
Sandis Homenko (LNAA) 
Līga Rudzāne (LU) 
Laura Grima (LU) 
Rūdolfs Aleksandrs Strods 
(LU) 
Rolands Aleksandrs Rudenko 
(LU) 
Katrīna Sproģe (LSA) 

Anželika Zorova (RSU) 
Laima Kampa (RSU) 
Arnolds Gudkovs (RSU) 
Salvis Dundenieks (RTA) 
Santa Mukāne (RTA) 
Aneta Tarasova (RTU) 
Agnis Salmiņš (RTU) 
Mareks Biskars (RTU) 
Matīss Kundziņš-Āboliņš 
(RTU) 
Igors Uhaņs (VeA) 
Linda Broka (ViA) 

 
Viesi: 
 
Alise Pokšāne (LSA) 
Amanda Barkāne (LSA) 
Elīza Dāldere (LSA) 
Izabella Rumkovska 
(LSA) 
Katrīna Freimane (LSA) 
Aiva Staņēviča 
Alise Vaivode 
Anna Paula Veidemane 
Ariana Krasiļščikova 
Austris Pumpurs 

Danīls Ņikiforovs 
Deniss Celuiko 
Elīna Peiseniece 
Eva Ūbele 
Guntis Kalniņš 
Ieva Annija Eihmane 
Ingvars Kudeikins 
Justīne Širina 
Krista Ribakova 
Kristafers Zeiļuks 
Lāsma Līga Reisa 

Lāsma Lubāne 
Līga Puzule 
Marta Kaķe 
Nikola Kovaļevska 
Paula Feldmane 
Paulīna Leimane 
Roberts Rostoks 
Sanita Strenga 
Santa Leimane 
Simona Granta 
 

 
 

Sēdes darba kārtība: 
1. Domes sēdes atklāšana 
2. Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana 
3. Iesniegumi 
4. Valdes vēlēšanas 
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5. Pauze un balsošana par valdes amatu kandidātiem 
6. Valdes vēlēšanu rezultātu apstiprināšana 
7. LSA finansēšanas modeļa pilnveides darba grupas noslēguma ziņojums 
8. Mandātu skaita sadalījums LSA domē un kongresā 
9. Augstākās izglītības un zinātnes likums 
Pauze 
10. Aktuālā informācija par likumprojektu “Grozījumi Augstskolu likumā” 
11. Rektoru padomes demisijas pieprasījums Ilgai Šuplinskai 
12. Normatīvo aktu monitorings 
13. Finanšu pārskats par periodu kopš iepriekšējās omes sēdes 
14. LSA budžeta izlietojums 
15. LSA darbības pārskats kopš iepriekšējās domes sēdes 
16. Studējošo pašpārvalžu aktualitātes 

 
Sēdes sākums: 10.00 
 

1. Domes sēdes atklāšana 
 
K. Sproģe saka uzrunu. 
K. Freimane informē, ka kvorums ir konstatēts. 
K. Sproģe informē par domes sēdes norisi. 
 

2. Darba kārtības apstiprināšana 
 
K. Sproģe iepazīstina ar iesūtīto domes sēdes darba kārtību. 
K. Sproģe: Ierosinājums darba kārtību papildināt ar punktu par normatīvo aktu monitoringu. Vai             
kādam ir jautājumi, iebildumi, komentāri? 
Jautājumi, iebildumi, komentāri netiek saņemti. 
“Par 2021. gada 23. janvāra domes sēdes precizētās darba kārtības apstiprināšanu.” 
Mandātus “Par” paceļ vairākums. “Pret” vai “Atturas” neviens nebalso. 
Lēmums: 2021. gada 23. janvāra domes sēdes precizētā darba kārtība ir apstiprināta. 
 

3. Iesniegumi 
 

K. Sproģe: Ir saņemts iesniegums no A. Pokšānes par darba attiecību pārtraukšanu. 
A. Pokšāne: Iesniegums kalpo par pamatu akadēmiskā virziena vadītāja vēlēšanām šodienas           
domes sēdē. Iemesli atlūguma uzrakstīšanai bija nespēja savienot darbu LSA ar studijām pilnībā             
atšķirīgā studiju virzienā maģistra studiju līmenī. Darbība LSA tika sākta, lai turpinātu studējošo             
pārstāvniecību un iegūtu jaunu pieredzi. Ņemot vērā to, kas tika sasniegts studiju ziņā, būtu              
nepareizi tās atlikt malā, tāpēc palika divas iespējas – turpināt darbu LSA un paralēli studēt vai                
arī pievērsties ekskluzīvi studijām. Studiju laikā tā bija galvenā prioritāte. 

Iemesls, kāpēc atlūgums netika iesniegts ātrāk, bija nepieciešamība nodrošināt pēc          
iespējas pilnāku LSA valdes sastāvu kā arī palīdzēt ar akadēmiskā virziena darbiem un lēmumu              
pieņemšanu. Šoreiz ir pieteicies akadēmiskā virziena vadītāja amata kandidāts, tomēr iepriekšējā           
pieredzē kā LSA domniekam vairākkārt piedzīvots, ka ilgstoši nav pieteikumu virziena vadītāja            
amatam. Aicinājums atcerēties, ka rīcībspējīga LSA valde ir arī studējošo pašpārvalžu (SP)            
interesēs. Esošais darba daudzums valdes locekļiem padara pozīciju nepievilcīgu potenciālajiem          
kandidātiem, tāpēc ir aicinājums nesamazināt vēl vairāk LSA valdes locekļu skaitu. 

 
4. Valdes vēlēšanas 

 



K. Sproģe: Norādītajā laikā saņemts viens pieteikums akadēmiskā virziena vadītāja amatam no            
K. Zeiļuka un izvirzījums minētajam kandidātam no Banku augstskolas (BA) SP. Kandidāta            
mājasdarbi ir izpildīti un iesūtīti laikā, tāpat LSA domei ir iesniegts mājasdarba izvērtējums.             
Piedāvājums ir kandidāta prezentācijai sniegt septiņas minūtes, mājasdarbam piecas minūtes,          
jautājumu uzdošanai kandidātam septiņas minūtes un izteikšanās daļai par kandidātu 15 minūtes.            
Vai kādam ir jautājumi, komentāri iebildumi? 
Jautājumi, komentāri, iebildumi netiek saņemti. 
 
Akadēmiskā virziena vadītāja vēlēšanas. 
 
K. Zeiļuks: Esmu Kristafers un nāku no BA SP, kur šobrīd vadu iepriekšminēto SP. Manas               
vērtības ir beznosacījuma taisnīgums pret visiem; sadarbība, kas ietver jebkuras organizācijas           
būtisku aspektu – komunikāciju, jo bez tās nevar pārstāvēt nevienu viedokli, savā starpā ar to               
neapmainoties; godprātība – tie nekad nav bijuši savtīgi mērķi, kaut ko darot, iegūt sabiedrības              
labu vai kādu citu izdevīgumu; atklātība – vienmēr par savu darbu esmu gatavs runāt, atzīt savas                
kļūdas un uzklausīt kritiku, kā arī paskaidrot savas rīcības; vienlīdzība – kaut arī SP ir dažādas,                
tām savstarpēji jābūt vienlīdzīgam, lai pārstāvētu visu studējošo intereses. 

Mana profesionālā pieredze ietver raidījuma vadītāja amatu radio “Čau TV”, kur bija            
darbs ar informāciju, tās pasniegšanu pievilcīgākā formātā jauniešiem. Esmu bijis valdes loceklis            
Rīgas Skolēnu domē, kur darbojos ar skolēnu interešu pārstāvību, pieņemot organizācijas           
lēmumus, vadot juridisko un finanšu komisiju, kā arī ārējo sakaru daļu, kur arī tika daudz               
paveikts. Esmu bijis arī Latvijas nacionālā kultūras centra grāmatveža palīgs, kur apguvu ar             
Latvijas birokrātijas iekārtu saistītus jautājumus. Esmu dibinājis jauniešu organizāciju 2019.          
gada martā, kur pusotru gadu biju valdes priekšsēdētājs. Pašlaik esmu auditorijas servisa            
departamenta vadītājs Rīgas Starptautiskajā kinofestivālā, kur vadu procesus, komunicēju,         
piesaistu sadarbības partnerus, kā arī piedalos projektu pieteikumu rakstīšanā un to īstenošanā.            
Esmu šobrīd arī priekšsēdētājs BA SP, kas sniedz izpratni par darbu SP. Vēl esmu bijis jaunatnes                
pilsētu komisijas loceklis Baltijas Pilsētu savienībā un LSA revīzijas komisijas priekšsēdētājs.           
Esmu absolvējis 47. vidusskolu un šobrīd mācos Banku augstskolā. 

Iemesls kandidēšanai par LSA akadēmiskā virziena vadītāju ir nespēja būt malā,           
apzinoties, ka varu iesaistīties organizācijā, kur tas ir nepieciešams. Uzskatu, ka šādam cilvēkam             
būtu jāpārstāv arī citi studējošie. LSA ir tā vieta, kur katrs iesaistītais ir studējošo rupors, tāpēc                
vēlos būt ruporu rupors. Šobrīd notiek grozījumu Augstskolu likumā (AL) izskatīšana, kur ir             
nepieciešama nepārtraukta akadēmiskā virziena darbība. 

