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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 2021. gada 17. martā
Sēdes sākums: 10.00
Sēdē piedalās: 28 no 51 balsstiesīgajiem – konstatēts kvorums
Sēdē piedalās:

Domnieki:

Ints Mančass (BA)
Elva Evija Kaužēna (BA)
Raivis Filimonovs (DU)
Ieva Iraida (EKA)
Andris Miezis (EKA)
Anna Vērdiņa (LiepU)
Emīls Bišovs (LJA)
Kortnija Māra Gurtlava
(LKA)
Valters Dolacis (LKrA)

Ernests Brēdiķis (LLU)
Adrija Andersone (LSPA)
Krišjānis Āķītis (LSPA)
Laura Grima (LU)
Līga Rudzāne (LU)
Paulīna Leimane (LU)
Rūdolfs Aleksandrs Strods
(LU)
Anželika Zorova (RSU)
Ingvars Kudeikins (RSU)

Laima Kampa (RSU)
Salvis Dundenieks (RTA)
Santa Mukāne (RTA)
Agnis Salmiņš (RTU)
Aneta Tarasova (RTU)
Mareks Biskars (RTU)
Matīss Kundziņš-Āboliņš
(RTU)
Igors Uhaņs (VeA)
Petra Razgale (ViA)
Katrīna Sproģe (LSA)

Viesi:

Amanda Barkāne (LSA)
Izabella Rumkovska
(LSA)
Elīza Dāldere (LSA)
Kristafers Zeiļuks (LSA)
Elīna Druvaskalne
(LSA)

Aiva Staņēviča
Alise Vaivode
Anna Paula Veidemane
Ariana Krasiļščikova
Arnolds Gudkovs
Justīne Širina
Katrīna Utāne

Līga Priedīte
Līga Puzule
Patrīcija Miķele
Pēteris Vents Liepiņš
Tomass Šakālis
Zenons Beļskis
Lāsma Līga Reisa

Sēdes darba kārtība:
1. Domes sēdes atklāšana
2. Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana
3. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana
4. Valdes vēlēšana
5. Pauze un balsošana par valdes amatu kandidātiem
6. Valdes vēlēšanu rezultātu apstiprināšana
7. Par valdes locekļu pilnvaru pagarināšanu
8. Biedru naudas apmēra apstiprināšana
9. LSA Valdes locekļu algas apmēra apstiprināšana
10. Studentu ekspertu tīkla nolikuma apstiprināšana



Pauze
11. Aktuālā informācija par likumprojektu "Grozījumi Augstskolu likumā"
12. Aktuālās izmaiņas normatīvajos aktos
13. Finanšu pārskats par periodu kopš iepriekšējās Domes sēdes
14. LSA budžeta izlietojums
15. LSA darbības pārskats kopš iepriekšējās Domes sēdes
16. Studējošo pašpārvalžu aktualitātes

Sēdes sākums: 10.05

1. Domes sēdes atklāšana

K. Sproģes saka uzrunu.
E. Druvaskalne informē, ka kvorums ir konstatēts.
K. Sproģe iepazīstina ar domes sēdes norisi.

2. Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana

K. Sproģe iepazīstina klātesošos ar iesūtīto domes sēdes darba kārtību.
K. Sproģe: Ņemot vērā to, ka ārkārtas domes sēde norisināsies 8. maijā, lai nodrošinātu iekšējos
normatīvajos aktos noteikto kārtību, ka jaunā valde stājas amatā mēnesi pēc kongresa, ir
ierosinājums pievienot punktu par valdes locekļu pilnvaru pagarinājumu. Vai kādam ir iebildumi,
komentāri, jautājumi par ierosinājumi?
Iebildumi, komentāri, jautājumi netiek saņemti.
Vai kādam ir iebildumi pret darba kārtības apstiprināšanu šādā redakcijā?
“Par 2021. gada 17. aprīļa domes sēdes precizētās darba kārtības apstiprināšanu.”
Mandātus “Par” paceļ vairākums. “Pret” vai “Atturas” neviens nenobalso.
Lēmums: 2021. gada 17. aprīļa domes sēdes precizētā darba kārtība ir apstiprināta.

3. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana

K. Sproģe: Tā kā šodien ir paredzētas valdes locekļu vēlēšanas, ir nepieciešama balsu
skaitīšanas komisija vismaz trīs cilvēku sastāvā.
A. Tarasova: RTU SP izvirza A. Salmiņu.
A. Gudkovs: Viesis izvirza L. Kampu.
A. Zorova: Uzturu A. Gudkova izvirzījumu L. Kampai.
K. Sproģe: Ir nepieciešams vēl viens komisijas loceklis.
A. Zorova: RSU SP izvirza I. Kudeikinu.
Izvirzītie domnieki uztur savu kandidatūru.
K. Sproģe: Vai kādam ir iebildumi pret Balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšanu šādā sastāvā?
Iebildumi netiek saņemti.
Izsludinu balsojumu:
“Par Latvijas Studentu apvienības Domes sēdes Balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšanu
šādā sastāvā: Agnis Salmiņš, Laima Kampa, Ingvars Kudeikins.”
Mandātus “Par” paceļ vairākums. “Pret” vai “Atturas” neviens nenobalso.
Lēmums: Par Latvijas Studentu apvienības Domes sēdes Balsu skaitīšanas komisiju
apstiprināti: Agnis Salmiņš, Laima Kampa, Ingvars Kudeikins.

