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LSA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 

 

12.06.2021. Rīgā Nr. 2021/DP8 

 

Latvijas Studentu apvienības (LSA) valdes sasauktā un rīkotā kārtējā domes sēde 

Domes sēdes norises vieta: tiešsaistē, lietotnē “Zoom” 

Sēde izsludināta: ar e-pasta starpniecību 2021. gada 17. maijā 

Sēdes sākums: 10.00 

Sēdē piedalās: 27 no 51 balsstiesīgajiem – konstatēts kvorums 

Sēdē piedalās: 

 

Domnieki:

 

Ints Mančass (BA) 

Elīza Skreba (BA) 

Ieva Iraida (EKA) 

Elizabete Caune (EKA) 

Anna Vērdiņa (LiepU) 

Emīls Bišofs (LJA) 

Kortnija Māra Gurtlava 

(LKA) 

Valters Dolacis (LKrA) 

Ernests Brēdiķis (LLU) 

 

 

Arturs Bārtulis (LLU) 

Keita Konstantinovica 

(LMA) 

Sanija Kļaviņa (LMA) 

Laura Grima (LU) 

Katrīna Utāne (LU) 

Dāvis Dejus (LU) 

Paulīna Leimane (LU) 

Anželika Zorova (RSU) 

Ingvars Kudeikins (RSU) 

Laima Kampa (RSU) 

 

Santa Mukāne (RTA) 

Agnis Salmiņš (RTU) 

Aneta Tarasova (RTU) 

Mareks Biskars (RTU) 

Matīss Kundziņš-Āboliņš 

(RTU) 

Dāvids Biķernieks (VeA) 

Linda Broka (ViA) 

Kristafers Zeiļuks (LSA)

 

Viesi:

 

Izabella Rumkovska 

(LSA) 

Lāsma Līga Reisa (LSA) 

Elīza Dāldere (LSA) 

Rūdolfs Aleksandrs 

Strods (LSA) 

 

Elīna Druvaskalne 

(LSA) 

Agnese Vasiļjeva 

Arnolds Gudkovs 

Igors Uhaņs 

Aiva Staņēviča 

 

Marta Vinniņa 

Santa Leimane 

Simona Granta 

Justīne Širina 

Nikola  Kovaļevska

 

Sēdes darba kārtība: 

1. Domes sēdes atklāšana 

2.  Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana 

3.  Par Biznesa augstskolas "Turība" studējošo pašpārvaldes iesniegumu  LSA Domei 

4.  Studentu Līderu Forums 

5.  Aktuālā informācija par likumprojektu "Grozījumi Augstskolu likumā" (702/Lp13) 

6.  Aktuālā informācija par atbalsta mehānismiem studējošajiem  2021./2022. Ak.g. 

7.  Par protokolu rakstīšanas izmainīšanu 

8.  Aktuālās izmaiņas normatīvajos aktos 

9.  Finanšu pārskats par periodu kopš iepriekšējās Domes sēdes 

10.  LSA darbības pārskats par periodu kopš iepriekšējās Domes sēdes 

11.  Studējošo pašpārvalžu aktualitātes 
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Sēdes sākums: 10.13 

 

1. Domes sēdes atklāšana 

 

K. Zeiļuks saka uzrunu. 

E. Druvaskalne informē, ka kvorums ir konstatēts. 

K. Zeiļuks iepazīstina ar domes sēdes norisi. 

 

2. Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana 

 

K. Zeiļuks iepazīstina klātesošos ar iesūtīto domes sēdes darba kārtību. 

K. Zeiļuks: Aicinu izslēgt darba kārtības punktus par Baltic Organizational Meeting un nostāju 

“Par medicīnisko izglītību Latvijā”, jo klātesoša nav K. Sproģe, kura ir Baltic Organizational 

Meeting projekta vadītāja un nostāja vēl ir izstrādes procesā. Vai kādam ir iebildumi pret šādām 

izmaiņām? 

Iebildumi netiek saņemti. 

