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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 6. februārī
Sēdes sākums: 10.00
Sēdē piedalās: 29 no 51 balsstiesīgajiem – konstatēts kvorums
Sēdē piedalās:

Domnieki:
Ints Mančass (BA)
Elva Evija Kaužēna (BA)
Kristaps Jumis (DU)
Raivis Filimonovs (DU)
Ieva Iraida (EKA)
Valērija Gridņeva (LiepU)
Emīls Bišofs (LJA)
Anna Marija Kučinska
(LKA)
Valters Dolacis (LKrA)
Arturs Bārtuls (LLU)

Ernests Brēdiķis (LLU)
Karlīna Strautmale (LMA)
Sanija Kļaviņa (LMA)
Līga Rudzāne (LU)
Laura Grima (LU)
Rūdolfs Aleksandrs Strods
(LU)
Paulīne Leimane (LU)
Katrīna Sproģe (LSA)
Anželika Zorova (RSU)
Laima Kampa (RSU)

Ingvars Kudeikins (RSU)
Salvis Dundenieks (RTA)
Santa Mukāne (RTA)
Aneta Tarasova (RTU)
Agnis Salmiņš (RTU)
Mareks Biskars (RTU)
Matīss Kundziņš-Āboliņš
(RTU)
Igors Uhaņs (VeA)
Petra Rezgale (ViA)

Viesi:
Amanda Barkāne (LSA)
Elīza Dāldere (LSA)
Izabella Rumkovska
(LSA)
Katrīna Freimane (LSA)
Kristafers Zeiļuks (LSA)
Aiva Staņēviča

Anna Vērdiņa
Anna Paula Veidemane
Anna Zara
Ariana Krasiļščikova
Arnolds Gudkovs
Diāna Laipniece
Justīne Širina

Keita Konstantinoviča
Kortnija Māra Gurtlava
Līga Puzule
Natālija Snēvele
Paula Feldmane
Santa Leimane

Sēdes darba kārtība:
1. Domes sēdes atklāšana
2. Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana
3. Par atbalstu daudzbērnu ģimenēm
4. Pozīcija par stipendijām
5. Par prezidenta kandidātu debatēm
6. Par LSA finansēšanas modeļa pilnveides darba grupu lēmumprojektiem

Pauze
7. Par LSA domnieka minimuma atjaunošanu
8. Aktuālā informācija par likumprojektu “Grozījumi Augstskolu likumā”
9. Aktuālās izmaiņas normatīvajos aktos
10. Finanšu pārskats par periodu kopš iepriekšējās domes sēdes
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11. LSA budžeta izlietojums
12. LSA darbības pārskats par periodu kopš iepriekšejās domes sēdes
13. 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.
A. Gudkovs: Ierosinājums pievienot darba kārtībā punktu par prezidenta kandidāta debatēm
pirms kongresa.
Notiek diskusija par punkta iekļaušanu. Iebildumi pievienot punktu netiek saņemti.
K. Sproģe: Vai kādam ir iebildumi pret darba kārtības apstiprināšanu piedāvātajā redakcijā?
Jautājumi, iebildumi, komentāri netiek saņemti.
“Par 2021. gada 6. marta domes sēdes papildinātās darba kārtības apstiprināšanu.”
Mandātus “Par” paceļ vairākums. “Pret” vai “Atturas” neviens nebalso.
Lēmums: 2021. gada 6. marta domes sēdes papildinātā darba kārtība ir apstiprināta.