K. Sproģe: Aicinu no sākuma noklausīties kandidātes prezentāciju un pirms vēlēšanu procedūras
tiks izstāstīts balsojuma process. Vai kādam ir iebildumi par šādu turpinājumu?
Iebildumi netiek saņemti.



4. Valdes vēlēšana

K. Sproģe: Noteiktajā laikā ir saņemts viens pieteikums iekšējā virziena vadītājas amatam no L.
L. Reisas. Rosinājums ir kandidāta prezentācijai dot septiņas minūtes, mājasdarbam piecas
minūtes, jautājumu uzdošanai septiņas minūtes un izteikšanās daļai piecpadsmit minūtes. Vai
kādam ir iebildumi pret šo rosinājumu?
Iebildumi netiek saņemti.

Iekšējā virziena vadītāja vēlēšanas.

L. L. Reisa: Labdien, augsti godājamie domnieki, LSA Valde un viesi, kas šodien ir
pieslēgušies. Mani sauc Lāsma Līga Reisa un šodien virtuāli stāvu jūsu priekšā kā LSA iekšējā
virziena amata kandidāte. Šodien nedaudz ieskicēšu trīs galvenās lietas par to, kas es esmu, uz ko
koncentrēšos savā darbībā un tās lietas, pie kurām nekavējoties vēlētos uzsākt savu darbību.

Šobrīd esmu Rīgas Tehniskās universitātes maģistrantūras pirmā kursa studente un esmu
jau ieguvusi bakalaura grādu informācijas un tehnoloģiju nozarē. Vēl, uz doto brīdi, esmu Rīgas
Tehniskās universitātes studentu parlamenta prezidente. Tomēr, vēl salīdzinoši nesenā pagātnē,
es vadīju International Student Council, kas mūsu iekšienē ir kā pašpārvalde ārzemniekiem un
arī bijušajā fakultātē vadīju IT lietu virzienu. Sanāk, ka mana pieredze studentijā ir jau aptuveni
četrus gadus. Šajā ceļā, līdz šim brīdim, esmu guvusi diezgan daudzpusīgu pieredzi no dažādām
pozīcijām, kā arī šajā ceļā esmu sapratusi tās lietas, kas man kā pašpārvaldes vadītājai ir trūkušas
tieši no LSA puses. Šis ir viens no iemesliem, kāpēc es kandidēju, jo redzu nepilnības un vēlētos
strādāt, lai tās novērstu. Esmu ielikusi citātu, kurš raksturo mani un ir jāsaka godīgi, ka Latvijas
studējošo dēļ, es esmu gatava izkāpt no savas komforta zonas un cīnīties ar izaicinājumiem, kuri
tiks man mesti, kā arī palīdzēt pašpārvaldēm cīnīties ar izaicinājumiem.

Savu darbības, kuras vēlētos paveikt, esmu sadalījusi trīs pīlāros, kuri ir savstarpēji
sasaistīti. Varbūt izskatīsies nedaudz ačgārni, bet vēlos kā galveno no tiem minēt iekšējo klimatu.
Ir nepieciešams uzsākt darbu pie iekšējā klimata uzlabošanas ar dažādām metodēm, jo, ja mēs
skatāmies uz kopējo bildi, tad diemžēl pēc komunikācijas ar pašpārvaldēm, varu teikt, ka ir
pašpārvaldes, kuras, savā ziņā, jūtas pamestas novārtā no LSA puses.

Tas noved mani pie otrā pīlāra jeb sadarbības ar augstākās izglītības iestāžu pašpārvaldēm
un es vēlos veicināt komunikāciju ar ikvienu pašpārvaldi, kā arī veicināt uzticību mūsu starpā un
šādā veidā strādāt pie LSA kapacitātes un kvalitātes celšanas.

Ja mēs runājam par kvalitāti, tas noved mani pie trešā pīlāra, kas ir komunikācija
augstākas izglītības iestāžu pašpārvaldēm savā starpā. Man ir ticība, ka jūs jau zināt, ka
studentijā problēmas ir cikliskas. Varbūt tā problēma, ar kuru pašlaik cīnās viena pašpārvalde, ir
jau pirms gada pārvarēta citā pašpārvaldē un otrādi. Manā skatījumā, būtu jāveicina pieredzes
apmaiņa un uzticība pašpārvalžu vidū, jo tas veicinātu dažādu problēmu veiksmīgāku
atrisināšanu un sadarbību, tādejādi ceļot kvalitāti. Realitātē, viss tiešām griežas un balstās par un
ap komunikāciju.