I. Kudeikins: Ierosinu darba kārtībā pievienot punktu par protokolu rakstīšanas izmaiņām. 

K. Zeiļuks: Vai kādam ir iebildumi pret darba kārtības apstiprināšanu atjaunotajā redakcijā? 

“Par 2021. gada 12. jūnija domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu.” 

Mandātus “Par” paceļ vairākums. “Pret” vai “Atturas” neviens nenobalso. 

Lēmums: 2021. gada 12. jūnija domes sēdes darba kārtība ir apstiprināta. 

 

3. Par Biznesa augstskolas “Turība” studējošo pašpārvaldes iesniegumu LSA Domei 

 

L. L. Reisa: Biznesa augstskolas “Turība” studējošo pašpārvalde ir iesūtījusi iesniegumu par 

izstāšanos no LSA. LSA ir konsultējusies ar juristiem, tomēr tika secināts, ka ir nepieciešams 

papildu ievākt informāciju, lai būtu skaidrāka saprašana par izstāšanās procesu. Aicinu domniekus 

pieņemt šo iesniegumu zināšanā un, attiecīgi, līdz nākamai domes sēdei LSA valde ievāktu 

nepieciešamo informāciju un pieņemtu domes sēdē lēmumu.  

A. Staņēviča: Vai ir juridiskais pamats veikt papildu izpēti un ievākt papildu informāciju, ņemot 

vērā to, ka LSA Statūti atļauj izstāties no LSA? 

L. L. Reisa: Konsultējoties ar juristiem, noskaidrojām, ka Augstskolu likums ir speciālo gadījumu 

likums, kas ir augstāk stāvošs par Biedrību un nodibinājumu likumu. LSA vēlas atrast juristu ar 

specializāciju izglītības jomā, ņemot vērā to, ka tiem juristiem, ar kuriem norisinājās apspriede, 

nav specializācija izglītības jomā.  

J. Širina: Norādu, ka valstī ir tiesības ar speciāliem likumiem noteikt arī nevalstiskajam sektoram 

situācijas, kad no organizācijas nevar izstāties. Latvijā šāds piemērs ir Latvijas Pašvaldību 

savienība, kā arī citās valstīs ir atrodami līdzīgi piemēri. 

P. Peimane: Tādā gadījumā LSA iekšējie normatīvie regulējumi nesaskan ar likumdošanu, tāpēc 

būtu jāpiestrādā pie tā.  

K. Zeiļuks: Darbs pie iekšējo normatīvo aktu pārstrādes ir plānots un notiks 2021. gada vasarā.  

N. Kovaļevska: Aicinu šo jautājumu sakārtot pēc iespējas ātrāk, jo LSA Statūtos ir norādīts, ka 

rakstiski iesniedzot iesniegumu var izstāties no LSA. Šis jautājums netiek risināts jau pusgadu.  

L. Grima: Ja LSA Statūtos ir rakstīts, ka drīkst izstāties, tad kas tiek plānots darīt? 

K. Zeiļuks: Augstskolu likums ir augstāk stāvošs par Statūtiem. Vasaras laikā, tas tiks koriģēts un 

labots, taču tas būtu darba grupās apspriežams jautājums. 

A. Staņēviča: Ja ir situācija, ka no LSA nav iespējams izstāties, tad rosinu veidot mehānismu 

pašpārvaldēm, kuras vairs nevēlas iesaistīties LSA darbībā, lai tās nejustos apdraudētas. 

L. L. Reisa: Protams, šāds mehānisms pašpārvaldēm, būtu jāapspriež darba grupās. 

R. Rostoks: Iesūtītais iesniegums attiecās uz biedrību – Latvijas Studentu apvienība. Augstskolu 

likumā Latvijas Studentu apvienība nav definēta kā biedrība, tāpēc neuzskatu, ka šis jautājums 

būtu jāsarežģa. Biedrību un nodibinājumu likuma 30. pants paredz to, ka biedrs spēj jebkurā laikā 



izstāties no biedrības iesniedzot rakstveida paziņojumu biedrības valdei, ja Statūtos nav noteikts, 

ka šāds iesniegums ir iesniedzams citai pārvaldes institūcijai. LSA Statūti 4.4. punkts paredz, ka 

biedrs var jebkurā laikā izstāties no Latvijas Studentu apvienības, rakstveidā paziņojot par to 

Domei. 