Darbības vīzija ietver centienu panākt stabilitāti interešu pārstāvniecības procesos. Šobrīd          
AL grozījumi tiek izskatīti otrajā lasījumā Saeimā un drīzumā tos izskatīs arī plenārsēdē. Cits              
uzsvars akadēmiskā virziena darbībā ir uz ārējām kvalitātes novērtēšanas procedūrām un           
studentu-ekspertu tīkla pārraudzība. Protams, ir jāraksta atzinumi un jāveic viss amata aprakstā            
minētais pēc labākās sirdsapziņas. Ir plānots strādāt pie savstarpējās komunikācijas uzlabošanas           
un uzticēšanās līmeņa paaugstināšanas LSA valdē. Ir jānodrošina arī nepārtraukta informācijas           
apmaiņa un visu viedokļu apzināšana. Nepieciešams izglītot akadēmisko virzienu vadītājus par           
jautājumiem, kas skar viedokļu pārstāvību.  

Mājasdarbā tika uzdots veidot atzinumu par pamatnostādņu projektu “Zinātnes,         
tehnoloģiju attīstības un inovāciju pamatnostādnes 2021.-2027. gadam”. Minētais dokuments         
tika vērtēts atbilstoši šobrīd spēkā esošajām pozīcijām un nostājām, no kurām pieejama bija tikai              
viena – par doktorantūras līmeņa studijām. Kopumā projekts bija atbilstošs nostādnēm. Papildu            
kā ierosinājums, tika norādīts aicinājums iesaistīt studējošos pētniecībā pēc iespējas agrākā           
studiju posmā. Tiktu atrisināta arī problēma ar to, ka ir neliels doktorantu skaits Latvijā, jo tiktu                
veicināta interese par pētniecību jau agrākā studiju posmā. Rosinu projektu saskaņot un atbalstīt             
tā turpmāko virzību. 
A. Gudkovs: Ņemot vērā, ka šobrīd esi BA SP priekšsēdētājs, kāda būs rīcība, ja vienlaikus gan                
LSA, gan arī BA SP būs risināms jautājums, kur ir nepieciešama tava iesaiste? 



K. Zeiļuks: Kad BA SP mani izvirzīja, minētā situācija tika pārrunāta, lai noteiktu prioritāti. Ir               
pārrunāts mehānisms ar BA SP priekšsēdētāja vietnieci, ka tādā gadījumā BA SP jautājumu             
risina tieši viņa. BA SP komanda ir pietiekami pieredzējusi un kompetenta, lai atrisinātu             
problēmsituāciju arī bez priekšsēdētāja iesaistes. Jebkurš nacionāla mēroga problēmjautājums         
skars arī BA SP, un tā risināšana ir jānosaka kā prioritāra. 
E. Brēdiķis: Cik stundu ir jāiegulda nedēļā akadēmiskā virziena vadītāja darbam? 
K. Zeiļuks: Atkarīgs no apkārt esošajām norisēm. Stundās rēķinot, tās būtu aptuveni 20-30             
stundas nedēļā. 
A. Tarasova: Kuras jomas un tēmas augstākajā izglītībā tev šobrīd ir visvairāk jāmācās? 
K. Zeiļuks: Vēl ir jāapgūst Latvijas darbības principi un pasaules pieredze pētniecības un             
zinātnes jautājumos. Kaut arī vēl nav pilnīgas izpratnes par minēto jomu, tā tika padziļināta, arī               
pildot mājasdarbu par pamatnostādņu projektu. 
M. Biskars: Kāda būtu tava rīcība situācijā, ja kāds akadēmiskais jautājums negatīvi ietekmētu             
proporcionāli mazāku daļu no augstskolām, bet lielāko daļu ietekmētu pozitīvi? 
K. Zeiļuks: Lēmumi nacionāla mēroga studējošo pārstāvībā balstās uz LSA domes lēmumiem.            
Izšķiršanās būtu par lielāku pozitīvo ieguvumu, lai nerastos situācija, kurā vairums augstskolu            
sava labuma dēļ nostājas pret LSA. Tomēr gala rīcība balstās uz domes lēmumiem un              
akadēmiskā virziena vadītājs ir tikai tiesīgs ierosināt rīcību. 
A. Pokšāne: Kurš no dokumentiem ir augstāk stāvošs – pozīcija vai nostāja? 
K. Zeiļuks: Nesen tika pieņemts lēmums, ka pozīcija ir augstākstāvošs dokuments. 
L. Kampa: Kādas konkrētas rīcības ir paredzētas savstarpējās komunikācijas un sadarbības           
veicināšanai? 
K. Zeiļuks: Tā būtu personīgāka saziņa ar SP pārstāvjiem konkrētajos jautājumos. Tiktu            
veicināta neformālas komunikācijas pielietošana. 
K. Sproģe: Laiks jautājumiem ir beidzies, tomēr divi viesi ir pacēluši roku, lai uzdotu              
jautājumus. Vai kādam ir iebildumi pret divu papildu jautājumu uzdošanu? 
Iebildumi netiek saņemti. 
G. Kalniņš: Vai ievēlēšanas gadījumā saglabāsi savu pozīciju kā BA SP priekšsēdētājs? Ja jā,              
vai notiks vēršanās pie domes par atļauju apvienot amatus? 
K. Zeiļuks: Ir plānots apvienot abus amatus, un LSA domei tiks lūgta atļauja to darīt. Kopā ar                 
BA SP ir vērtēts par kapacitāti apvienot abus amatus un tika secināts, ka tas ir iespējams. 
D. Celuiko: Ko tu darītu atšķirīgi no priekšteča ievēlēšanas gadījumā? 
K. Zeiļuks: Tiktu uzlabota savstarpējā komunikācija un informācijas aprite. 
 
Izteikšanās daļa 
 
A. Pokšāne: Kopumā kandidāts ar uzdotajiem jautājumiem un mājasdarbu ir labi ticis galā. Ir              
atsevišķas atbildes, kurās ir trūkumi, tomēr tie ir maznozīmīgi un apgūstami laika gaitā.             
Kandidāta kompetence ir pozitīva un nav šaubu, ka kandidāts, sākot darbu, ātri apgūs tehniskās              
nianses un parādīs vēl labāku sniegumu. Atbildes uz jautājumiem bija kritiskas, loģiskas un             
veiksmīgas. 
I. Mančass: BA SP atbalsta K. Zeiļuka kandidatūru, un izrunāta rīcība akūtās problēmsituācijās.             
Aicinājums atbalstīt kandidātu. 
I. Uhaņs: Vai ievēlēšanas gadījumā var paredzēt, ka K. Zeiļukam būs jāatstāj LSA revīzijas              
komisijas priekšsēdētāja amats? Aicinājums atbalstīt kandidātu. Kandidāts ir zinošs un spējīgs. 
K. Sproģe: K. Zeiļukam ievēlēšanas gadījumā būtu jāatstāj LSA revīzijas komisija, nepabeidzot            
ziņojumu, jo stāšanās amatā notiktu pirms LSA kārtējā kongresa. 
L. Kampa: Aicinu atbalstīt kandidātu. Kaut arī viņš ir aizņemts ar vairākiem pienākumiem, viņa              
pieredze un dotības noderēs LSA. 
D. Celuiko: Aicinu atbalstīt kandidātu. 
E. Dāldere: Aicinu atbalstīt kandidātu. Ņemot vērā gan iepriekšējo pieredzi, gan arī motivāciju             
kandidēt, K. Zeiļuks ir spējīgs un atbilstošs kandidāts. 



 
5. Pauze un balsošana pat valdes amatu kandidātiem 

 
Balsojums tiek veikts lietotnē Polys.me. A. Barkāne informē par balsošanas kārtību. Tiek            
izsludināta pauze līdz 10.55. 
 
K. Sproģe: Izsludinu balsojumu: 
“Par Kristafera Zeiļuka apstiprināšanu LSA akadēmiskā virziena vadītāja amatā.” 
Izsūtīta 31 saite, nobalsojuši 27 balsstiesīgie, 4 balsstiesīgie nepiedalās. 

Lēmums: “Apstiprināt Kristaferu Zeiļuku par LSA akadēmiskā virziena vadītāju.” 
 
Tiek saņemta informācija, ka četri balsstiesīgie nav saņēmuši balsošanas saites. 
K. Sproģe: Ierosinu turpināt darba kārtības izskatīšanu, kamēr tiek sagatavota atkārota           
balsošanas saite. Vai kādam ir iebildumi? 
Iebildumi netiek saņemti. Darba kārtība tiek turpināta, un balsojums tiek veikts nākamajā pauzē. 

 
6. Valdes vēlēšanu rezultātu apstiprināšana 

 
K. Sproģe: Izsludinu balsojumu: 
“Par valdes vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu.” 
Balsojumā piedalās 27 no 31 balsstiesīgā. 4 balsstiesīgie nepiedalās balsojumā. 

Lēmums: “Apstiprināt valdes vēlēšanu rezultātus.” 
 
K. Sproģe: Vai kādam ir iebildumi pret atļauju K. Zeiļukam apvienot LSA akadēmiskā virziena              
vadītāja un BA SP priekšsēdētāja amatus? 
L. Grima: Ir iebildumi. 
K. Sproģe: Izsludinu balsojumu: 
“Par atļauju K. Zeiļukam apvienot LSA akadēmiskā virziena vadītāja amatu ar BA SP             
priekšsēdētāja amatu.” 
Balsojumā piedalās 31 no 31 balstiessīgā. 