3. Par atbalstu daudzbērnu ģimenēm

Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta (AIZID) direktora vietnieces Diānas
Laipnieces prezentācija pieejama pielikumā.
E. Dāldere: Uz darba kārtības punktu ir pievienojies pārstāvis no Izglītības un zinātnes
ministrijas (IZM). Punkta mērķis ir informēt par jauna atbalsta mehānisma daudzbērnu ģimenēm
izveidi un ieviešanu. Diskusijās par valsts budžetu 2021. gadam Nacionālā apvienība ierosināja
izveidot jauno atbalsta mehānismu un tam tika rasts arī finansējums pēc vienošanās ar koalīcijas
partijām. IZM tika uzdots sagatavot konceptuālo ziņojumu par mehānisma izstrādi un ieviešanu
līdz 2021. gada 1. martam, tomēr, ņemot vērā to, ka ir daudz diskusiju par mehānismu,
informatīvais ziņojums vēl top.
Tiek dots vārds IZM pārstāvei D. Laipniecei, kas iepazīstina ar plānoto atbalsta mehānismu.
K. Sproģe: 5. martā tika LSA valdes iekšienē tika diskutēts par situāciju, kad nav kārtoti
centralizētie eksāmeni (CE). Vai šis atbalsta mehānisms būtu pieejams arī diasporas jauniešiem,
kas vēlas atgriezties Latvijā un uzsākt studijas?
D. Laipniece: Joprojām nepieciešams definēt kādu latiņu. Jautājums ir par vērtējumu
pielīdzināšanu, bet risinājumu var atrast.
K. Sproģe: Iekļautos kritērijus var attiecināt uz jauniešiem, kas izglītību ieguvuši ārvalstīs,
tomēr nepieciešams apzināt iespēju pielīdzināt vērtējumus.
J. Širina: Šobrīd ir divi piedāvājumi atbalsta mehānisma īstenošanai. Vienā no variantiem tiek
iekļauts kritērijs, ka studējošajam nevar būt zemāka atzīme par pieci nevienā no studiju kursiem.
Kāpēc tieši šāds vērtējums, ņemot vērā, ka studējošais var studēt valsts finansētajā studiju vietā
arī, ja iegūst vērtējumu četri studiju kursā. Jautājums ir par to, kāpēc ir šāds kritērijs un
nošķīrums.
D. Laipniece: Mērķis ir atbalstīt studējošos, kas spēj uzrādīt pietiekami labus akadēmiskos
rezultātus. Latiņa, kur nevar būt zemāka atzīme par pieci ir ļoti zema.
J. Širina: Var būt gadījums, kad ir izcils studējošais, tomēr ir viens kurss, kurā studējošais saņem
četri, piemēram, docētāja nepatikas dēļ. Studējošais nezaudē valsts finansēto studiju vietu un var