K. Zeiļuks: Jāvērtē likumdošanas pieņemšanas process, kad tika pieņemts attiecīgais Augstskolu 

likuma punkts, kā arī likumdevēja griba. Noteikti ir institūcijas, kuras spēs komentēt šo jautājumu, 

lai netiktu pieņemts nepareizs lēmums. Šis jautājums nepaliks neizskatīts, ja būs nepieciešamība 

diskutēt, tad tiks veidotas darba grupas. Aicinu atlikt šo jautājumu uz nākamo domes sēdi, uz kuru 

LSA izskatīs iesniegumu par izstāšanos un būs iespēja pieņemt lēmumu ar augstāko juridisko 

pārliecību. 

E. Dāldere: Atgādinu, ka domes sēde nav darba grupa. Jautājums ir sarežģīts, bet šeit darbojas 

speciālais likums, kurš ir augstāk stāvošs. Ir jāsaprot, kā rīkoties šādos gadījumos un tāpēc ir 

nepieciešama darba grupa, lai saprastu kā pielāgot LSA Statūtus un to, kā strādāt ar pašpārvaldēm, 

kuras nevēlas iesaistīties LSA darbībā. Aicinu nepārvērst domes sēdi par darba grupu. 

R. Rostoks: Ja ir jāskata padziļinātāk juridiskie aspekti, tad dome varētu atzīt to, ka šis iesniegums 

ir pieņemts un neapšauba iesnieguma leģitimitāti. Ja tiek pieņemts, ka Biznesa augstskola “Turība” 

drīkst izstāties, tad izstāšanās sākās ar iesnieguma iesniegšanas dienu. 

A. Staņēviča: Rosinu balsot par šo jautājumu. 

Notiek diskusija par balsojuma formulējumu. 

E. Dāldere: Iesniegums ir parakstīts, kas nozīmē, ka tas ir leģitīms, neuzskatu, ka par to būtu 

jābalso. 

N. Kovaļevska: Iesniegums par izstāšanos tika iesniegts vairākas reizes, taču netika pieņemts, jo 

bija jāveic korekcijas, kas nozīmē, ka iesniegums nav bijis leģitīms. Rosinu balsot par iesniegtā 

iesnieguma leģitimitāti, lai pēcāk nebūtu neskaidrības un jāveic korekcijas. 

R. A. Strods: Ja LSA neuzskatītu iesniegumu par leģitīmu, tad tas netiktu virzīts uz domes sēdi.  

Notiek diskusija par balsojuma formulējumu. 

K. Zeiļuks: Vai kāds uztur balsojumu par Domes pieņemšanu zināšanai BAT SP iesniegumu par 

vēlmi izstāties un uzskata to par leģitīmu? 

L. Grima: Uzturu. 

K. Zeiļuks: Izsludinu balsojumu:  

“Par LU SP piedāvātā balsojuma “Par Domes pieņemšanu zināšanai BAT SP iesniegumu 

par vēlmi izstāties un uzskata to par leģitīmu” nepieciešamību.” 

Balsojumā piedalās 25 balsstiesīgie. 2 balsstiesīgie balsojumā nepiedalās. 
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Lēmums: LU SP piedāvātais balsojums “Par Domes pieņemšanu zināšanai BAT SP 

iesniegumu par vēlmi izstāties un uzskata to par leģitīmu” nav nepieciešams. 

 

K. Zeiļuks: Uz nākamo domes sēdi tiks sagatavoti juridiski argumenti un tiks pieņemts korekts 

lēmums. 

 

4. Studentu Līderu Forums 

 

J. Širina informē klātesošos par to, kas ir Studentu Līderu Forums un rāda video materiālu ar 

atskatu par pagājušā gada Studentu Līderu Forumu. 