Lēmums: “Atļaut K. Zeiļukam apvienot LSA akadēmiskā virziena vadītāja amatu ar BA            
SP priekšsēdētāja amatu.” 
 

7. LSA finansēšanas modeļa pilnveides darba grupas noslēguma ziņojums 
 
Noslēguma ziņojums un protokollēmumi pieejami pielikumā. R. Rostoks iepazīstina ar LSA           
finansēšanas modeļa pilnveides darba grupas noslēguma ziņojumu un piedāvātajiem         
protokollēmumiem. 
A. Tarasova: Kad tika nolemts par biroja telpu izmaksu samazināšanu līdz 3000 eiro un kāds ir                
tā pamatojums, ņemot vērā, ka mēneša izmaksas biroja telpu maksājumiem ir 250 eiro un šāda               
summa nav adekvāta tirgus piedāvājumam? 
R. Rostoks: Summa tika prezentēta 7. decembra darba grupā. Summa ir paredzēta biroja telpām,              
kas joprojām pieder Valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ VAS) un tiek             
īrētas ar tādiem pašiem nosacījumiem kā pašreizējās, tikai ir mazāka izmēra un            
energoefektīvākas. Jāņem vērā arī tas, ka drīzumā LSA beigsies patapinājuma līgums ar VNĪ             

PAR PRET ATTURAS 
26 1 0 

PAR PRET ATTURAS 
26 1 0 

PAR PRET ATTURAS 
25 6 0 



VAS par pašreizējo telpu izmantošanu. 250 eiro mēnesī ir paredzēti komunālo pakalpojumu            
apmaksai, nekustamā īpašuma nodoklim un apdrošināšanai. 
K. Sproģe: Komunālie maksājumi LSA ietver arī nekustamā īpašuma nodokļa un ēku            
apdrošināšanas apmaksu. 
I. Mančass: Vai ir iespējams balsot atsevišķi par katru protokollēmumu (lēmumprojektu)? 
R. Rostoks: Tas ir LSA domes lēmums. 
I. Mančass: Ierosinājums vienbalsīgi apstiprināt lēmumprojektu par darba grupas slēgšanu, un           
par pārējiem diviem rosinu balsot atsevišķi. 
K. Sproģe: Balsošana par lēmumprojektiem tiks veikta pēc diskusijas beigām, tomēr           
lēmumprojekti netika iesūtīti pēc LSA Kārtības ruļļa noteiktā termiņa, kas ir piecas darba dienas              
pirms domes sēdes, tāpēc ir jālemj par to, vai lēmumprojekti tiek vispār izskatīti šajā domes               
sēdē. 
A. Tarasova: Vai, veidojot lēmumprojektu, tika analizēti visi LSA komunālo maksājumu rēķini            
gada laikā? 
R. Rostoks: Nav veikta detalizēta komunālo maksājumu analīze katram mēnesim, tomēr ir            
zināma kopsumma pēdējo gadu laikā. Par piemēru netika ņemtas esošās biroja izmaksas, bet gan              
līdzvērtīgi mazāka izmēra biroji, ko izmanto līdzīgas, mazāka izmēra organizācijas, neiekļaujot           
īres maksas apmēru un iekļaujot arī rezerves summu. 
J. Širina: Vai darba grupa, sastādot piedāvājumu, ir veikusi tirgus izpēti par to, kāda veida biroja                
telpas ir pieejamas par piedāvāto naudas summu vai sazinājusies ar VNĪ VAS par iespēju              
turpināt līdzīgu sadarbību. Pašreizējais LSA biroja telpu patapinājuma līgums beidzas 2022.           
gadā. Tika plānots veikt pārrunas ar VNĪ VAS par iespēju pagarināt telpu patapinājuma līgumu. 
R. Rostoks: Darba grupa nav kontaktējusies ar VNĪ VAS. Konkrēti piedāvājumi nav izskatīti un              
summas ir provizoriskas. Lēmumprojekts ir atceļams, ja nebūs iespējams izpildīt tajā paredzēto. 
J. Širina: Precizējošs jautājums – piedāvātā summa nebalstās tirgus izpētē? 
R. Rostoks: Summa balstās tirgus izpētē, bet ne VNĪ VAS piedāvājumā. Novembra domes sēdē              
tika brīdināts, ka darba grupa ir izsmēlusi savus spēkus un piedāvātie lēmumprojekti ir darba              
grupas rezultāts. 
M. Biskars: Ņemot vērā, ka lēmumprojektā norādīts, ka jaunas biroja telpas jāatrod līdz             
pirmajam martam, nepieciešams pagarināt biroja telpu meklēšanas termiņu līdz esošā          
patapinājuma līguma beigām. 
R. Rostoks: Prātīgāk būtu noteikt jaunu biroja telpu atrašanas termiņu līdz 2021. gada vasarai,              
tomēr jāņem vērā, ka 2020./2021. gadam tika plānots budžets ar deficītu, un budžets nākamajam              
periodam tiks pieņemts pavasarī, nepieciešams līdz pavasarim saprast, kādas būs izmaksas           
turpmākajam darbam, lai tās varētu samazināt. Tāpat aprīlī beidzas esošās LSA valdes un             
prezidenta pilnvaras, tāpēc nepieciešams jaunas biroja telpas atrast pašreizējās valdes pilnvaru           
laikā. 
M. Biskars: Lai novērstu minēto situāciju, kur nākamajai valdei ir steidzami jāmeklē jaunas             
biroja telpas, aicinājums termiņu to atrašanai pagarināt līdz 2022. gadam. Tādā gadījumā tiktu             
sniegta iespēja atrast labāku piedāvājumu. 
R. Rostoks: Jāņem vērā plānotais LSA budžets, kurā samazināti biroja telpu maksājumi varētu             
samazināt kopējo budžetu nākamajam periodam. 
K. Sproģe: Pašlaik tiek diskutēts par prezentācijas saturu, nevis lēmumprojektu. 
P. Feldmane: Vai visi lēmumprojekti ir saskaņoti ar LSA valdi, un, ja nav, vai tik nozīmīgus                
lēmumus var pieņemt tikai darba grupas sastāvā? 
R. Rostoks: Lēmumprojekti nav saskaņoti ar LSA valdi. Valde tika informēta caur e-pastu un              
aicināta pievienoties darba grupas tikšanās reizēm. 
M. Kundziņš-Āboliņš: Pēc piedāvātā lēmumprojekta, darba grupa ierosina samazināt valdes          
locekļu skaitu. Vai šāda lēmumprojekta apstiprināšanas gadījumā nepalielināsies esošo valdes          
locekļu darba apjoms, cilvēki tiks pārslogoti un izdegs? Minētās situācijas gadījumā pieaugs            
valdes locekļu darba slodze un pilnvērtīgai pienākumu veikšanai, tiem nevarēs būt nekādi            
papildu darbi, piemēram, studijas. 



R. Rostoks: Tas ir viens no virzieniem, kas aplūkots darba grupā. Konkrētais piedāvājums ir              
kongresa kompetencē. Darba grupās tāds piedāvājums ir aplūkots kā iespēja samazināt           
izdevumus, neņemot vērā citus ietekmējošos faktors. 
A. Gudkovs: Darba grupas mērķis bija optimizēt LSA finansējumu, un ierosinājums par LSA             
valdes samazināšanu tika ierosināts bezizejas situācijai, kad nav iespējams nekur citur rast            
finansējumu. Apstiprināšanas gadījumā par lēmumprojektu vēl tiktu diskutēts. 
J. Širina: Lēmumprojekts par jaunu telpu atrašanu mēneša laikā ir absurds. Aicinājums domei             
noraidīt lēmumprojektu par jaunu biroja telpu atrašanu vai arī to grozīt, pārējie divi             
lēmumprojekti ir atbalstāmi.  
R. Rostoks: Lēmumprojekts paredz telpu atrašanu, nevis līguma noslēgšanu. Darba grupā ir bijis             
daudz dažādu viedokļu. Pašreizējais budžets ir izveidots ar deficītu, ko kompensē iepriekšējo            
gadu uzkrājumi. Darba grupās tika diskutēts par biedru naudas apmēra palielināšanu, tomēr tās             
dalībnieki vienojās, ka šāda situācija nav vēlama. 
A. Pokšāne: LSA valdes loceklim, stājoties darba attiecībās, ir 0,7 slodze. Samazinot valdes             
locekļu skaitu, slodze nesamērīgi pieaugs. Jaunu biroja telpu atrašanai LSA šobrīd pietrūkst            
cilvēkresursu. 
K. Sproģe: LSA budžetu 2021./2022. gadam veidos, un kongresā virzīs LSA valde sadarbībā ar              
domi un SP darba grupās. 
R. Rostoks: Nākamo darba grupu laiki tika nolemti iepriekšējo darba grupu laikā. Aicinu izskatīt              
lēmumprojektus. 
K. Sproģe: 20. janvārī tika saņemti trīs lēmumprojekti. Tā kā tie tika saņemti pēc LSA Kārtības                
rullī norādītā termiņa, nepieciešams lemt par to izskatīšanu šajā vai virzīšanu uz nākamo domes              
sēdi. Izsludinu balsojumu: 
“Par iesniegto lēmumprojektu izskatīšanu 23.01.2021. LSA domes sēdē.” 
Nobalsojuši 30 balsstiesīgie. Balsojumā nepiedalās viens balsstiesīgais. 