pretendēt uz valsts stipendiju, tomēr nevar pieteikties sociālajam atbalsta mehānismam, kamēr
var pieteikties atbalsta mehānismam, kas primāri koncentrējas uz akadēmisko sniegumu.
Kritērijs nonāk pretrunā ar atbalsta mehānisma mērķi.
D. Laipniece: IZM uzskata, ka šādam kritērijam ir jābūt, bet ir gatavi diskutēt par to, kādam
konkrēti jābūt minētajam kritērijam.
J. Širina: Aicinājums ņemt vērā tikai to, lai studējošais ir sekmīgs, līdzīgi valsts stipendijām, jo
rezultātā tāpat spējīgākie studējošie iegūs atbalstu, pēc citiem kritērijiem.
D. Laipniece: Atzīme virs četri ir ļoti zema prasība, kas ir īstenojama jebkurā studiju kursā.
Turpinās diskusija par minēto kritēriju. IZM neatbalsta akadēmiskā snieguma kritērija
neiekļaušanu.
A. Salmiņš: Kaut kāds akadēmisko sniegumu slieksnis ir saprotams. Tam noteikti nav jābūt tika
augstam kā izcilības stipendijām. Atbildot J. Širinas bažām, var ņemt vērā vidējo vai vidējo
svērto atzīmi. Augstskolās jau tagad aprēķina vidējo svērto atzīmi izcilības stipendijām, datus
var izmantot arī atbalstam studējošajiem no daudzbērnu ģimenēm.
D. Laipniece: Var izmantot vidējo svērto vērtējumu, tomēr vērtējumam joprojām jābūt
augstākam nekā pieci.
L. Kampa: Kā jaunais atbalsta mehānisms sasniegs maksas studējošos, ja atbalsta mehānisma
piešķiršanā tiks ņemts vērā pieprasījums pēc studiju programmu absolventiem un valsts
finansētās studiju vietas jau tiek piešķirtas pēc tāda mehānisma?
D. Laipniece: Minētajam mehānismam ir savi kritēriji un valsts finansēto studiju vietu
sadalījumam savi. Piedāvātais atbalsta mehānisms būtu pieejams arī maksas studiju vietās
studējošajiem.
E. Dāldere: Ir jāapspriež arī stipendiju administrēšana. Šobrīd piedāvāts organizēt stipendiju
administrēšanu caur augstskolām, tomēr nav zināms, kāds būs studējošo skaits konkrētajās
augstskolās. Īstenojot administrēšanas procesu caur augstskolām, varētu darboties rēķina
princips, un nav pārliecības, ka tik īsā laikā varētu izveidot centralizētu mehānismu stipendiju
administrēšanai un datu nodošanai. Ierosinājums būtu uzticēt stipendiju administrēšanu kādai
valsts iestādei, kur viss process notiktu centralizēti un atbilstība stipendijas saņemšanai tiktu
vērtēta neatkarīgi no augstskolas, ko studējošais pārstāv. Administrējot stipendijas caur
augstskolām, būs ierobežotas iespējas savstarpēji salīdzināt un izvērtēt visus studējošos, kas
pieteikušies atbalsta mehānismam.
D. Laipniece: Ja stipendiju administrēšana tiek veikta centralizēti, nepieciešams izveidot jaunu
struktūrvienību, kas to darīs bez piekļuves datiem par studējošo, kas jau ir pieejami augstskolai.
Šobrīd nav tas brīdis, kad tiks atbalstīta jaunu darba vietu izveide valsts pārvaldē. Vieglāk
administrēt atbalsta mehānismu būtu tur, kur jau šobrīd ir vislielākais nepieciešamais
informācijas apjoms un tāda vieta ir augstskolas. Tā kā šobrīd nav zināms studējošo skaits,
atbalstāmāks ir rēķina princips.
E. Dāldere: Ja ir rēķina princips, augstskolas var saskaitīt vairāk studējošos no daudzbērnu
ģimenēm, nekā to faktiski ir. Kā tiks kontrolēts šis process? Kā tiks risināta situācija, ja atbalsta
mehānismam pieteiksies vairāk studējošo, nekā atbalsta mehānisms var atļauties segt?
D. Laipniece: Kritēriji jāizveido tādi, lai tie ļautu atlasīt studējošos un atbalsta mehānisma
līdzekļiem pietiktu. Tiek norādīts arī, ka dažādās augstskolās ir dažādas vērtēšanas sistēmas.
Slieksnis ir pietiekami zems, lai tas aptvertu visu augstskolu vērtēšanas sistēmas.
K. Sproģe: Potenciāli studējošo skaits, kas saņems atbalstu varētu būt mazāks, nekā pēc
pašreizējām aplēsēm.
D. Laipniece: Ja ir līdzekļu pārpalikums pēc atbilstības pirmajam kritērijam, kas ir, ka
studējošais nāk no daudzbērnu ģimenes, iespējama pretendentu izvērtēšana pēc nākamajiem
kritērijiem.
Varbūt var organizēt esošo studējošo aptauju, lai noteiktu, cik daudz pašreizējo studējošo vidū ir
studējošie no daudzbērnu ģimenēm.
P. Rezgale: Kā strādā tas, ka daudzbērnu ģimenē ir bērni, kas vairs nav ģimenē? Kā tiks
organizēts izvērtēšanas process?



D. Laipniece: Pat ja izvērtēšanas brīdī ģimene neatbilst daudzbērnu ģimenei, tiks sniegta iespēja
saņemt atbalsta mehānismu bērniem, kas vēl atrodas ģimenē. Par to, kādi dokumenti ir
nepieciešami, lai to izvērtētu, vēl notiek diskusijas. Būs diskusija ar Sabiedrības integrācijas
fondu par minēto jautājumu, jo tā ir iestāde, kas šobrīd izsniedz ģimenēm Ģimenes goda kartes.
Tiek spekulēts, ka iespējams fonds varētu izsniegt arī izziņas par iepriekšējiem periodiem un
ģimenes atbilstību daudzbērnu ģimenei vai iegūt datus no Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes.

Viens no potenciālajiem variantiem, ja neizdodas realizēt apspriesto atbalsta mehānismu,
ir pārvirzīt iegūto finansējumu Covid-19 stipendijām, iekļaujot arī sociālos kritērijus to
piešķiršanā.
K. Sproģe un D. Laipniece saka pateicības vārdus.