J. Širina: Šobrīd, paralēli visiem mērķiem, ir uzstādīti trīs galvenie fokusi. Pirmkārt, izkopt 

dalībnieku līderības prasmes. Otrkārt, palīdzēt dalībniekiem labāk orientēties problēmjautājumos, 

kuri ir augstākajā izglītībā un ar kuriem pašpārvaldes saskarās ikdienā. Treškārt, stiprināt studējošo 

pārstāvniecību Latvijā, veicinot studējošo saliedēšanos un iepazīšanos. Pasākums norisināsies 

četru dienu garumā, dalība ir bezmaksas. Piedaloties pasākumā, dalībnieki izies ārpus komforta 

zonas, mācīsies kā vēl labāk vadīt procesus un pieņemt lēmumus un arī kā izstrādāt risinājumus. 



Šogad ir plānoti 50 dalībnieki un tiks ievēroti epidemioloģiskie norādījumi. 19. – 22. augustā 

pasākums norisināsies ārpus Rīgas, tomēr pulcēšanās būs Rīgā.  

A. Vasiļjeva: 11. jūnijā tika izsūtīti e-pasti ar sākotnējo informāciju par pārstāvju deleģēšanu. 

Lūgums līdz 9. jūlijam iesūtīt delegātus un delegātiem izpildīt e-pastā pievienoto anketu. No 12. 

jūlija līdz 25. jūlijam norisināsies atvērtā pieteikšanās pasākumam. 26. jūlijā tiks izsūtīti e-pasti 

par akceptētajiem dalībniekiem, kā arī nepieciešamā informācija par pasākuma norisi un dalību 

tajā. 

L. Kampa: Vai būs prasības vakcinācijai vai testu rezultātiem? 

J. Širina: Viss norisināsies atbilstoši valdības norādījumiem, ieteikumiem un rīkojumam. 

Programma pašlaik tiek pielāgota šobrīd esošajiem ierobežojumiem. Kā arī, ja kāds nav saņēmis 

e-pastu ar informāciju par Studentu Līderu Forumu, tad lūdzu dodiet ziņu un e-pasts tiks nosūtīts. 

 

5. Aktuālā informācija par likumprojektu “Grozījumi Augstskolu likumā” (702/Lp13) 

 

R. A. Strods: Ir pieņemti “ Grozījumi Augstskolu likumā”, trešajā lasījumā. Padomes pastāvēs, 

taču studentiem pagaidām vieta tajās nav, bet studentus skarošajos jautājumos, tie būs jāsaskaņo, 

iegūstot atzinumu no studējošo pašpārvaldēm. Mainīsies arī augstāko izglītības iestāžu tipoloģija, 

respektīvi, pēc dažādiem kritērijiem tiks noteikti dažādi augstāko izglītības iestāžu tipi un 

stratēģiskās ievirzes. Šobrīd, kopīgi ar L. L. Reisu, esam ieplānojuši veidot tikšanās reizes, 

piemēram, reizi nedēļā, kurās tiks iets cauri pārejas perioda noteikumiem, kādām pārmaiņām ir 

jānotiek un kādos termiņos tām ir jānotiek. 

K. Zeiļuks: Skaidrāki piedāvājumi un veidi, kā pašpārvaldes var darboties, nepalaižot garām 

svarīgu informāciju tiks pārrunāti darba grupās. Aicinu darba grupas apmeklēt. Šobrīd pēc 

pieņemtā regulējuma, augstskolām būs jāpārstiprina visa iekšējā dokumentācija, līdz ar to, ir 

svarīgi iesaistīties darba grupās. 