Ja mēs skatāmies uz lietām, kuras vēlētos paveikt sava, salīdzinoši īsā, termiņa laikā, tad
jāsaka godīgi, ka es netēmēju uz zelta kalniem un vēlos sākt darbu ar salīdzinoši vienkāršām
lietām, lai izkustinātu šo vilcienu vai drīzāk pati tajā ielektu iekšā. Viena no pirmajām lietām, ko
es vēlos paveikt, ir organizēt e-pastu pāreju uz Google pakalpojumiem, jo apskatot esošo
sistēmu, kur talkā nāk manas IT zināšanas, es varu teikt, ka esošā sistēma ir diezgan novecojusi
un tās uzturēšana ir diezgan problemātiska. Tas lieki patērē iekšējā virziena vadītāja laiku un
optimizējot šo un arī citus procesus būtu, iespējams, vairāk laika veltīt svarīgām lietām.

Otrā lieta, kuru vēlētos izdarīt, ir sazināties ar visiem pašpārvalžu vadītājiem, lai uzsāktu
komunikāciju un to turpinātu. Trešā lieta, ir uzsākt darbu pie iekšējās komunikācijas
novērtējuma. Kas tas ir? Esot vadītāja, es bieži novēroju to, ka komunikācija organizācijas
iekšienē klibo un nav jau brīnums, ņemot vērā to, ka mēs aptveram tik plašu klāstu studējošo un
pašpārvalžu. Šeit apakšā var slēpties dažādas problēmas, piemēram, ka pašpārvalde ne līdz



galam saprot LSA lietas un viņiem ir nepieciešams kāds, kas to pasniegtu vienkāršāk vai arī nav
cilvēku, kuram tas interesētu. Līdz ar to, tas ir jāsaprot. Sākumā komunikācijas novērtējums un
tad jau, apskatot problēmas, varēsim risināt tās un, iespējams, atklāsim to, kāpēc organizācijas
kapacitāte ir tik zema. Saprotot kļūdas, kuras ir pieļautas, attiecīgi, uzsāktu darbu pie šo
problēmu risināšanas. Tā kā kandidēju uz tik neilgu periodu, jāsaka, ka tas ir viss no manas
prezentācijas un ar prieku atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Paldies!
L. Kampa: Man būs divi jautājumi. Pirmais, vai tu plāno pārkandidēt šajā amatā arī pēc mēneša
kopā ar pārējo jauno valdi?
L. L. Reisa: Jā, es plānoju pārkandidēt.
L. Kampa: Nesen darba grupās izskanēja diskusija par to, vai vajadzētu kādas sankcijas par
biedru naudas nemaksātājiem. Šo jautājumu jau tev uzdevu, bet vēlreiz, lai pārējie dzird tavu
viedokli.
L. L. Reisa: Mums ir jāskatās uz šo no tādiem diviem aspektiem. Pirmais, vai pašpārvalde pati
uzskata, ka viņa izstājas no LSA un, attiecīgi, tas ir varbūt cits gadījums, kur jāsaprot, kādēļ viņi
vēlas izstāties no LSA un nemaksāt biedru naudu, iespējams pašpārvalde nesaņem 1/200 vai
vienkārši nav kapacitātes, vai arī nesaprot, ko dara LSA. Otrs variants, ir, ka viņi vienkārši
neliekas ne zinis un arī ir jāskatās diezgan individuāli, kādi ir šie iemesli, kāpēc pašpārvalde tā
uzvedās un neinteresējas. Attiecīgi, jāpievēršas katram gadījumam individuāli. Ja mēs skatāmies
kopējo bildi, es nevaru viena pati personīgi izlemt ir nepieciešamas sankcijas vai nav. Tas būtu
darba grupu jautājums un būtu jālemj kopā ar domniekiem un citām iesaistītajām personām. Šie
gadījumi jāņem vērā ļoti individuāli un par visiem spriest pēc vienas un tās pašas formulas
nevarēs.
A. Gudkovs: Kā tev liekas, vai vispār ir iespējams izstāties no LSA?
L. L. Reisa: Ja mēs skatāmies uz Augstskolu likumu, tad nē. Augstskolu likumā ir rakstīts, ka
LSA pārstāv visus Latvijas studējošos. Jūs paši saprotat loģiku tam. Realitātē, ja mēs skatāmies
filozofiski, ja tu neiesaisties un nedalies ar savu viedokli un iniciatīvu, savā ziņā, savu studējošo
pārstāvniecību atdod citu rokās, kas nereti pat nezina, kas ir labākais tavas augstākās izglītības
iestādes studējošajiem. Piemēram, Rīgas Stradiņa universitātes specifika ir medicīna, es ticu, ka
mēs no Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Universitātes vai Latvijas Sporta pedagoģijas
akadēmijas puses vai citiem, mēs nemācētu pastāstīt tik labi par medicīnas studentu problēmām
ar rezidentūru, jo jūs ar to saskaraties. Ja jūs atdodat savu iespēju runāt par savām problēmām un
tās pārstāvēt, tad, savā ziņā, var uzskatīt, ka esat izstājušies no LSA. Tas ir ļoti filozofisks
jautājums.
M. Biskars: Ar kādām metodēm tu nodrošināsi kvoruma esamību domes sēdēs un kongresā.
L. L. Reisa: Ir jādiferencē vai tā ir klātiene, vai attālināti, jo mēs zinām, ka rīkojot attālināti
apmeklējums ir paaugstinājies. Ja runājam par klātieni, tad potenciāli varbūt jāizskata iespēja
paturēt sēdes attālinātā formā. Tas ir darbs kopā ar domniekiem darba grupās. Par to ir jālemj
visiem kopā, nevis vienpusēji. Es ticu, ka no Daugavpils vai Ventspils ir diezgan grūti izbraukāt
uz Rīgu. Nav vēlme pavadīt četras stundas ceļā vienā virzienā. Ja skatāmies vispārīgi, tad atkal
viss balstās uz komunikāciju, ir jārunā ar vadītājiem, domniekiem un ar pašpārvalžu ārējiem
cilvēkiem, par to, kas notiks domes sēdē, kāpēc ir svarīgi apmeklēt sēdi, paskaidrojot, kādi
dokumenti tiks izskatīti vienkāršākā valodā. Ir jāatrod tā problēma, kāpēc pašpārvalde nenāk uz
domes sēdēm un tad jāķeras pie risināšanas.
K. Sproģe: Lāsma, tev ir dotas piecas minūtes, lai prezentētu mājasdarba praktisko daļu.
L. L. Reisa: Mājasdarbā bija jāatbild uz trīs jautājumiem. Viens no jautājumiem bija, kā mēs visi
varam veidot LSA vidi. Sākšu ar šo jautājumu. Kopā ir spēks un LSA ir organizācija, kas vieno
visus Latvijas studējošos, kā jau ir minēts Augstskolu likumā, pārstāvot to intereses gan
starptautiskā, gan nacionālā mērogā. Es to uzskatu, kā punktiņu visām pašpārvaldēm. Šobrīd ir
jājautā jums, kas notiek brīdī, kad organizācijas pamats jeb pašpārvaldes sašķobās. Protams, ka
sašķobās arī jumts un, kā jau prezentācijā parādīts, viņš krīt. Savukārt, ja mēs stāvam visi kopā
un iesaistāmies, tad mēs veidojam stabilu pamatu šim jumtam. Bez stabila pamata jeb
pašpārvaldēm tāda organizācija kā LSA nemaz nepastāvētu. Tieši tāpēc ir svarīgi atcerēties, ka