4. Pozīcija par stipendijām

LSA pozīcija par stipendijām pieejama pielikumā.
E. Dāldere: Februāra trešajā nedēļā notika divas darba grupas, kurā tika strādāts ar LSA
pozīcijas “Par stipendijām studējošajiem” pārstrādāšanu. Viens no iemesliem pārveidošanai bija
tas, ka tika saņemti pirmie melnraksti IZM informatīvajam ziņojumam par atbalstu daudzbērnu
ģimenēm, kas ir pirmais sociāla rakstura stipendiju fonds. Aplūkojot esošo pozīciju un LSA
dokumentus, nav iespējas pilnvērtīgi pārstāvēt studējošo viedokli, jo iepriekšējā pozīcijā, kas
netika mainīta kopš 2015. gada, nekas nebija minēts par sociāliem raksturlielumiem. Sadarbībā
ar LSA sociālā virziena palīgiem tika izveidots pozīcijas ietvars, kas tika apspriests divās darba
grupās un atbilstoši tajās apspriestajam, papildināts. Vai kādam ir jautājumi, komentāri par
pozīcijas saturu?
Jautājumi, komentāri netiek saņemti.
K. Sproģe: Izsludināts balsojums:
“Par pozīcijas par stipendijām studējošajiem apstiprināšanu.”

PAR PRET ATTURAS
29 0 0

Lēmums: “Apstiprināt pozīciju par stipendijām studējošajiem.”

5. Par prezidenta kandidātu debatēm

A. Gudkovs: Ideja par debatēm radās, jo tas palīdzētu organizēt īsāku LSA kongresu, būtu
iespējams uzdot SP interesējošus jautājumus, kā arī pašreiz spēkā esošā prezidenta ievēlēšanas
kārtība paredz iespēju vēlēšanās uzdot tikai 15 jautājumus. Debates sniegs iespēju pieņemt
lēmumu laicīgāk un izsvērtāk. Ierosinājums organizēt prezidenta amata kandidātu debates pirms
LSA kārtējā kongresa, pēc dokumentu iesniegšanas.
M. Biskars: Kādā formātā tiks organizētas debates?
A. Gudkovs: Formāts tiks precizēts atkarībā no kandidātu skaita. Viena kandidāta gadījumā
kandidātiem tiks uzdoti jautājumi un saņemtas atbildes.
A. Tarasova: Ideja ir atbalstāma, jo 15 jautājumu slieksnis ir pārāk mazs, lai rūpīgi izvērtētu
kandidātu. Tāpat arī var gadīties situācija, kur vienas augstskolas pārstāvji piesakās lielākajai
daļai jautājumu un citu augstskolu pārstāvjiem netiek sniegta iespēja tos uzdot. RTU SP atbalsta
ierosinājumu.
I. Kudeikins: Piedāvājums par debatēm ir atbalstāms, jo jautājumi ne tikai parāda kandidāta
kompetenci, bet arī iepazīstina ar paša kandidāta personību.
L. Rudzāne: LU SP atbalsta ierosinājumu par debašu rīkošanu.
K. Sproģe: Ierosinājums ļaut atstāt formātu LSA valdes pārziņā, atkarībā no kandidāta skaita un
nosakot arī datumu pēc vienošanās ar kandidātiem.
Neviens klātesošais nav izteicies pret ierosinājumu. Ierosinājums tiek pieņemts.



6. Par LSA finansēšanas modeļa pilnveides darba grupu lēmumprojektiem

Iesniegtie lēmumprojekti pieejami pielikumā.
K. Sproģe: Iepriekšējā domes sēdē LSA finansēšanas modeļa pilnveides darba grupas vadītājs
Roberts Rostoks iepazīstināja ar darba grupās nolemto. Kopš iepriekšējās domes sēdes ir saņemts
iesniegums no LU SP par darba grupas vadīšanas izbeigšanu. Visu lēmumprojektu redakcionālas
korekcijas tiks veiktas pēc to apstiprināšanas.