R. A. Strods: Darba grupas potenciāli varētu norisināties sestdienās, katru nedēļu. 

 

6. Aktuālā informācija par atbalsta mehānismiem studējošajiem 2021./2022. Ak. g. 

 

E. Dāldere: LSA 25. maijā ziņoja Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju apakškomisijā par 

atbalsta mehānismiem studējošajiem, kur saņēmām atbalstu saistībā ar studiju un studējošo 

kreditēšanas sistēmu un arī par to, ka ir nepieciešams papildinājums par finansējumu, lai 500 

studējošie varētu turpināt saņemt finansiālo atbalstu. Ir norisinājusies diskusija par sociālajām 

stipendijāmun par akadēmisko kritēriju, kurš tika apspriests arī darba grupās. Arī šajos jautājumos 

LSA saņēma atbalstu no apakškomisijas.  

27. maijā Ministru kabinetā tika pieņemts informatīvais ziņojums par studējošajiem no 

daudzbērnu ģimenēm, kas nozīmē to, ka sociālās stipendijas šoruden būs. Protams, atbalsta 

mehānisma ieviešana norisinās ātros tempos un ir steidzamības kārtā jāgroza Augstskolu likums, 

lai to varētu nodrošināt. Taču diskusija par akadēmisko kritēriju nav atrisināta, kas nozīmē, ka 

vasarā norisināsies darba grupas par šo jautājumu. Tajā brīdī, kad tiks izstrādāti Ministru kabineta 

noteikumi par stipendijām, varēsim domāt par to, vai izslēgt akadēmisko kritēriju pilnībā, vai arī 

veidot kritērijus, kuri nav pārāk izaicinoši.  

9. jūnijā LSA ziņoja Saeimas Budžeta (finanšu) un nodokļu komisijā par studiju un 

studējošo kreditēšanas sistēmu, akcentējot finansējuma nepieciešamību. LSA ieguva konceptuālu 

atbalstu tam, ka finansējums ir jāatrod. 

Sarunu rezultātā tika panākts, ka Izglītības un zinātnes ministrija sniegs valsts budžeta 

stipendijas kā prioritāti 2022. gada budžetā. Augustā norisināsies sarunas par šo jautājumu. 

Trūkstošais finansējums 2021. gada rudens budžetam tiks plānots meklēt iekšējos resursos.  

Runājot par studiju un studējošo kreditēšanas sistēmu, tam tika panākts atbalsts. Iespējams, 

ka finansējums tiks rasts naudas pārdales rezultātā, bet ir arī iespēja, ka Izglītības un zinātnes 

ministrija veido informatīvo ziņojumu, kas ir garāks ceļš. 



Runājot par sociālajām stipendijām, sarunas par finansējumu turpmākajiem gadiem 

norisināsies augustā, budžeta veidošanas sarunās. Vai ir kādi jautājumi? 

Jautājumi netiek saņemti. 

 

7. Par protokolu rakstīšanas izmainīšanu 

 

I. Kudeikins: Rīgas Stradiņa universitātes studējošo pašpārvalde nonāca pie secinājuma, ka 

protokoli ir neefektīvi veidoti. Atsaucoties uz LSA Kārtības ruļļa 44. punktu, kas min, ka sēdes 

protokolā atspoguļo personas, kas piedalījušās sēdē un ir izteikušās attiecīgā jautājumā, pieņemot 

lēmumus, īsu debašu atspoguļojumu, kā arī precīzi formulētus uzdevumus un balsojumu 

rezultātus. Protokoli sāk līdzināties stenogrammām, kas apgrūtina informācijas uztveršanu un 

iepazīšanos ar protokoliem. Šo ieteica arī 2020. gada Revīzijas komisijas locekļi. Aicinām 

atgriezties pie noteiktajām formām, kas paredz to, ka tiek īsumā aprakstīts kas un kā notika, 

neiedziļinoties diskusijās. 

K. Zeiļuks: LSA valde vienojās, ka protokolu izveides un rakstīšanas jautājumi un to optimizēšana 

tiks apspriesti darba grupās par normatīvo aktu pārskatīšanu.  

L. Kampa: Ierosinām neatspoguļot sēžu protokolos izteikšanās daļu pēc kandidatūras. 

M. Biskars: Ierosinu sākt veidot protokolus darba grupām, tas optimizētu izpratni par darba 

grupās notiekošo. 