mēs visi kopā veidojam stabilo pamatu un šīs organizācijas vidi. Mājasdarba ietvaros bija
jāatbild arī uz jautājumu, kāpēc pašpārvaldēm ir nepieciešams iesaistīties LSA un kāpēc ir
svarīgi, ka LSA pārstāv pašpārvalžu viedokli. Jāsaka kādu latviešu teicienu - ikvienam roka
jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu iet. Tieši tādā veidā mēs visi, veidojot šo organizāciju,
iesaistāmies. Iesaiste ir svarīga, lai mēs paustu savu viedokli un runātu par problēmām, kuras
skar studējošos. Vienalga vai tas notiek darba grupās, vadītāju tikšanās reizēs vai individuāli, pēc
tam mēs saliekam savus galus kopā, lai lemtu par to, kas ir vislabākais studējošajiem un
apstiprinātu dažādas nostājas. Šajā gadījumā bez iniciatīvas un iesaistes nesekos tālākas darbības.
Tādā veidā mēs iegāžam paši sevi. LSA ir tā organizācija, kura mūs pārstāv Izglītības un
zinātnes ministrijas priekšā, politiķu acīs un dažādās citās institūcijās. Mūsu kā studējošo
viedoklis šeit tiks sadzirdēts un tam arī seko dažādas darbības, lai, piemēram, uzlabotu studējošo
dzīvi vai cīnīties par to tiesībām. Kā piemērus tam, ko LSA dara studējošo labā varu minēt,
piemēram, cīņa par studējošo pārstāvniecību Augstskolu likuma grozījumu procesos. Arī tas, kas
LSA ir pacēlusi sarunas par mentālās veselības stāvokli studējošo vidū vai arī diskutē par
atbalstu studējošajiem daudz bērnu ģimenēs. LSA savā ikdienā paveic daudz lietas un mēs
varbūt nepamanām to, jo tā nepatikšanu liesmiņa tiek nodzēsta, vēl pirms sākas ugunsgrēks.
Tāpēc vēlos uzsvērt skaļākos notikumus pēdējā laikā, kad šī liesmiņa bija mazliet lielāka. Pirmo
vēlos minēt akciju “Gribu studēt”, man liekas, mēs visi šo piedzīvojām. Akcijas rezultātā mēs
pievērsām uzmanību studiju pieejamībai, un stipendiju apjoms tika palielināts. Otrs spilgtais
notikums ir 2016. gada gājiens, kurš tapa tāpēc, ka studējošajiem draudēja budžetu vietu
samazinājums, kas ir sāpīgs temats. Pateicoties LSA operatīvai rīcībai, tas viss tika apslāpēts.
Studējošo dēļ LSA ir darījusi un joprojām dara daudz, tāpēc ir svarīgi mums iesaistīties un veidot
abpusēju sadarbību, tādā veidā mēs kā studējošie tiekam uzklausīti LSA un tādēļ tiek uzklausīti
arī tālāk, kam seko darbības, kuras veicina studējošo dzīves labklājību.
L. L. Reisa pamet Zoom zvanu.