Viens no sagatavotajiem lēmumprojektiem ir saistībā ar biroja telpu izmaksām.
Lēmumprojekts tika virzīts uz 23. janvāra domes sēdi, tomēr tika lemts par tā skatīšanu
nākamajā kārtējā domes sēdē. Datums jaunu telpu atrašanai, 1. marts, jau ir nokavēts, tāpēc
aicinājums domniekiem paust savu viedokli. Lielākā diskusija par lēmumprojektā ietverto
summu. Vai ir nepieciešams ierobežot biroja telpu izmaksas un kādā termiņā vajadzētu atrast
jaunas biroja telpas, ņemot vērā, ka pašreizējais telpu patapinājuma līgums zaudē spēku 2022.
gada beigās. Pašreizējā redakcijā iesūtītais protokollēmums nav apstiprināms.
A. Staņēviča: Tā kā datums ir iztecējis un 2022. gadā pārskata līgumu pašreizējām telpām, tad
ierosinājums ir mainīt jaunu telpu atrašanas termiņu uz 2022. gada beigām.
A. Tarasova: Ja tiek piedāvāts pagarināt jauno telpu atrašanas termiņu, tad ierosinājums ir
paaugstināt piedāvāto summu no trīs uz sešiem septiņiem tūkstošiem, ņemot vērā, ka nav
iespējams atrast telpas par tik mazu summu.
I. Mančass: BA SP neatbalsta piedāvāto lēmumprojektu, jo trīs tūkstoši ir par maz atbilstošu
biroja telpu atrašana.
R. A. Strods: Uzturu A. Staņēvičas ierosinājumu. Par trīs tūkstošiem gadā var atrast telpas
pamatfunkciju veikšanai, bet nepieciešams saprast, kādam mērķim telpas ir nepieciešamas.
A. Gudkovs: RSU SP neatbalsta lēmumprojektu neatbilstošas piedāvātās summas dēļ.
K. Sproģe: Saņemti divi ierosinājumi – pagarināt jaunu telpu atrašanas termiņu un palielināt
telpu īrei un komunālajiem maksājumiem atvēlēto summu. Vai kāds uztur 2022. gada 31.
decembri kā gala termiņu jaunu LSA telpu atrašanai?
K. Freimane: Pašreizējais patapinājuma līgums zaudē spēku 2022. gada 30. oktobrī. Aicinājums
noteikt termiņu pirms līguma spēka zaudēšanas dienas.
K. Sproģe: Par summu – tika saņemti ierosinājumi, bet summa netika precizēta.
A. Tarasova: RTU SP atsauc priekšlikumu un aicina neatbalstīt lēmumprojektu.

K. Sproģe: Izsludināts balsojums:
“Par iesniegtā lēmumprojekta Nr. 1 apstiprināšanu.”
Viens balsstiesīgais balsojumā nepiedalās.

PAR PRET ATTURAS
7 12 9

Lēmums: “Neapstiprināt lēmumprojektu Nr. 1. ”

K. Sproģe: Otrais lēmumprojekts ir par nepieciešamību LSA sekot līdzi projektu konkursiem
finansējuma piesaistīšanai, lai atvieglotu LSA budžetu. Vai kādam ir jautājumi, komentāri?
L. Kampa: Kā tiks definēts, vai ir meklētas iespējas piesaistīt papildu finansējumu, vai tiks
vienkārši uzdots sekot līdzi projektu konkursiem?
I. Mančass: Lēmumprojekts bija domāts kā uzdevums, kas uzdod LSA valdei sekot līdzi
projektu konkursiem un piedalīties tajos, tomēr nav nodefinēti kritēriji, kas ļautu spriest par
uzdevuma veikšanu. Vienīgi var izvērtēt to, vai ir piesaistīts papildu finansējums.
K. Sproģe: Pašu projektu pieteikumi arī varētu kalpot kā apliecinājums.
I. Mančass: Dalību minētajos konkursos var novērtēt arī pēc LSA darbības pārskatiem.
I. Kudeikins: Vai tas nebūs papildu slogs esošajai LSA valdei, papildu pamata pienākumiem?
Vai neradīsies situācija, kurā LSA valde nespēs pilnvērtīgi veikt pamatpienākumus.
K. Sproģe: Sekot līdzi projektu konkursiem nebūtu tik liels slogs, kā arī var piesaistīt SP
pārstāvjus projektu pieteikumu rakstīšanā.



K. Zeiļuks: Sekošanu līdzi projektu konkursiem var īstenot.

K. Sproģe: Izsludināts balsojums:
“Par iesniegtā lēmumprojekta Nr. 2 apstiprināšanu.”

PAR PRET ATTURAS
29 0 0

Lēmums: “Apstiprināt lēmumprojektu Nr. 2. ”

Trešais lēmumprojekts ir par LSA finansēšanas modeļa pilnveides darba grupas darbības
pārtraukšanu.