R. A. Strods: Jautājums par protokolu rakstīšanu ir jāpārrunā darba grupās. Personīgi solu veidot 

darba grupu atskatus.  

D. Dejus: Izteikšanās daļu par kandidātiem būtu nepieciešams atspoguļot protokolos, jo tās mērķis 

nav saudzēt kandidātu jūtas, bet gan, lai viņi neietekmētu balsotāju viedokli, kamēr viņi izsakās. 

K. Zeiļuks: Rosinu atstāt diskusiju darba grupām. 

L. Grima: Protokolā ir jābūt atspoguļotām visām sēdes daļām, pēc iespējas precīzāk. 

L. L. Reisa: Nav nepieciešams protokolā atspoguļot izteikšanās daļu par kandidātiem, jo uzskatu, 

ka ir nekorekti atspoguļot šo personu domas par kandidātiem. Tam būtu jāpaliek domnieku vai tā 

brīža klātesošo biedru starpā. Šādi dara dažādu augstāko izglītības iestāžu studējošo pašpārvaldes. 

Izteikšanās daļas neiekļaušana aizsargātu nevis kandidātus, bet gan tos, kuri izsakās. 

 

8. Aktuālās izmaiņas normatīvajos aktos 

 

K. Zeiļuks: Šajā darbības posmā, 702/13Lp “Grozījumi Augstskolu likumā” ir pieņemti trešajā 

lasījumā un ir doti Latvijas prezidentam uz izsludināšanu. Līdz ar šiem grozījumiem tika 

komplektēti grozījumi Valsts amatpersonu deklarāciju likumā (703/13Lp), kas paredz to, cik plaši 

ir redzamas valsts amatpersonu deklarācijas un to, kā tiek piemērots amatpersonu statuss. Tie 

pašlaik atrodas izskatīšanā 2. lasījumā. Likumprojekts (1037/Lp13), kas runā par ārzemēs iegūtas 

izglītības apliecinošo dokumentu pielīdzināšanas kārtību, ir nodots Izglītības, kultūras un zinātnes 

komisijai. Likumprojekts (1085/13Lp) ir pieņemts galīgajā otrajā lasījumā. Tas runāja par 

Augstskolu likuma pārejas noteikumu izmainīšanu, kas attiecās uz akreditācijas termiņiem 

virzieniem. Ir pagarināti visi termiņi, kuri ir iekļauti pārejas noteikumos, pa sešiem mēnešiem. 

Grozījumi Augstskolu likumā (1094/13Lp), notiek priekšlikumu iesniegšana pirms otrā lasījuma, 

kas runā par sociālajām stipendijām, kur arī LSA sniegs savus priekšlikumus.  

E. Dāldere: Tiek veikti grozījumi Ministru kabineta noteikumos par studiju un studējošo 

kreditēšanas sistēmu. Ir nepieciešams precizēt to, kā rīkoties kredītiestādēm un augstskolām 

gadījumos, kad novēloti tiek ievadīti dati valsts informācijas sistēmā vai sniegta informācija par 

eksmatrikulāciju bez diploma. Pašlaik Ministru kabineta noteikumu grozījumi paredz, ka 

augstskolām pašām būs jāsedz zaudējumu starpība no saviem līdzekļiem. Kā arī būs paredzētas 

kredītbrīvdienas, tiem studējošajiem, kuri ir cietuši Covdi-19 seku dēļ. 

 

9. Finanšu pārskats par periodu kopš iepriekšējās Domes sēdes 

 



Finanšu pārskats un LSA budžeta izlietojums pieejams pielikumā. K. Zeiļuks iepazīstina klātesošos 

ar finanšu pārskatu. E. Druvaskalne iepazīstina klātesošos ar LSA budžeta izlietojumu.  

J. Širina: No kuras pozīcijas tiek plānots segt komunikācijas kanāla plāna maiņu uz maksas 

versiju un cik tas izmaksās? 

K. Zeiļuks: Pagaidām nav domāts par izmaksām, bet noteikti nekas bez biedru ziņas netiks 

mainīts, tas tiks plānots apstiprināto iedaļu ietvaros. Par šo tiks diskutēts darba grupās par 

finansējumu. 