Izteikšanās daļa

I. Kudeikins: Manās acīs, kandidāte ļoti kvalitatīvi izpildīja visus uzdevumus. Prezentācijā un
jautājumu daļā viņa izteicās diezgan kompetenti. Ņemot vērā viņas iepriekšējo pieredzi RTU SP,
ir redzams, ka viņai tiešām rūp studējošo viedoklis un ka viņai ir degsme labot lietas. Es
personīgi uzskatu, ka viņa varētu būt atbilstošs cilvēks šim amatam. Aicinu atbalstīt kandidāti.
M. Biskars: Lāsma, manuprāt, ir laba kandidāte. Viņa ir apņēmīga, mācās ļoti ātri un ir degsme
iesaistīties studentijā. Varbūt mans viedoklis ir ar nedaudz noslieci par labu viņai, jo viņa ir no
Rīgas Tehniskās universitātes, bet es tiešām uzskatu, ka viņa ir laba kandidāte.
A. Barkāne: Es būtu priecīga nodot iekšējā virziena vadītāja amatu Lāsmai, tāpēc aicinu
atbalstīt kandidāti šajās vēlēšanās.
M. Kundziņš–Āboliņš: Aicinu atbalstīt kandidāti. Viņai ir zināšanas par ne tikai iekšējo
virzienu, bet arī par tādām lietām, kā Augstskolu likums, ko ir svarīgi zināt visai LSA valdei.
Lāsma varēs paskatīties no cita skatu punkta un, protams, viņas pieredze, strādājot par prezidenti
RTU SP un redzot tās lietas, kas pietrūkst LSA, ko vajadzētu uzlabot tieši iekšējā komunikācijā,
palīdzēs.
A. Tarasova: Aicinu balsot par kandidāti. Visu šo gadu esmu strādājusi kopā ar kandidāti,
attiecīgi es kā valdes loceklis un viņa kā prezidente. Varu teikt, ka Lāsma vienmēr ir mēģinājusi
palīdzēt cilvēkiem arī brīžos, kad īsti viņai nav zināšanu, tad attiecīgi, viņa ir meklējusi, kur tās
zināšanas apgūt. Visa pēdējā pusgada laikā, es arī esmu jautājusi Lāsmai dažādus padomus
brīžos, kad kādas citas pašpārvaldes ir lūgušas padomu un Lāsma ir mēģinājusi jau tajā brīdī
palīdzēt. Līdz ar to, es uzskatu, ka viņa kā iekšējā virziena vadītāja, būs ļoti spēcīgs cilvēks un
valdes loceklis. Attiecīgi, gadījumos, ja kādam valdes loceklim būs nepieciešama palīdzība, tad
Lāsma ar visu sirdi un dvēseli mēģinās palīdzēt un darbosies ar pārējiem cilvēkiem kopā.
L. L. Reisa atgriežas Zoom zvanā.



5. Pauze un balsojums par valdes amatu kandidātiem

Tiek pieņemts lēmums balsojumam atvēlēt 20 minūtes laika. A. Barkāne iepazīstina ar
balsošanas kārtību. Tiek izsludināta balsošanas pauze līdz 11.10.

K. Sproģe: Izsludinu balsojumu: “Par Lāsmas Līgas Reisas apstiprināšanu LSA iekšējā
virziena vadītāja amatā.”
Izsūtītas 29 saites, nobalsojuši 26 balsstiesīgie, 3 balsstiesīgie nepiedalās.

PAR PRET ATTURAS
21 5 0

Lēmums: Apstiprināt Lāsmu Līgu Reisu par LSA iekšējā virziena vadītāju.

6. Valdes vēlēšanu rezultātu apstiprināšana

K. Sproģe: Vai kādam ir iebildumi pret valdes vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu?
Iebildumi netiek saņemti.
Izsludinu balsojumu: “Par valdes vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu.”
Balsojumā piedalās 26 no 29 balsstiesīgā. 3 balsstiesīgie nepiedalās balsojumā.

PAR PRET ATTURAS
26 0 0

Lēmums: Valdes vēlēšanu rezultāti ir apstiprināti.

7. Par valdes locekļu pilnvaru pagarināšanu

K. Sproģe: Tā kā valdes locekļu pilnvaras beidzas 2021. gada 10. maijā, ir aicinājums pagarināt
pilnvaru termiņus par nepilnu mēnesi, kas būtu mēnesi pēc paredzētajām valdes vēlēšanām,
kuras norisināsies 8. maijā, lai tiktu nodrošināta darba nepārtrauktība. Vai kādam ir kādi
jautājumi?(nav)
Vai kādam ir iebildumi pret pilnvaru pagarināšanu līdz 8. jūnijam?
Iebildumi netiek saņemti.
Izsludinu balsojumu: “Par valdes locekļu pilnvaru pagarināšanu līdz 8. jūnijam.”
Mandātus “Par” paceļ vairākums. “Pret” vai “Atturas” neviens nenobalso.
Lēmums: Valdes locekļu pilnvaru pagarināšana līdz 8. jūnijam ir apstiprināta.