“Par iesniegtā lēmumprojekta Nr. 3 apstiprināšanu.”
PAR PRET ATTURAS
29 0 0

Lēmums: “Apstiprināt lēmumprojektu Nr. 3. ”

Pauze līdz 11.45.

7. Par LSA domnieka minimuma atjaunošanu

A. Barkāne: Tika organizēta viena darba grupa par LSA domnieka minimuma atjaunošanu
(turpmāk – DM), kas nebija atjaunots kopš 2017. gada un daļa informācijas bija novecojusi.
Galvenā izmaiņa ir tajā, ka tika nomainīta LSA mērķa definīcija, ir pievienoti pāris jauni
sasniegumi, ir saglabāti arī iepriekšējie sasniegumi. Papildus ir sakārtota informācija attiecīgās
nodaļās, novēršot tās atkārtošanos, papildināti punkti par LSA domnieka pilnvarām, atgādinot,
ka LSA domnieks var virzīt lēmumprojektus vai vadīt darba grupas. Norādītas arī izmaiņas
domnieku deleģēšanas kārtībā, ka to var iesniegt arī elektronisku parakstītu. Ir izņemta
informācija par domes vecāko, jo pozīcija vairs neeksistē, un ievietota informācija par īstermiņa
un ilgtermiņa deleģējumiem. DM atjaunota informācija par esošajiem LSA valdes virzieniem,
dokumentu iesniegšanas un informācijas par domes sēdi sniegšanas domniekiem termiņiem. DM
tiek pieminēts, ka šobrīd neeksistē mandāti un klātesošie domnieki tiek fiksēti atbilstoši
saņemtajiem deleģējumiem. DM vairs nepastāvēs kā atsevišķs dokuments, bet gan kā sadaļa
LSA mājaslapā, padarot DM uzskatāmāku.
L. Kampa: Kurš un kā veidos sadaļu mājaslapā?
A. Barkāne: Mājaslapas sadaļa tiks veidota sadarbībā ar I. Uhaņu un I. Rumkovsku.
Turpinās diskusija par mājaslapas sadaļas izveidi.

8. Aktuālā informācija par likumprojektu “Grozījumi Augstskolu likumā”

K. Zeiļuks: Kopš iepriekšējās domes sēdes viens grozījumi Augstskolu likumā (turpmāk –
likumprojekts) ir izskatīti otrajā lasījumā Saeimā un nosprausts priekšlikumu iesniegšanas
termiņš 17. marts. Likumprojekts paredz tipoloģijas izmaiņas, sadalot augstskolas trīs tipos, un
izveidot padomes, kuru sastāvā ir gan iekšējie augstskolas pārstāvji, gan ārējie eksperti.
Pašreizējā redakcija neparedz studējošos kā vienu no iekšējiem augstskolas pārstāvjiem padomē,
tomēr neliedz studējošajam kandidēt caur augstskolas senātu.

Starplaikā ir notikusi arī darba grupa par likumprojektu, to, uz ko LSA pastāv un ko virza
kā priekšlikumus trešajam lasījumam. Tika nolemts pastāvēt uz studējošā nepieciešamību
augstskolas padomē, lai spētu pilnvērtīgi pārstāvēt studējošo viedokli. LSA valde ir izveidojusi
rīcības plānu, kurā tiks aicinātas iesaistīties arī SP, par to saziņa vēl sekos. Ir nepieciešams
atbalsts diskusijās no augstskolu vadības. Nākamās nedēļas laikā tiek plānotas tikšanās ar
Saeimas frakciju un ārpus frakciju deputātiem, uzsvaru liekot uz Saeimas Izglītības, kultūras un



zinātnes komisijas (IKZK) deputātiem, kā arī notiks sarunas ar sociālajiem partneriem, par to,
kāpēc ir nepieciešama vieta studējošajiem augstskolu padomēs un pārstāvniecībā kopumā.

Šībrīža atvērums paredz vēl vairākas izmaiņas likumprojektā. 5. martā notika tikšanās ar
IZM AIZID pārstāvjiem. Ir plānots likumprojektā veikt vairākas korekcijas jautājumos, kas
attiecas uz Augstākās izglītības padomi un koledžām.