Lēmums: “Noraidīt iesniegto lēmumprojektu izskatīšanu 23.01.2021. LSA Domes sēdē.” 
Atbilstoši LSA iekšējiem normatīvajiem aktiem, lēmumprojektu izskatīšana tiek pārnesta uz          
nākamo kārtējo domes sēdi. 
A. Tarasova: Aicinājums izveidot finanšu pārskatu par to, kāds būtu ietaupījums lēmumprojektu            
apstiprināšanas gadījumā. 
D. Celuiko: Vai pirms kongresa ir plānot kāda domes sēde? Jautājums pēc kongresa varētu būt               
neaktuāls. 
K. Sproģe: Kārtējā domes sēde nav plānota, bet ir iespējama ārkārtas domes sēdes sasaukšana              
pēc LSA domes ierosinājuma. 
 
Tiek izsludināta 10 minūšu pauze. 
 

8. Mandātu skaita sadalījums LSA domē un kongresā 
 
Mandātu skaita sadalījums pieejams pielikumā. A. Barkāne iepazīstina ar mandātu skaita           
sadalījumu. 
A. Barkāne: Domei uz nākamo periodu mandātu skaits nemainās. Kongresā ir dažas izmaiņas             
mandātu sadalījumam – Latvijas Kristīgās akadēmijas SP un Industriālo sistēmu menedžmenta           
augstskolas SP tiek piešķirts viens papildu mandāts, savukārt Lutera Akadēmijas SP un            
Transporta un sakaru institūta SP tiek noņemts viens mandāts. 
K. Sproģe: Vai kādam ir iebildumi apstiprināt piedāvāto mandātu skaita sadalījumu SP            
piedāvātajā redakcijā? 
Iebildumi netiek saņemti. Mandātu skaita sadalījums piedāvātajā redakcijā tiek apstiprināts. 
 

9. Augstākās izglītības un zinātnes likums 
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Informācija par Augstākās izglītības un zinātnes likumu pieejama pielikumā. 
K. Sproģe: Augstākās izglītības un zinātnes likums (AIZL) ir paredzēts kā alternatīva AL un              
apvieno sevī AL un Zinātniskās darbības likumu. 
K. Sproģe iepazīstina ar AIZL sadaļām, kas skar studējošos. 
I. Mančass: Vai AIZL tiek noteiktas izmaiņas SP budžetā? 
K. Sproģe: Informācija par izmaiņām SP būs nākamajos slaidos, tāpēc aicinu uzdot jautājumus             
konkrēti par šo sadaļu. 
K. Sproģe turpina iepazīstināt ar AIZL. 
A. Gudkovs: Kas tiek apzīmēts ar terminu studiju ieņēmumi? 
K. Sproģe: Tā iekļauj valsts budžeta dotāciju par studējošajiem un studiju maksas. 
A. Tarasova: Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) SP jau iesūtīja RTU SP nostāju par             
minētajiem jautājumiem. RTU SP aicina neatbalstīt AIZL, bet gan atbalstīt turpmāku grozījumu            
AL virzību. 
K. Sproģe turpina iepazīstināt ar AIZL. 
K. Sproģe: Tā kā likums vēl nav nekur publiski pieejams, aicinājums vienoties par “sarkanajām              
līnijām” likuma virzībā. Galvenie jautājumi ir par visu līmeņu studējošo pārstāvniecību           
augstskolas satversmes sapulcē, 1/200 samazinājumu un par veto tiesībām. 
D. Celuiko: Piekrītu, ka vēl nevar lemt par likumprojekta atbalstīšanu, jo tas vēl nav pieejams               
plašākai sabiedrībai. Latvijas Universitātes (LU) SP rosina LSA domi iesaistīties likumprojekta           
tapšanā un tā uzlabošanā, lai to varētu virzīt uz Saeimu kā alternatīvu grozījumiem AL. 
J. Širina: Atbalstu aicinājumu LSA iesaistīties likumprojekta tapšanā. Ieteicams LSA izveidot           
un nosūtīt viedokli par AIZL likumprojektu, tomēr aicinājums vairāk pievērst uzmanību           
pašreizējiem grozījumiem AL. 
K. Sproģe: Turpmākās diskusijās par Augstākās izglītības padomi (AIP) tiks pieminēta viena no             
Saeimas apakškomisijām, kas strādā ar augstākās izglītības jautājumiem. Pēdējās divās          
apakškomisiju sēdēs tika rosināts izskatīt AIZL likumprojektu apakškomisijai. Visticamāk, kādā          
no nākamajām sēdēm potenciāli tiks skatīts arī AIZL, meklējot labas idejas, ko iekļaut trešajā              
lasījumā AL grozījumos. AIZL likumprojekts nonāks līdz likumdevējam un par to tiks diskutēts,             
tāpēc būtu vērtīgi saprast, kas būtu LSA “sarkanās līnijas”. 
I. Mančass: Jau darba grupā tika minēts, ka nepieciešams saglabāt veto tiesības studējošajiem,             
mainīt ieņēmumus, no kā nosaka 1/200, un ir nepieciešama pārstāvniecības nodrošināšana visos            
augstskolas lēmumu pieņemšanas līmeņos. 
K. Sproģe: Līdzīgas “sarkanās līnijas” ir arī citām SP. 
A. Gudkovs: RSU SP aicina saglabāt arī Rektoru padomi (RP) kā atsevišķu institūciju.. RSU SP               
satrauc kredītpunktu pāreja uz ECTS – nepieciešams saprast, kā tieši notiks pati pāreja.             
Terminoloģijas ziņā ir neprecizitāte, jo tiek ierosināts lietot tikai terminu “students”, kamēr            
eksmatrikulēt var tikai studējošo, tāpēc sanāk, ka neviens nevar tikt eksmatrikulēts. 
K. Sproģe: Nepieciešams būt gataviem tālākai likumprojekta virzībai. 
A. Tarasova: Likumprojektā tiek minēts, ka studējošo pārstāvis Augstākās izglītības un zinātnes            
padomē tiek apstiprināts Saeimā. Ierosinājums to mainīt uz to, ka studējošo pārstāvi ievēl LSA,              
kā arī nepieciešams precizēt padomes sastāva kopējo skaitu. 29. pantā norādīts, ka senāta             
delegāti tiek vēlēti, savukārt satversmes sapulcei tie tiek noteikti, ierosinājums vēlēt studējošos            
arī satversmes sapulcei. Nepieciešams likumā atrunāt studējošo pārstāvniecības tiesības,         
iekļaujot veto tiesības. Aicinājums iekļaut punktu par pienākumu attiecīgām institūcijām dalīties           
informācijā ar LSA, kas skar studējošo intereses. 
K. Sproģe: Punkts par informācijas sniegšanu ir iekļauts likumprojektā. Drīzāk problēma ir tajā,             
ka SP ir noņemtas tiesības pieprasīt informāciju augstskolai. 
A. Tarasova: 16. panta 3. punktā ir nepieciešams veikt redakcionālas izmaiņas. 
J. Širina: Par LSA iesaisti studējošo pārstāvja Augstākās izglītības un zinātnes padomē (AIZP)             
deleģēšanā – nepieciešams norādīt, ka būtu korekti saglabāt studējošo pārstāvja izvēles           



procedūru līdzīgu kā līdz šim Augstākās izglītības padomē (AIP) – LSA deleģē pārstāvi un              
Saeima apstiprina padomes sastāvu. 
K. Sproģe: Par studējošo pārstāvju ievēlēšanu augstskolas lēmējinstitūcijās, SP nosaka          
ievēlēšanas kārtību, kas ir tāpat kā šobrīd. Vai kādam ir iebildumi pret pašreiz nosauktajām              
“sarkanajām līnijām”? 
D. Celuiko: Komentārs par RP saglabāšanu – jāpanāk, ka norādot savās “sarkanajās līnijās”             
punktu par RP, tā ir gatava pieprasīt arī studējošajiem labvēlīgākus nosacījumus no savas puses. 
A. Tarasova: RTU SP atbalsta RP saglabāšanu kā atsevišķu institūciju un tas ir jānorāda LSA               
“sarkanajās līnijās”, jo tā ir LSA svarīga institūcija. Ņemot vērā, ka RP plānots apvienot ar               
Latvijas Zinātnes padomi (LZP), var rasties, situācija, kurā netiek ņemtas vērā augstākās            
izglītības intereses tādēļ, ka informācijas plūsma ir pārsātināta ar zinātnes aktualitātēm. 
A. Gudkovs: RSU SP piekrīt RTU SP. Iemesls, kāpēc RP ir jābūt atsevišķai institūcijai ir tādēļ,                
ka jautājumos, kas skar augstskolu intereses LZP varbūt kardināli atšķirīgs viedoklis no            
augstskolām. 
D. Celuiko: AIZL likumprojekta gatavošanā piedalījās arī RP, kas pati neparedz RP            
pastāvēšanu. 
Turpinās diskusija par likumprojekta izcelsmi. 
K. Sproģe: LSA “sarkanajās līnijās” jāiekļauj vairāk studējošo intereses skaroši punkti. Kas            
attiecas uz RP apvienošanu ar LZP, tas ir viens no sociālajiem partneriem, tāpēc nepieciešams              
izvērtēt, vai RP saglabāšana ir tik svarīga LSA. Tāpat likuma kontekstā notiek tiekšanās uz              
augstākās izglītības un zinātnes tuvināšanu, piemēram, veidojot AIZP. Ierosinājums balsot par           
iepriekšminētā punkta par RP iekļaušanu LSA “sarkanajās līnijās”. Vai ir kādi jautājumi? 
Jautājumi netiek saņemti. A. Gudkovs ierosina veikt balsojumu. Ierosinājums tiek atbalstīts. 
K. Sproģe: Izsludinu balsojumu: 
“Par punkta “Saglabāt Rektoru padomi kā atsevišķu institūciju Augstākās izglītības un           
zinātnes likumā" iekļaušanu LSA “sarkanajās līnijās” diskusijās par Augstākās izglītības          
un zinātnes likuma tālāku virzību.” 
Nobalsojuši 29 balsstiesīgie. Balsojumā nepiedalās divi balsstiesīgie. 