8. Biedru naudas apmēra apstiprināšana

K. Sproģe: Biedru naudas ir aprēķinātas atbilstoši pēdējiem pieejamiem datiem par studējošo
skaitu, kas gan ir 2019./2020. gads, un sareizināts ar koeficientu, kas ir norādīts LSA biedru
naudas maksāšanas kārtībā. Vai kādam ir jautājumi? (nav) Vai kādam ir iebildumi pret biedru
naudas apstiprināšanu?
R. A. Strods: Aicinu veikt balsojumu.
K. Sproģe: Izsludinu balsojumu:
“Par biedru naudas apmēra apstiprināšanu.”
Mandātus “Par” paceļ vairākums. “Pret” neviens nenobalso. “Atturas” 4 balsstiesīgie.

PAR PRET
22 4

Lēmums: Biedru naudas apmērs ir apstiprināts.

9. LSA Valdes locekļu algas apmēra apstiprināšana



K. Sproģe: Tā kā ir nedaudz mainījušies darba spēka nodokļi, atbilstoši Kongresā apstiprinātai
summai, tika nedaudz palielinātas algas. Vai ir kādi jautājumi? (nav) Vai kādam ir iebildumi pret
algu apmēra apstiprināšanu?
Iebildumi netiek saņemti.
Izsludinu balsojumu: “Par Valdes locekļu algas apmēra apstiprināšanu.”
Mandātus “Par” paceļ vairākums. “Pret” vai “Atturas” neviens nenobalso.
Lēmums: Valdes locekļu algas apmērs ir apstiprināts.

10. Studentu-ekspertu tīkla nolikuma apstiprināšana

K. Zeiļuks: Ņemot vērā to, ko es minēju iepriekšējā domes sēdē par to, ka ir aktualizējies
jautājums par Latvijas Studentu apvienības studentu – ekspertu tīkla nolikuma grozījumiem. Tika
sasaukta darba grupa, kurā tika panākta vienošanās, ka tiks noteiktas fiksētas likmes par vizītes
nodrošināšanu, kuru saņem LSA. Vienotā likme būs 60.00 EUR par pirmajām vizītēm, kas ietver
apmācības. 50.00 EUR būs par akreditācijas vizītēm un 30.00 EUR par licencēšanas vizītēm.
Nolikumā arī nebija atrunāts punkts par līguma slēgšanu un no kā tas sastāv, tādēļ bija
rosinājums atrunāt arī šīs lietas. Vai ir kādi jautājumi?
Iebildumi netiek saņemti.
K. Sproģe: Vai kādam ir iebildumi pret jaunā nolikuma apstiprināšanu?
Iebildumi netiek saņemti.
Izsludinu balsojumu: “Par studentu-ekspertu tīkla nolikuma apstiprināšanu.”
Mandātus “Par” paceļ vairākums. “Pret” vai “Atturas” neviens nenobalso.
Lēmums: Studentu-ekspertu tīkla nolikums ir apstiprināts.

K. Sproģe: Tālāk darba kārtībā ir pauze, rosinu turpināt darbu bez pauzes. Vai kādam ir
iebildumi pret darba turpināšanu bez pauzes?
Iebildumi netiek saņemti.

11. Aktuālā informācija par likumprojektu “Grozījumi Augstskolu likumā”

K. Zeiļuks: 13. aprīlī ir sākts izskatīt pirms trešā lasījuma Saeimā Izglītības, kultūras un zinātnes
komisijā likumprojekts “Grozījumi Augstskolu likumā”. Jaunākās lietas, kuras ir parādījušās, ir
jauns augstskolu tips, kas ir lietišķo zinātņu universitātes. Līdz ar to, sākās diskusijas par to, kā
nošķirt zinātņu universitātes no šī jaunā tipa universitātēm. Šobrīd ir nolemts, ka ir nepieciešams
nošķirt šos divus tipus, diferencējošo atšķirību noteiks pētniecisko institūciju novērtējums, kam
ir jābūt vismaz četri. Tomēr pie šī jautājuma Saeima noteikti atgriezīsies un lems atkārtoti, tāpēc,
ja ir kādi ierosinājumi par to, kā nošķirt šos divus tipus, tad turpmākajās darba grupās par
likumprojektu “Grozījumi Augstskolu likumā” varat izteikt savus priekšlikumus, jo tas, ka šādi
tipi būs ir jau izlemts un ir noteikti mērķi šīm organizācijām un tas kā tos sasniegs, kas ir
nepieciešamās minimālās prasības. Tāpat ir atvēries jautājums par koncerciju definēšanu šajā
likumā, kas paredzēts šobrīd, pēc konceptuālas vienošanās komisijā, tā būs divu veidu
koncercija. Viena būs sadarbības un otra būs konsolidācijas. Sadarbības būs brīvprātīgā
sadarbības forma, kas tiks īstenota starp augstākās izglītības iestādēm, sasniedzot kopīgus
mērķus un tiecoties uz tiem, kas varētu būt, piemēram, kopīgas studiju programmas un virzieni
vai arī kāda pētnieciska sadarbība. Otrs būs reorganizācijas veids, kad pirms iestādes tiek
apvienotas vai kāda pievienota citai, tiek noteikts tas, ka tās atrodas koncercijā, trīs līdz piecu
gadu termiņā, kamēr saaug kopā. Ir atšķirība par pārvaldību. Ja pirmajā gadījumā ir tā, kā ir
noteikts sadarbības līgumā, tad otrajā variantā, tiek atceltas abu augstāko izglītības iestāžu
padomes un tiek izveidota kopīga padome, kura sastāv no diviem pārstāvjiem, kuri ir virzīti no
Senāta katrā izglītības iestādē, kā arī, izrietot no tā, tikpat Ministru kabineta deleģēto pārstāvju
un viens valsts prezidenta deleģēts pārstāvis. Tas attiecas uz pagaidu variantu. Iepazīsimies ar