9. Aktuālās izmaiņas normatīvajos aktos

K. Zeiļuks: Kopš iepriekšējās domes sēdes ir otrs atvērums grozījumiem Augstskolu likumā, kas
paredz, ka veselības aprūpes studiju virzienā maksas studiju vietu skaits ir jāsaskaņo ar Veselības
ministriju, lai nodrošinātu sasaisti ar faktiski pieejamajām klīniskās prakses vietām.
Likumprojekts ir skatīts pirmajā lasījumā. Notika tikšanās ar SP pārstāvjiem, kuru augstskolās
tiek īstenots veselības aprūpes studiju virziens, un nolemts mainīt redakciju no “saskaņot” uz
“informēt”, jo saskaņošana paredz to, ka var arī atteikt. Minētie grozījumi paredz to, ka tiek
aprakstīta studiju programmu apakšprogrammu veidošana, par ko iebildumi IZM tika sniegti
pirms diviem gadiem un sniegtie iebildumi arī turpmāk tiek uzturēti.

Attiecībā uz plānošanas dokumentiem, to projektiem, ir sniegts atzinums un notikusi
tikšanās saskaņošanas sanāksmē par Izglītības un attīstības pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam.
Pamatnostādnes ir saskaņotas, rodot saskaņošanas sanāksmē kompromisus. Arī Zinātnes,
tehnoloģiju attīstības un inovāciju pamatnostādnes 2021.-2027. gadam ir izziņotas valsts
sekretāru sapulcē (VSS), un jau pirms pārskata perioda tika sniegti ierosinājumi.

Par Ministru kabineta (MK) noteikumu projektiem, VSS ir izsludināta attālināto mācību
organizēšanas un īstenošanas kārtība, par ko notika arī darba grupa. Kārtība paredz augstskolām
līdz 50% kontaktstundu apmēram studijas īstenot attālinātā formātā.

Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un
koledžās 2021. gadā, kas paredz to, ka augstskolām ir iespēja sākt reflektantu uzņemšanu 2021.
gada 1. jūlijā, tomēr atkarībā no situācijas ar centralizētajiem eksāmeniem, termiņš varētu
mainīties.

Par grozījumiem MK noteikumos “Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas
eksāmena kārtība” paredz sadalīt eksāmenu komisijas pienākumus un efektivizēt tās darbu.
Noteikumi regulē fizisko personu datu apstrādes procesu, kā arī sakarā ar Covid-19 ārkārtējo
situāciju, ne vēlāk kā mēnesi pirms eksāmena kārtošanas datuma, komisija var lemt par
eksāmena kārtošanu klātienē, jo līdz šim tika paredzēts tikai elektronisks, tiešsaistes formāts.

10. Finanšu pārskats par periodu kopš iepriekšējās domes sēdes

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

11. LSA budžeta izlietojums

LSA budžeta izlietojums pieejams pielikumā. K. Freimane iepazīstina ar LSA budžeta
izlietojumu.

12. LSA darbības pārskats kopš iepriekšējās domes sēdes

LSA darbības pārskats pieejams pielikumā.
L. Rudzāne: Notika darba grupa par attālinātā mācību procesa organizēšanu un īstenošanu un
tika iesniegts atzinums IZM, kas pirms iesniegšanas netika atsūtīts saskaņot domniekiem.
K. Zeiļuks: Atzinums netika nosūtīts saskaņošanai laika trūkuma dēļ, tomēr tika ņemtas vērā
domnieku bažas un ieteikumi. Atzinums ir pieejams LSA mājaslapas biedru zonā.



13. Studējošo pašpārvalžu aktualitātes

I. Mančass (BA SP):
● Norisinās “Bizness 24 h”
● Ir izstrādāts mentālās veselības mēneša koncepts, kura ietvaros tiks organizēta aptauja par

BA studējošo mentālās veselības stāvokli
● Sāktas diskusijas par pavasara labdarības akciju
● Darbs pie BA SP pārvaldības modeļa maiņas
● Dalība izglītības projektos vidusskolās, kur tiek stāstīts par BA
● Noticis saliedējošais pasākums ar RSU SP

R. Filimonovs (DU):
● Noslēdzās studentu atbalsta sēde, kas piešķir atlaides studējošajiem dienesta viesnīcās
● Notiek akcija “Daugavpils Universitātei būt”, kuras ietvaros notiek DU SP sadarbība ar

zinātņu prorektoru

I. Iraida (EKA):
● Aizvadīti vairāki tiešsaistes pasākumi
● Dalība sapulcēs par jaunu maģistrantūras programmu EKA
● Darbs pie sadarbības ar citām SP