Lēmums: “Iekļaut punktu “Saglabāt Rektoru padomi kā atsevišķu institūciju Augstākās          
izglītības un zinātnes likumā" LSA “sarkanajās līnijās” diskusijās par Augstākās izglītības           
un zinātnes likuma tālāku virzību.” 
Tiek izsludināta pauze līdz 13.20. 
 

10. Aktuālā informācija par likumprojektu “Grozījumi Augstskolu likumā” 
 

Informācija par likumprojektu “Grozījumi Augstskolu likumā” pieejama pielikumā.  
K. Sproģe iepazīstina ar aktuālo informāciju par likumprojektu “Grozījumi Augstskolu likumā           
(AL)”. 
K. Sproģe: Grozījumi AL Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā (IKZK) tiek skatīti             
piecus mēnešus. Visticamāk, Saeimā pirms otrā lasījumā nonāks februāra vidū. Nostājas no            
dažādām iesaistītajām pusēm ir atšķirīgs. Daudz būs atkarīgs no lēmuma pieņemšanas procesa            
ilguma saistībā ar AIP. 
K. Sproģe iepazīstina ar aktualitātēm likumprojektā. 
Ir identificētas vairākas problēmas ar pieņemtajām normām, kas ir definējamas trīs daļās:            
padomes sastāvs, kurā nav iekļauts studējošo pārstāvis, satversmes sapulce, kurā nav iekļauts, ka             
nepieciešama pārstāvība no visiem izglītības līmeņiem un nav skaidras ievēlēšanas kārtības           
dažādās lēmējinstitūcijās. Diskutējot ar SP pārstāvjiem, ir sasniegta vienošanās par rīcības plānu,            
kas ir papildināts pēc diskusijām ar deputātiem. Ir uzrunāti visi IKZK deputāti un līdz šim ir                
notikušas tikšanās ar abiem Nacionālās apvienības pārstāvjiem, Jaunās konservatīvās partijas          
pārstāvjiem un Attīstībai/Par pārstāvi Mariju Golubevu. Ir notikusi saziņa arī ar frakcijām            
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nepiederošo deputāti Eviju Papuli. Viedokļraksts drīzumā būs pabeigts un publicēts, plānots to            
nosūtīt pirmdien, 25. janvārī un nākamās nedēļas laikā tas tiks publicēts. Atbalsta lūgums no              
Eiropas Studentu apvienības (ESU) sniegt informāciju par to, kā minētā reforma izskatās globālā             
kontekstā, plānots sazināties ar ESU pārstāvjiem 26. janvārī. Lai arī tikšanās reizē ar SP              
pārstāvjiem, ideja par tikšanos ar Saeimas juridiskā biroja pārstāvjiem tika noraidīta, pēc            
deputātu ieteikumiem, tiek plānota tikšanās ar IKZK piesaistīto juristu, lai skaidrotu dažādu            
normu interpretāciju. Nepieciešams sagatavot arī konkrētus priekšlikumus likumprojekta normu         
grozījumiem, ko izskatīt IKZK pirms otrā lasījuma. No viena no deputātiem būs piedāvājums             
pacelt minēto jautājumu IKZK sēdē un tur par to arī diskutēt daudz plašāk. Tiek plānots nākamās                
nedēļas laikā skatīt AIP sastāvu, funkcijas un kopējo reformu un pēc tam potenciāli tiks atvērts               
diskusijai jautājums par studējošo pārstāvniecību. Tiks uzrunāts Saeimas IKZK Augstākās          
izglītības un zinātnes apakškomisijas (AIZAK) vadītājs Ilmārs Dūrītis, lai potenciāli diskutētu           
par minēto jautājumu un neaizņemtu laiku IKZK sēdēs un nodrošinot raitāku likumprojekta            
izskatīšanu. 
A. Tarasova: Aicinājums iesūtīt prezentāciju par grozījumiem AL LSA domei e-pastā. 
K. Sproģe: Aicinājums ir iesūtīt atjaunotās redakcijas vai rīcības plānu? 
A. Tarasova: Abus. 
K. Sproģe: Redakcijas var nosūtītas, bet papildu komentārus varēs sniegt pirmdien. 
E. Dāldere: Sākotnēji var aizsūtīt apstiprinātās redakcijas, iepriekš ir sūtītas arī priekšlikumu            
tabulas pirms IKZK sēdēm. Attiecīgi par rīcības plānu tas ir informācijai LSA domei, lai              
novērstu informācijas noplūšanu tālāk. 
K. Sproģe: Minēto plānu nevajadzētu izplatīt, jo diskusijas turpināsies un nav zināms, vai tās              
būs veiksmīgas. Prezentāciju vai tās izvilkumu var nosūtīt uzreiz pēc domes sēdes. Komentārs             
tiks sniegts pirmdien. Vai kādam ir jautājumi, komentāri, iebildumi? 
Jautājumi komentāri, iebildumi netiek saņemti. K. Sproģe informē par iespēju pievienoties IKZK            
sēdēm un turpmāko AIP modeli un funkcijām. 
D. Celuiko: Kāpēc Jānis Bernāts netika ievēlēts AIP? 
K. Sproģe: Sākotnēji neviens no RP pārstāvjiem neizrādīja interesi tikt ievēlētam AIP, līdz ar to               
J. Bernāts pieteicās uz RP izvirzīto vietu un tika arī deleģēts, tomēr IZM noraidīja viņa               
kandidatūru atbilstoši RP nolikumam, kas nosaka, ka tajā ietilpst tikai augstskolu rektoru, līdz ar              
to tika pieprasīta deleģētā pārstāvja maiņa uz kādu rektoru. RP lēma deleģēt citu kandidātu, jo               
iepriekšējais AIP sastāvs zaudēja pilnvaras vairāk nekā pirms mēneša. 
K. Sproģe turpina informēt par AIP sastāvu, modeli un funkcijām. 
D. Celuiko: [Par Marijas Golubevas piedāvājumu] Vai varētu aizvietot divu augstskolu studentu            
asociāciju deleģētu pārstāvi uz LSA deleģētu pārstāvi? 
K. Sproģe: Netiek saskatīta problēma, ja pārstāvi deleģē LSA un to apstiprina Saeima. 
E. Dāldere: Par funkcijām un iesaistītajām pusēm, kas saistīti ar AIP reorganizāciju, M.             
Golubeva neuzstāj uz konkrētiem aspektiem, tāpēc var pieļaut, ka būs diskusija, uzklausot            
nozari. Tāpat viņa vēlas atteikties no pārstāvniecības organizācijas kādas un veidot citādāku            
sistēmu. 
L. Grima: Vai ir iespējams paredzēt redakciju, kas nosaka to, ka nevar neapstiprināt LSA              
deleģētu pārstāvi? 
K. Sproģe: Neapstiprināt var, tāpat kā pašreizējā sistēmā, ja Saeima iesniedz pamatotu iemeslu,             
kāpēc kandidātu nevajag apstiprināt. Iepriekš ir bijusi situācija pirms astoņiem gadiem, kur LSA             
deleģētais pārstāvis netika apstiprināts Saeimas balsojumā. Aicinu izteikties SP, kam ir bijusi            
iespēja diskutēt par AIP turpmāko sastāvu un funkcijām, lai saprastu LSA turpmāko rīcību. 
D. Celuiko: LU SP uzskata, ka AIP modelī ir jāietver Pasaules Bankas veiktajā pētījumā pausto               
ekspertu ierosinājumu par to, ka augstākās izglītības pārvaldē ir jāiesaista ārējie eksperti, kas             
netika minēti M. Golubevas modelī. Nepieciešams definēt, kas ir eksperti. 
A. Gudkovs: Tika pievērsta uzmanība potenciālajai funkcijai par metodisko palīdzību un           
delegātu atlasi – ir bažas, ka šo atlasi varētu panākt politiskie spēki padomēs, kaut arī likumā                
noteikts, ka tā nav politiska institūcija. 