Izglītības un zinātnes ministrijas variantu tad, kad tas būs gatavs. Protams, tiks rīkotas darba
grupas par visu aktuālo, kas parādīsies un ceram jūs viņās satikt, lai veidotu kopīgu viedokli.
K. Sproģe: Vai kādam ir kādi jautājumi par aktuālāko informāciju par likumprojektu “Grozījumi
Augstskolu likumā”?
Jautājumi netiek saņemti.

12. Aktuālā informācija normatīvajos aktos

K. Zeiļuks: Pašlaik atvērtā formā ir grozījumi 844/13Lp Augstskolu likumā, kas ir par to, ka
medicīnas studiju maksas vietām būtu jābūt saskaņotām ar Veselības ministriju, bet diskusija par
šo jautājumu turpināsies pirms otrā lasījuma, tādēļ viņa pagaidām ir apturēta. Tiek gaidīta
iniciatīva arī no Veselības ministrijas šajā jautājumā. Ja tas būs nepieciešams, tad turpināsim
sekot līdzi, kā tas virzīsies un turpināsim pastāvēt par to, kas darba grupā tika pielemts. Tad ir
981/13Lp, kas ir jau nodoti komisijai un tie ir par profesoru un docentu ievēlēšanas kārtību no tā
aspekta, ka šobrīd ir uzlikti darbības ilguma nosacījumi, bet tiem tiek klāt pievienoti kvalitatīvie
kritēriji, kuri jau ir atrunāti Augstskolu likumā. Tie ir jau nodoti Izglītības, kultūras un zinātnes
komisijai. Uz priekšu ir pavirzījušies grozījumi Augstskolu likumā, kuri bija par Satversmes
tiesas lēmumu par studijām valsts valodā. Šobrīd ir izpildīts Satversmes tiesas lēmums par to, ka
var īstenot studijas, ja tās nav latviešu valodā, ja tās ir saistītas ar kultūru un ir nepieciešams
apguves laikā, piemēram, valodu studijās, sadarbības līgumi starp valstīm un kopīgās studiju
programmās. Līdz ar šo, nākuši ir arī grozījumi Izglītības likumā, kuri deleģē Augstskolu
likumam noteikt to, kādā valodā tiek īstenotas studijas. Grozījumi par ārvalstīs izsniegtu
izglītības dokumentu atzīšanu ir iesniegti Saeimā, bet vēl nav norīkoti komisijai, kas visticamāk
būs Izglītības, kultūras un zinātnes komisija. Šie grozījumi paredz to, ka augstākās izglītības
iestādēm būs iespēja šos dokumentu atzīt. Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra atzīs šos
dokumentus tādā gadījumā, ja to neizdarīs augstākās izglītības iestāde. Ir apstiprināti Ministru
kabineta noteikumi, par kuriem informēju jau iepriekšējā domes sēdē, tie ir noteikumi par
sākuma termiņa reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās, kas paredz, ka
ar šo dienu var sākt reflektantu uzņemšanu no ārvalstīm un no 1. jūlija Latvijas studentiem. Vai ir
kādi jautājumi?
Jautājumi netiek saņemti

13. Finanšu pārskats par periodu kopš iepriekšējās Domes sēdes

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

14. LSA budžeta izlietojums

LSA budžeta izlietojums pieejams pielikumā. E. Druvaskalne iepazīstina ar LSA budžeta
izlietojumu.

15. LSA darbības pārskats kopš iepriekšējās Domes sēdes

LSA darbības pārskats pieejams pielikumā.
A. Gudkovs: Vai ir šobrīd aptuveni skaidrs, kad varētu būt statistikas dati pieejami par finanšu
pratības kampaņu?
I. Rumkovska: Uz doto brīdi notiek komunikācija ar Maximu par izaicinājuma pabeigšanu, jo
komunikācija no viņu puses ir bijusi minimāla, kā arī šobrīd notiek saziņa ar Finanšu nozares
asociāciju par raksta izveidi. Dati, visticamāk, būs pieejami nākamās vai aiznākamās nedēļas
laikā, kad būs arī skaidrs kā norisināsies komunikācija un sadarbība ar Finanšu nozares
asociāciju.