A. Vērdiņa (LiepU):
● Gatavošanās rektora un senāta vēlēšanam
● Darbs pie LiepU akcijas
● Martā plānots pasākums ar nozaru speciālistiem

E. Bišofs (LJA):
● Studijas notiek attālināti, bet sertifikātu iegūšana notiek klātienē
● Izveidota laboratorija studējošajiem un skolēniem
● Noslēgusies pieteikšanās Jūras inovāciju konkursam
● Uzsākts LJA jahtas restaurācijas plānošanas darbs un darbs pie burāšanas komandas

izveides
● Izveidoti LJA SP personalizētie e-pasti

A. Paula (LKA):
● Darbs pie LKA SP nolikuma papildināšanas un uzlabošanas
● Tiek organizēti Valpurģi
● Izveidotas darba grupas anketas studējošajiem par docētāju darbu izveidošanai
● Izveidota sadraudzība ar LiepU un VeA
● 24. martā plānota tikšanās ar Izglītības un zinātnes ministri I. Šuplinsku

E. Brēdiķis (LLU):
● Tiek veikti labojumi LLU SP un LLU stipendiju nolikumā
● Notiek dažādi kultūras un apmaiņas pasākumi

K. Strautmale (LMA):
● Darbs pie studējošo aptaujas par studējošo situāciju Covid-19 laikā
● Darbība Eiropas aliansē “EU for Art”

L. Rudzāne (LU):
● Medicīnas fakultātes SP kopā ar LU SP ir aktualizējuši jautājumu par rezidentūru
● Turpinās darbs pie LU stratēģijas izstrādes



● Pacelts jautājums par studiju kursu noslēgumu aptauju pārskatīšanu un gala darbu
iesniegšanas valodu

● Tiek plānoti pasākumi kā LU SP Gada balva, Studentijas akadēmija u.c.
● Kopsapulcē tika lemts par izvirzījuma piešķiršanu kandidēšanai par LSA prezidentu E.

Dālderei

Anželika Zorova (RSU):
● Darbs pie RSU Starptautiskās studentu konferences
● Uzrakstīta vēstule Veselības ministrijai par nepieciešamību piešķirt vakcīnas un papildu

valsts finansētās studiju vietas veselības aprūpē studējošajiem
● Tika izveidots zinātnes atbalsta finansējums un izsludināta pieteikšanās tam
● Darbību atsācis projekts “Debašu klubs”
● Izveidots un apstiprināts sociālā fonda nolikums
● Norisinās pasākumi tiešsaistē
● Noticis saliedējošais pasākums ar BA SP

S. Dundenieks (RTA SP):
● Notika tiešsaistes pasākumi
● Notika RTA SP sabiedrisko attiecību virziena vadītāja vēlēšanas
● Tika izteikti priekšlikumi par grozījumiem par vienreizējo stipendiju
● Nākamnedēļ notiks tikšanās ar Izglītības un zinātnes ministri I. Šuplinsku
● Plānots organizēt sarunas tiešsaistē – RTA TV

A. Tarasova (RTU):
● Notikusi mentālās veselības nedēļa
● Darbs pie normatīvo aktu labošanas
● Aprīli norisināsies valdes vēlēšanas
● Tiek organizēti tiešsaistes pasākumi

I. Uhaņs (VeA):
● Organizēti saliedējošie pasākumi ar LiepU un LKA SP
● Izveidota velonoma studējošajiem
● Darbs pie vēlēšanām
● Darbs pie identitātes maiņas
● Aktualizējies jautājums par VeA SP biedrības formas maiņu
● 2021. gadā VeA pagalmā tiks ierīkots sporta laukums

P. Rezgale (ViA):
● Notiek attālināti pasākumi
● Darbs pie studējošo atbalsta
● Tiek meklētas iespējas izveidot jaunas darba vietas ViA studējošajiem
● Informēšana un darbs pie vides problēmām Eko skolas karoga atgūšanai
● Noticis Valentīndienas festivāls, kas ieguvis atpazīstamību arī medijos

A. Zara (LNAA):
● Notikušas Baltās naktis

Sēde tiek slēgta: 12.33

Sēdi vadīja K. Sproģe
Sēdi protokolēja K. Freimane
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