K. Sproģe: Precīzējot, ir bažas par to, ka augstskolas padome būs politizēta, ja AIP iesaistīsies               
tajā? 
A. Gudkovs: Jā. 
K. Sproģe: Ņemot vērā, ka gala sarakstu virzīs Ministru kabinets, caur AIP šādas bažas netiks               
novērstas. 
A. Gudkovs: Par ievēlēšanas termiņu uz sešiem gadiem – tas ir pārāk garš termiņš. 
E. Dāldere: Iespējams, RSU SP ir arī viedoklis par AIP funkcijām? 
A. Gudkovs: Pašlaik piedāvātas funkcijas ir apmierinošas, un plašāk par tām nav diskutēts. 
I. Mančass: Piesaistot ārējos ekspertus, tie var nezināt, kā strādā augstākās izglītības iekšējā             
sistēma. 
E. Dāldere: Nav līdz galam definēts, kas ir eksperts minētā likuma kontekstā, tāpēc LSA var               
aicināt to definēt. Vai tas, ka Saeimas deputāti izvirza savus pārstāvjus, ir garants tam, ka               
izvirzītie pārstāvji būs eksperti. 
I. Mančass: Skepse veidojas, jo būs jau koleģiālās institūcijas – augstskolu padomes –, kurās jau               
būs pieaicinātie eksperti, tāpēc nepieciešams saglabāt iepriekšējo AIP sastāvu, kurā neietilpst           
ārējie eksperti. 
K. Sproģe: Iespējama arī situācija, kurā nepietiek ārējo ekspertu, ko deleģēt. 
E. Dāldere: M. Golubeva savā prezentācijā ierosināja arī to, ka AIP veic pētījumus par norisēm               
augstākās izglītības telpā – kāds ir viedoklis par piedāvāto funkciju? 
I. Mančass: BA SP neizskatīja AIP funkcijas. 
D. Celuiko: Ierosinājums bija saglabāt līdzšinējo AIP sastāvu, bet ekspertus piesaistīt papildus            
viedokļu dažādībai. Veiksmīgāks variants būtu veidot vienotu AIP, kas veido vienotu augstākās            
izglītības stratēģiju, nevis paredzēt padomi katrā augstskolā. 
E. Dāldere: Precizējot LU SP atbalsta jaukta tipa modeli, kurā ir gan pārstāvji, gan eksperti? 
D. Celuiko: Tāds sastāvs būtu veiksmīgāks viedokļu dažādības nodrošināšanai un pētniecības           
funkcijas veikšanai. 
A. Tarasova: RTU SP nav krasi atšķirīga viedokļa no iepriekšminētā. 
K. Sproģe: Aicinājums izteikties J. Širinai. 
J. Širina: Divus gadus esot AIP loceklim, varēja novērtēt AIP spēju izpildīt šobrīd esošās              
funkcijas. AIP nebija kapacitāte nebija veikt visas paredzētās funkcijas, jo AIP budžets neļauj             
algot ekspertus, kas nodarbotos ar pētniecību, tāpēc diskusijās par funkciju pardali ir jāprecizē arī              
AIP finansējums. AIP var saglabāt lomu institucionālajā akreditācijā, paredzot, ka jaunajā AIP            
modelī sastāvs iekļauj arī ārējos, ne augstskolu pārstāvjus. Atsevišķos lēmumos ir iespējama            
lēmumu pieņemšanas subjektivitāte personīgu iemeslu dēļ. Ja tiek samazināts AIP locekļu skaits            
no 13 uz septiņiem, to var saglabāt kā lemttiesīgu institūciju, piesaistot biroja darbiniekus, kas              
veic administratīvo darbu un palīdz pildīt AIP funkcijas. Izglītības un zinātnes ministrs var būt              
AIP atkarībā no tās funkcijām un mērķiem, tomēr, ņemot vērā, ka IZM ir viens no lēmumu                
pieņēmējiem augstākās izglītības jomā, tā iekļaušana AIP sastāvā būtu ieteicama. Nepieciešams           
pārdomāt, kas izvirza AIP kandidātus, lai novērstu politizācijas risku, tomēr nav ierosinājuma            
alternatīvai institūcijai Saeimai. Ja nosaka atlases kritērijus, tos ir nepieciešams izstrādāt vienotus            
visiem pārstāvjiem. 
K. Sproģe: Vai eksperts varētu būt ne no Latvijas, par darba valodu izmantojot angļu valodu? 
J. Širina: Saeimā tas būtu sarežģīts balsojums, par ko balsot. 
K. Sproģe: Tad to var neiekļaut kā stingru prasību. Par pārejas periodu – tas tiks kādā laikā                 
skatīts. Vai LSA prasība būs pareju īstenot pēc pašreizējās AIP pilnvaru beigām, vai pirms to               
izbeigšanās? 
E. Dāldere: Ņemot vērā likumprojekta izskatīšanas procesu, iespējams, var rasties situācija, kur            
politiķi pēc saviem kritērijiem, kas tiks apspriesti arī ar nozari, var uzdot IZM izstrādāt              
priekšlikumus par AIP turpmākajām funkcijām un sastāvu līdz noteiktam termiņam. Tā kā            
process ir nenoteikts, var ļaut AIP strādāt līdz pilnvaru beigām, jo nav zināms, cik ilgi               
turpināsies likumprojekta skatīšana. 



K. Sproģe: Likumprojekts tiks virzīts izskatīšanai Ministru kabinetā un tam būs jāizstrādā            
Ministru kabineta noteikumi dažādiem kritērijiem, līdz ar to var aicināt pašreizējai padomei ļaut             
būt aktīvai visu atlikušo pilnvaru termiņu. 
E. Dāldere aicina LSA domi iepazīties ar iepriekš izrunāto. 
D. Celuiko: Jautājums par institucionālo akreditāciju – ja pastāv Akadēmiskās informācijas           
centrs (AIC), ir nepieciešams apsvērt visu akreditāciju virzīšanu caur to un novērst potenciāli             
ieinteresētu lēmumu pieņemšanu no AIP puses, atstājot AIP tikai gala lēmuma pieņemšanu. 
K. Sproģe: Pašlaik lēmumu par studiju programmu licencēšanu un studiju virzienu akreditēšanu            
pieņem Studiju kvalitātes komisija (SKK), un, ja institucionālā akreditācija tiktu pārvirzīta no            
AIP citai institūcijai, tā būtu SKK, kas ir daļa no AIC. 
J. Širina: Ekspertiem no organizācijām nav vēlmes būt AIP. Un būtu vēlams regulēt to, cik               
termiņus pēc kārtas var tikt ievēlēts viens un tas pats AIP loceklis. 
K. Sproģe: Vai joprojām tiek paredzēts, ka studējošo pārstāvja termiņš ir puse no pārējiem              
pārstāvjiem paredzētā termiņa? 
D. Celuiko: Var to paredzēt, bet jāparedz arī iespēja, ka studējošo pārstāvim ir tāds pats termiņš                
kā pārējiem AIP locekļiem un kā tādā situācijā tiktu nodrošināta pārstāvja nomaiņa. 
K. Sproģe: Šobrīd tiek apstiprināta atsevišķa AIP locekļa nomaiņa, tāda situācija ir bijusi arī              
iepriekš. Nomaiņa ir iespējama, bet tā nav obligāta. 
D. Celuiko: Tad var saglabāt pašreizējo sešu gadu termiņa ierosinājumu, bet ņemt vērā, ka              
studējošo pārstāvju nomaiņa būs biežāk. 
K. Sproģe informē, ka tiks sagatavots apkopojums par izrunāto un saskaņots ar LSA domi. 
K. Sproģe: Vai kādam ir iebildumi pret apspriestajiem ierosinājumiem? 
Iebildumi netiek saņemti. 

 
 

11. Rektoru padomes demisijas pieprasījums Ilgai Šuplinskai 
 
K. Sproģe: Arī medijos ir izskanējis, ka RP pieprasa Izglītības un zinātnes ministres Ilgas              
Šuplinskas demisiju, tomēr publiski nav izskanējušas RP prasības un lēmuma pieņemšanas           
pamatojums. I. Šuplinska personīgi nekomentēs prasības, jo nav saņēmusi vēstuli ar prasībām un             
iemesliem. No drošiem avotiem ir saņemta informācija, ka galvenais demisijas pieprasīšana           
iemesls, kas nosūtīts Valsts prezidentam, Ministru prezidentam, Saeimas priekšsēdētājai un          
IKZK vadītājam ir Covid-19, precīzāk, ka nav plāna par turpmākā izglītības procesa virzīšanu un              
vasarā nav apspriesta rīcība epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanās gadījumā. No IZM un           
Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) izskanēja aicinājums augstskolām nodrošināt         
piekļuvi augstskolu un koledžu videi, kur tiek nodrošinātas attālinātas studijas, kas uzskatāma            
par personīgas informācijas izpaušanu un pārkāpj dažādas augstskolu saistības par personas datu            
aizsardzību. Prasība tika pamatota ar individuālu sūdzību saņemšanu no studējošajiem, tomēr           
nav sniegta atbilde par to, kas un kāpēc notika. 

Tāpat arī ir pārmetums par finansējumu augstākajai izglītībai – tas, ka netiek pildītas             
prasības par atbilstību iekšzemes kopproduktam, gan arī ņemot vērā studiju bāzes izmaksas.            
Finansējums nav sasniedzis optimālos, nevis minimālos koeficientus. Augstskolas pašas tiek          
galā, tomēr IZM nevēlas tās atbalstīt. Visbeidzot, RP pievienojas iepriekš izskanējušā Latvijas            
Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) ministres demisijas pieprasījuma         
prasībām, piemēram, par dialogu ar nozari, bieži pārmetumi par nozares organizācijas viedokļu            
sasaistīšanu ar Zaļo un zemnieku savienību.  