K. Sproģe: Pētījums par jaunajiem vecākiem virzās uz priekšu, lai varētu saprast kāda veida
mehānismi būtu nepieciešami, sadarbojamies ar Pārresoru koordinācijas centru un Demogrāfisko
lietu centru, lai saprastu kā šo visu risināt. LSA pastāv kā tilts starp pētnieku un valsts iestādēm,
lai varētu nodrošināt, ka visu pušu intereses tiek pārstāvētas un lai tiktu iegūti iespējami
reprezentatīvi dati par šo procesu. Tālāk būs nepieciešams atbalsts no pašpārvalžu puses, lai
varētu gan izplatīt informāciju, gan arī, lai, nepieciešamības gadījumā, būtu vieglāk komunicēt ar
augstskolu vadībām. Vai ir vēl kādi jautājumi?
Jautājumi netiek saņemti.

16. Studējošo pašpārvalžu aktualitātes

I. Mančass (BA):
● Izstrādāti BA džemperi un veidots loģistikas tīkls, lai varētu visiem studējošajiem sagādāt

džemperus;
● Norisinās mentālās veselības mēnesis;
● Tiek aktualizēti Eiropas projekti;
● Tiek gatavots video materiāls par Lielo Talku.

I. Iraida (EKA):
● Tiek rīkoti erudīcijas vakari;
● Kopā ar RTU un BAT norisinās izaicinājumu mēnesis;
● Sākts darbs pie pašpārvaldes dzimšanas dienas un Gada balvas organizēšanas;
● Tiek plānota informatīva Erasmus sapulce;
● Tiek veidota aptauja par pašpārvaldes izvērtējumu.

E. Bišofs (LJA):
● Norisinājās Counter-strike gala turnīrs;
● Ir uzsākts futbola, basketbola un volejbola laukuma izveides projekts.

A. P. Veidemane (LKA):
● Tiek organizēts Mūzikas un kultūras festivāls “Valpurģi”;
● Tiek strādāts ar kursa vecāko nolikuma papildināšanu un pašpārvaldes nolikuma

rediģēšanu un papildināšanu;
● Tiek meklēti risinājumi studentu mentālās veselības uzlabošanai;
● Norisinājās pašpārvaldes saliedēšanās pasākums.

K. Āķītis (LSPA):
● Sadarbībā ar RTU, tiek risināts studentu mentālās veselības jautājums;
● Norisinājušies dažādi lietderīgi semināri studentiem;
● Tiek uzlabota sadarbība ar vadību.

R. A. Strods (LU):
● Norisinājās LU SP Gada balva;
● Notiek LU normatīvo aktu pielāgošana Augstskolu likuma grozījumiem, sakarā ar studiju

valodu;
● Darbs pie LU SP stratēģijas izveides;
● Darbs pie starptautisko studentu pārstāvniecības nodrošināšanas;
● Tiek rīkotas darba grupas par LU SP iesaisti LU nacionālā un starptautiskā līmeņa

procesos un organizācijā.

A. Vērdiņa (LiepU):
● Norisinās pasākums “Kafija ar Speciālistu”;



● Norisinās gatavošanās studentu orientēšanās spēļu pasākumam.

L. Kampa (RSU):
● Norisinājās RSU Research Week 2021;
● Tiek atbalstīti studenti ar zinātnes finansējumu;
● Iesaistīsimies RSU medicīnas zinātniskā žurnāla pilnveidē un paplašināšanā;
● Tiek pilnveidoti zinātniskie pulciņi, notiek to modernizācija un digitalizācija;
● Ir apstiprināts jauns mehānisms sociālā atbalsta nolikumā;
● Norisināsies RSU Gada balva;
● Tiek risināts jautājums par sociālo zinātņu studiju maksu gradācijām un studiju maksu

atlaidēm;
● MITC uzsācis nodrošināt iespēju apgūt klīniskās prasmes individuāli;
● Norisinās Pavasara akadēmiskais seminārs.

S. Dundenieks (RTA):
● Norisinās darba grupa par RTA PV;
● Aizvadīts Lieldienu kahoot;
● Tika aizvadīts tiešsaistes spēļu vakars;
● Norisinājās kultūras virziena vadītāja vēlēšanas;
● Tika izveidota darba grupa priekš RTA SP nolikuma grozījumu izskatīšanas un labošanas;
● Norisinājās sarunas par projekta “Ghetto Games” izaicinājumu;
● Aktualizējušies jautājumi par Lielo Talku.

A. Tarasova (RTU):
● Ir ievēlēta jauna valde;
● Tiks vēlēti atlikušie valdes amati, kuri nav aizpildīti;
● Notiek gatavošanās RTU SP dzimšanas dienai;
● Tiek strādāts pie nākamajām mentālās veselības aktivitātēm;
● Gandrīz ir noslēdzies 3D printēšanas konkurss;
● Tiek organizēta Studentu zinātniski tehniskā konference;
● Tiek rīkota ikgadējā Studentu parlamenta Akadēmija.

Sēde tiek slēgta: 12.04

Sēdi vadīja K. Sproģe
Sēdi protokolēja E. Druvaskalne
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