 

10. LSA darbības pārskats par periodu kopš iepriekšējās Domes sēdes 

 

LSA darbības pārskats pieejams pielikumā. 

 

11. Studējošo pašpārvalžu aktualitātes 

 

 I. Mančass (BA):  

● Izstrādāti BA džemperi; 

● Sporta spēļu vietā tika izstrādāts koncepts, lai studenti izbraukātu Latvijas vēsturiskos 

novadus; 

● Tika izsludinātas vēlēšanas. 

 

I. Iraida (EKA): 

● Aizvadīti pasākumi: EKA SP dzimšanas diena, Gada balva; 

● Ievēlēta jauna valde. 

 

E. Bišofs (LJA): 

● Saņemti volejbola tīkls un pārvietojamais basketbola grozs. 

 

P. Peimane (LKA): 

● Iesniegti divi nolikumi; 

● Plānots orientēšanās pasākums 2. kursiem; 

● Plānoti dažādi pasākumi vasarā. 

 

E. Brēdiķis (LLU): 

● Atjaunots LLU SP nolikums. 

 

S. Kļaviņa (LMA): 

● Ievēlēti jauni valdes locekļi; 

● Norisinās darbošanās projektā. 

 

A. Staņēviča (LU): 

● Tiek strādāts pie studējošo vakcinācijas jautājuma; 

● Tiek strādāts pie studijām pēc Covid-19. 

 

L. Kampa (RSU): 

● Uzsākts darbs pie International Student Conference 2022; 

● Tiek strādāts pie vakcinācijas nodrošināšanas studējošajiem; 

● Tika izdots rektora rīkojums par studiju procesu rudens semestrī; 

● Gatavošanās rudens semestri; 

● Norisinājās pirmais sociālā atbalsta finansējuma uzsaukums; 

● Notiek organizēšanas darbi stratēģiskajam semināram, sporta un aktīvās atpūtas festivālam 

“Taurenis” un pirmkursnieku semināram “ZGI”. 

 

https://isc.rsu.lv/
https://isc.rsu.lv/


S. Mukāne (RTA): 

● Norisinājās kārtējā Kahoot spēle; 

● Tika plānoti dažādi pasākumi ārzemnieku studentiem; 

● Turpinās darbs pie RTA SP nolikuma grozījumiem; 

● Saplānots un organizēts orientēšanās pasākums; 

● Turpinās darbība pie RTA TV realizēšanas. 

 

M. Biskars (RTU): 

● Izveidoti vairāki iekšējo normatīvo aktu labojumi; 

● Darbs ar maģistratūras un doktorantūras studējošo aptaujas izveidi; 

● Ievēlēti jauni valžu locekļi; 

● Aizvadīti daudzi attālinātie pasākumi; 

● Uzsākts darbs pie zinātniskās konferences pārstrādāšanas; 

● Plānots izveidot jaunus nolikumus; 

● Plānots izveidot kopsapulces zināšanu, izaugsmes semināru. 

 

D. Biķernieks (VeA): 

● Ievēlēti jauni valdes locekļi; 

● Aizvadīta zinātniskā konference; 

● Tiek ievēlēti jauni senatori. 

 

L. Broka (ViA): 

● Tika rīkoti pasākumi saistībā ar mentālo veselību; 

● Tika veikts pētījums par studentu emocionālo stāvokli; 

● Norisinās gatavošanās darbi izlaidumam un vasaras pasākumiem; 

● Tiek strādāts pie valdes transformācijas un iesvētībām. 

 

K. Zeiļuks: Turpmāk deleģējumus uz domes sēdēm jāsūta uz delegejumi@lsa.lv, lai tie netiktu 

pazaudēti.  

 

Sēde tiek slēgta: 11.50 

 

Sēdi vadīja  K. Zeiļuks 

Sēdi protokolēja E. Druvaskalne 

mailto:delegejumi@lsa.lv
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