Iepriekš LSA dome lēma nepievienoties LIZDA demisijas pieprasījumam. Demisijas         
jautājums iegūs lielāku publicitāti, kad plašākai sabiedrībai kļūs zināms RP nosūtītās vēstules            
saturs. Par I. Šuplinskas vēlmi uzlabot komunikāciju ar nozari un dažādām iesaistītajām pusēm –              
IZM ministre ar saviem padotajiem potenciāli vēlas tikties ar augstskolu studējošajiem un            
akadēmisko un zinātnes personālu. Viena augstskola jau ir uzrunāta un tikšanās notiks            
nākamnedēļ. Aicinājums SP informēt par to, ja šādi aicinājumi ir arī citām augstskolām. Vairums              



diskusiju ir plānotas par Covid-19 ietekmi uz studijām, tai skaitā arī uz attālinātām studijām, uz               
to, kādi atbalsta mehānismi ir pieejami, bet ir plānotas arī diskusijas par augstākās izglītības              
reformām.  
L. Kampa: Vai RP vēstuli ir sūtījusi kā papildinājumu LIZDA aicinājumam vai arī tas ir pilnībā                
jauns demisijas pieprasījums? 
K. Sproģe: Vēstulē ir atsauce uz LIZDA demisijas pieprasījuma prasībām, tomēr RP vēstule ir              
papildinājums tam LIZDA vēstulei. Ir jāgaida brīdis, kad vēstule tiks publiskota, un nav gūta              
atbilde no nevienas no iesaistītajām pusēm, kam tika nosūtīta vēstule. 
D. Celuiko: Iespējams, ir nepieciešams diskutēt par demisijas pieprasījuma arī no LSA puses             
nepieciešamību. 
Ierosinājums diskutēt tiek atbalstīts. 
K. Sproģe: Saistībā ar grozījumiem AL – Jaunā konservatīvā partija ir tā, kas virzīs uz trešo                
lasījumu studējošo iekļaušanu padomē, ja diskusija nebūs jau pirms otrā lasījuma. 
A. Tarasova: RTU SP neatbalsta demisijas pieprasīšanu. 
D. Celuiko: Nav nepieciešams atturēties no demisijas pieprasījuma potenciālas iespējas trešajā           
lasījumā saņemt labvēlīgākus grozījumus dēļ. Citu ministru demisijas tika prasītas mazāku           
iemeslu dēļ. 
E. Dāldere: Vai LSA ir kāds jautājums, ko bīdīt caur IZM, kur būtu nepieciešama ministra               
nomaiņa straujākai jautājuma izskatīšanai? Pretējā gadījumā demisijas pieprasījums nav         
nepieciešams. Kad sāksies diskusija par uzņemšanu studijās vai konflikti kreditēšanas sistēmas           
jautājumā, tad ir vērts apspriest demisijas pieprasīšanu. Aicinu neizdarīt pārsteidzīgus soļus. 
I. Mančass: BA SP diskutēja par demisijas pieprasījumu un BA SP nesaskata argumentus par              
labu ministres demisijas pieprasīšanai, jo sadarbība ar LSA ir bijusi veiksmīga. 
A. Gudkovs: RSU SP neatbalsta demisijas pieprasījumu. Demisijas pieprasījuma gadījumā ir           
iespējams, ka nākamais pieprasījums būtu Labklājības ministres Ramonas Petravičas virzienā un           
tad būtu sarežģīta situācija Ministru kabinetā. 
L. L. Reisa: Demisijas pieprasījums var radīt sarežģītu situāciju LSA, jo līdzšinējā sadarbība ar              
IZM ir bijusi atbalstoša studējošo interesēm. Jāņem vērā, ka nākamais kandidāts varētu būt             
nesagatavots un nesadarboties ar LSA. 
R. A. Strods: LSA ir bijuši vairāki argumenti demisijas pieprasīšanai, piemēram, Akcija            
“#GribuStudēt”, novēlota AIP sastāva nomaiņa, budžeta vietu jautājumi. Divas nozares          
organizācijas, kas pārstāv akadēmisko personālu un rektorus, aicina pieprasīt ministres demisiju,           
kamēr studējošie, kas baidās no politiskas izrēķināšanās, atturas no iesaistīšanās jautājumā. 
J. Širina: Aicinājums diskusijā apsvērt, ka LSA valdei ir diskusiju veidā izdevies iegūt atbalsta              
solījumus no politiķiem, kas ir koalīcijā, lai tiktu mainītas normas AL. Ierosinājums atlikt soli              
par demisijas pieprasīšanu līdz mirklim, kad normas ir mainītas un apstiprinātas, citādi iemeslu             
demisijas pieprasīšanai pietiek. Pašreizējā situācijā ir iespējams iegūt labvēlīgākus apstākļus          
studējošajiem grozījumu AL kontekstā. 
K. Sproģe: Ir panāktas mutiskas vienošanās par LSA virzīto ierosinājumu atbalstīšanu, kas tiks             
izskatīti tuvākā mēneša laikā, tāpēc aicinu atbalstīt ierosinājumu par lēmuma atlikšanu. 
L. Kampa: LSA nevar šobrīd atbalstīt demisijas pieprasījumu, jo atbalsts LIZDA pieprasījumam            
jau tika noraidīts, un RP vēstules saturs nav oficiāli zināms – nevar atbalstīt to, kas nav zināms                 
un kas jau vienreiz ir noraidīts. Būtu nepieciešams veidot jaunu vēstuli no LSA puses, tomēr               
nogaidot ieguvumi ir potenciāli lielāki. Šobrīd tiek veidots viedokļa raksts par grozījumiem AL,             
kas jau ir solis viedokļa paušanai. 
I. Mančass: Ir daudz punktu, par ko varētu pieprasīt demisiju, tomēr demisijas pieprasījums par              
notikumiem, kas bijuši gandrīz pirms gada, izskatīsies nenopietns. Aicinu atlikt jautājuma           
izskatīšana. 
R. A. Strods: Aicinājums atlikt demisijas pieprasīšanu ir atbalstāms. 
K. Sproģe aicina slēgt diskusiju. 



E. Dāldere: Kas mainīsies augstākās izglītības politikas virzībā ministres demisionēšanas          
gadījumā, ja viņas vietā tiks ievēlēts cits Jaunās konservatīvās partijas biedrs. Aicinājums atlikt             
demisijas pieprasīšanu. 
K. Sproģe: Vai kādam ir iebildumi pret demisijas pieprasīšanas jautājuma izskatīšanu nākamajā            
domes sēdē? 
Iebildumi netiek saņemti. Tiek nolemts jautājumu par izglītības un zinātnes ministres demisijas            
pieprasīšanu skatīt nākamajā kārtējā LSA domes sēdē. 
 

12. Normatīvo aktu monitorings 
 

 
A. Pokšāne: Pārskata periodā ir izveidoti atkārtoti atzinumi par Izglītības attīstības           
pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam (IAP) un Zinātnes tehnoloģiju attīstības un inovācijas          
pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam (ZTAIP). ZTAIP pausto LSA saskaņoja bez izteiktiem          
iebildumiem, norādot uz vēlmi akcentēt resursu koplietošanas iespējas. IAP bija vairāki           
iebildumi, kas bija vairāk saistīti ar pieaugušo izglītības jautājumiem, kas pēc diskusijas ar IZM              
ierēdni, tiks risināti. 

Uzrakstīts atkārtotais atzinums par izmaiņām Ministru kabineta 2006. gada 10. oktobra           
noteikumos Nr. 846 “Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju           
programmās”, kas tika saskaņots bez iebildumiem, jo atzinumā jautājumus, ko aktualizēt nevar            
iekļaut, tāpēc par minēto likumprojektu tiks rakstīta vēstule. Uzrakstīts atzinums par Sporta            
politikas pamatnostādnēm 2021-2027. gadam, kuru palīdzēja veidot arī LSA domnieki. 
E. Dāldere: Uzrakstīts atzinums par grozījumiem Ministru kabineta noteikumos “Par studiju un            
studējošo kreditēšanu studijām Latvijā no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēti no valsts            
budžeta līdzekļiem”. Novembra studiju un studējošo kredītu krīzes kontekstā, tika nolemts IZM            
uzdot noteikt fiksētu studējošā kredīta summas griesti – 350 eiro mēnesī, kas ir par sešiem eiro                
vairāk nekā pagājušā gadā. Studējošā kredīta apmērs ir atsaistīts no valstī noteiktās minimālās             
mēnešalgas, kas ietekmē studiju pieejamību. IZM tika piedāvāts kompromiss, piedāvāt noteikt           
griestus 70% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas, tomēr ierosinājums netika           
atbalstīts. Februāra vidū būs zināms studiju un studējošo kreditēšanas sistēmas turpmākā           
attīstība. 

Palīdzēts atzinuma tapšanā par grozījumiem Ministru kabineta 2006. gada 10. oktobra           
noteikumos Nr. 846 “Par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās”, kur            
aktualizēts jautājums par minēto noteikumu sasaistes neesamību ar studiju un studējošo           
kreditēšanas sistēmu regulējošajiem noteikumiem. Nav atrunāts uzņemšanas un datu ievades          
process, līdz ar to komercbankām nav uzreiz pieejama informācija par studējošā imatrikulāciju,            
kas ir nepieciešama studējošā vai studiju kredīta piešķiršanai. 

 
12. Finanšu pārskats par periodu kopš iepriekšējās domes sēdes 

 
Finanšu pārskats pieejams pielikumā. K. Freimane iepazīstina klātesošos ar finanšu pārskatu. 

 
14. LSA budžeta izlietojums 

 
LSA budžeta izlietojums pieejams pielikumā. K. Freimane iepazīstina ar LSA budžeta           
izlietojumu. 
D. Celuiko: Domes sēdē rādītais budžeta izlietojums atšķiras no iepriekš iesūtītā, jo iepriekš             
iesūtītā budžeta izlietojuma pārpalikums bija lielāks nekā šobrīd uz ekrāna esošais. 
K. Freimane: Iesūtot domes sēdei, nebija pievienoti atalgojuma izdevumi par decembri, un            
pašreiz rādītais budžeta izlietojums tika atjaunots 20. janvārī. 



D. Celuiko: Ir atšķirīgs konta pārpalikums un budžeta pārpalikums. Kolonnā D ir plānotais             
budžeta deficīts, bet kolonnā E ir tas, cik netika iztērēts, tad sanāk, ka 2020./2021. gadā tika                
ietaupīti 39 tūkstoši eiro? 
K. Freimane: Ir iztērēts mazāk līdzekļu starptautiskajiem izdevumiem, atalgojuma ziņā bieži           
nav pilnas LSA valdes vai biroja sastāva, ir ietaupīti līdzekļi ļoti daudz pozīcijās, ir bijuši lielāki                
ienākumi.  
D. Celuiko: Ieteikums iekļaut konta pārpalikumu budžeta izlietojumā, lai dati būtu           
pārskatāmāki. 
K. Freimane: Paldies, par ieteikumu, tas tiks ņemts vērā. 

 
15. LSA darbības pārskats kopš iepriekšējās domes sēdes 

 
LSA darbības pārskats pieejams pielikumā. 
A. Tarasova: Jautājums A. Barkānei – kādi ir iekšējā virziena vadītāja ikdienas darba pienākumi              
un kuri no tiem ir veikti pēdējā mēneša laikā? 
A. Barkāne: Ikdienas pienākumos ietilpst komunikācija ar SP, domes sēžu organizēšana un            
rīkošana, atbildēšana par projektiem. Ir arī tehniskās daļas pienākumi – sekošana līdzi e-pastu             
listēm un kontaktinformācijas apkopošana par jauno SP valžu pārstāvjiem, palīdzība LSA valdei            
informācijas apkopošanā. Nosaukti ir tie pienākumi, ar ko pēdējā mēneša laikā ir strādāts. 
A. Tarasova: Aicinājums nosaukt konkrētas SP, ar ko pēdējā mēneša laikā ir komunicēts. 
A. Barkāne: Vairāk ir komunicēts ar Daugavpils Universitātes, Latvijas Jūras akadēmijas un            
Latvijas Mākslas akadēmijas, Latvijas Kultūras akadēmijas SP. 
A. Tarasova: Vai iekšējā virziena vadītājam šobrīd ir palīgs iekšējās informācijas aprites            
nodrošināšanā? 
A. Barkāne: Jā, ir tāds palīgs, kas strādās ar LSA mājaslapas biedru zonas saturu –               
kontaktinformācijas atjaunošanu. 
A. Tarasova: Kā izpaužas komunikācija ar SP? 
A. Barkāne: Komunikācija ar SP priekšsēdētājiem un ārlietu virzienu vadītājiem, pievienošanās           
SP sēdēm, lai pārrunātu aktuālos jautājumus ar visu SP.  
A. Tarasova: RTU SP domnieki ir novērojuši, ka norādītie iekšējā virziena vadītāja pienākumi             
ir mazi un ir aizmirsts par būtiskākajiem pienākumiem, jo, piemēram, ar RTU SP nav notikusi               
komunikācija. Vai tu uzskati, ka dari pietiekami kā iekšējā virziena vadītāja? 
Turpinās diskusija par iekšējā virziena vadītāja pienākumu izpildi. 
K. Sproģe: Aicinājums pieturēties pie cieņpilnas izteikšanās savstarpēji. Problēma ir apzināta un            
tiek risināta LSA valdes ietvaros, to ir iespējams risināt arī ārpus LSA domes sēdes. Ierosinājums               
organizēt tikšanos mazākā formātā, kurā apspriest problēmjautājumus. 
Ierosinājums tiek atbalstīts. 
D. Celuiko: Aicinājums katram individuāli rūpēties par savu veselību. Ierosinājums par tikšanās            
pārcelšanu mazākā lokā ir atbalstāms. Jautājums A. Pokšānei – kas ir veikts periodā kopš              
iepriekšējās domes sēdes? 
A. Pokšāne: Ir uzrakstīti vairāki atzinumi, darbība ir bijusi neliela, tomēr jau domes sēdes              
sākumā tika norādīts, ka šobrīd man ir citas prioritātes. 
K. Sproģe: Aicinājums LSA domei vērsties pie LSA valdes arī starp domes sēdēm. 
R. Rostoks: Jautājums A. Pokšānei – vai darba līgums nav saistošs? 
A. Pokšāne: Darba līgums ir saistošs, tomēr es eju prom no šīs darba vietas, otrkārt, tiek pildīti                 
arī amata pienākumi. 

 
16. Studējošo pašpārvalžu aktualitātes 

 
Ieva Iraida (EKA): 

● Darbs pie Valentīndienas akcijas; 
● Darbs pie aptaujas par studiju procesu un SP darbību; 



● Tiek pārplānoti 2021. gada plāni; 
● Darbs pie augstskolas atvērto durvju dienas organizēšanas attālināti. 

 
A. Gudkovs (RSU): 

● Notiek sesija pēc jaunā Studiju reglamenta I redakcijas; 
● Tiek atjaunots MyRSU portāls; 
● Noslēgusies tēžu iesniegšana studentu starptautiskajai konferencei; 
● Uzsākts studentu pētniecības inovāciju grantu projekts; 
● Tiks veidots RSU SP podkāsts. 

 
E. Brēdiķis (LLU): 

● Darbs pie FSP un SP nolikumu atjaunošanas un labošanas; 
● Tiek strādāts pie aktivitāšu nodrošināšanas attālināti; 
● Gatavošanās LLU Gada balvai; 
● Dalība internacionālajā forumā ar Uzbekistānu. 

 
A. Tarasova (RTU): 

● Gatavošanās Baltijas Tehnisko universitāšu SP sadraudzības konferencei; 
● Plānota tikšanās ar I. Šuplinsku; 
● Fakultāšu SP notiek attālināti pasākumi; 
● Gatavošanās studiju forumam; 
● Dažādu dokumentu labošana. 

 
T. Šakalis (LJA): 

● Darbs pie jaunas laboratorijas izveides studējošajiem; 
● Uzsākts otrais semestris. 

 
L. Lubāne (VeA): 

● Darbs pie tiešsaistes pasākuma par mentālo veselību; 
● Darbs pie pavasara zinātniskās konferences; 
● Sāktas sarunas par jaunas programmas ieviešanu (mentori ārvalstu studējošajiem). 

 
I. Mančass (BA): 

● Organizēts Valentīndienas pasākums sadarbībā ar citām augstskolām; 
● Notikusi kārtējā komunikācija ar studējošajiem, izveidota nominācija docētājiem; 
● Gatavošanās simulācijas spēlei “Bizness 24h”; 
● Tiek plānota atvērtā sēde interesentiem par BA SP darbību. 

 
R. Filimonovs (DU): 

● Ir atjaunots SP un vēlēšanu nolikums; 
● Tiek plānotas vēlēšanas un nākotnes pasākumi. 

 
A. Staņēviča (LU): 

● Darbs pie LU SP stratēģijas; 
● Akadēmiskā centra attīstības programmas darbība; 
● Iesaiste grozījumu AL skatīšanas procesā; 
● Darbs pie dienesta viesnīcu renovācijas; 
● Iespēja pieteikties dienesta viesnīcu īres maksas atlaidēm; 
● Jauno biedru sagatavošana jauno biedru seminārā. 

 
K. Strautmale (LMA): 

● Ievēlēta jauna valde; 



● Tiks organizētas atkārtotas vēlēšanas pilna valdes sastāva nodrošināšanai; 
● Darbība EU for Art alianses projektā; 
● Tiek plānots LMA karnevāls, vairāk koncentrējoties uz studējošajiem. 

 
S. Dundenieks (RTA): 

● Iesniegti studiju daļai aptaujas par attālinātajām mācībām rezultāti; 
● Notika Ziemassvētku aktivitātes; 
● Dalība labdarības akcijā; 
● Tiek plānots darba plāns otrajam semestrim. 

 
D. Ditmane (LiepU): 

● Darbs pie tiešsaistes pasākumu izveides; 
● Tiek plānots labdarības pasākums. 

 
D. Balodis (LKALKK): 

● SP darbība apturēta un nav cilvēku, kas vēlas pārņemt SP vadīšanu. 
 
 
 
Sēde tiek slēgta: 16.03 
 
Sēdi vadīja K. Sproģe 
Sēdi protokolēja K. Freimane 
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