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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 5. jūlijā
Sēdes sākums: 10.00
Sēdē piedalās: 29 no 51 balsstiesīgajiem – konstatēts kvorums
Sēdē piedalās:

Domnieki:

Erlends Morozs (BA)
Elīza Skreba (BA)
Kristaps Jumis (DU)
Raivis Filimonovs (DU)
Edijs Roberts Judrups (EKA)
Elizabete Caune (EKA)
Anna Vērdiņa (LiepU)
Austris Pumpurs (LJA)
Kortnija Māra Gurtlava
(LKA)
Ernests Brēdiķis (LLU)

Arturs Bārtulis (LLU)
Keita Konstantinovica (LMA)
Sanija Kļaviņa (LMA)
Adrija Andersone (LSPA)
Laura Grima (LU)
Līga Rudzāne (LU)
Dāvis Dejus (LU)
Patrīcija Mikele (LU)
Anželika Zorova (RSU)
Ingvars Kudeikins (RSU)

Zenons Beļskis (RSU)
Santa Mukāne (RTA)
Agnis Salmiņš (RTU)
Aneta Tarasova (RTU)
Mareks Biskars (RTU)
Simona Granta (RTU)
Dāvids Biķernieks (VeA)
Gints Kaņepītis (ViA)
Kristafers Zeiļuks (LSA)

Viesi:

Lāsma Līga Reisa (LSA)
Elīza Dāldere (LSA)
Elīna Druvaskalne (LSA)
Izabella Rumkovska (LSA)
Rūdolfs Aleksandrs Strods
(LSA)

Edgars Svarenieks
Heinrihs Rozens
Aiva Staņēviča
Patrīcija Peimane
Paula Feldmane
Santa Leimane

Nikola Kovaļevska
Sanita Strenga

Sēdes darba kārtība:
1. Domes sēdes atklāšana
2. Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana
3. Aizsardzības ministrijas prezentācija par dalību visaptverošā valsts aizsardzībā
4. Par LSA komunikācijas aktivitātēm saistībā ar valsts budžeta stipendijām
5. Par Biznesa augstskolas "Turība" studējošo pašpārvaldes iesniegumu LSA Domei
6. Finanšu pārskats par periodu kopš iepriekšējās Domes sēdes
7. LSA budžeta izlietojums
8. LSA darbības pārskats par periodu kopš iepriekšējās Domes sēdes
9. Studējošo pašpārvalžu aktualitātes

Sēdes sākums: 10.04

mailto:lsa@lsa.lv


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: Ir ierosinājums papildināt darba kārtību ar punktu par LSA komunikācijas
aktivitātēm saistībā ar valsts budžeta stipendijām, kā arī aicinu izslēgt darba kārtības punktu par
nostāju “Par medicīnisko izglītību Latvijā”. Vai kādam ir iebildumi pret šādām izmaiņām? (nav)
Vai kādam ir iebildumi pret darba kārtības apstiprināšanu atjaunotajā redakcijā?
“Par 2021. gada 7. augusta domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu.”
Mandātus “Par” paceļ vairākums. “Pret” vai “Atturas” neviens nenobalso.
Lēmums: 2021. gada 7. augusta domes sēdes darba kārtība ir apstiprināta.

3. Aizsardzības ministrijas prezentācija par dalību visaptverošā valsts aizsardzībā

Aizsardzības ministrijas prezentācija pieejama pielikumā. E. Svarenieks iepazīstina klātesošos ar
sevi un stāsta par dalību visaptverošā valsts aizsardzībā, iepazīstinot klātesošos ar visaptverošas
valsts aizsardzības izveides vēsturi, sadarbības partneriem un to iesaistīšanās nepieciešamību,
krīzes apmācībām, kā arī iepazīstina ar “Kā rīkoties krīzes gadījumā?” bukletu.
Norisinās jautājumu/atbilžu sadaļa.

4. Par LSA komunikācijas aktivitātēm saistībā ar valsts budžeta stipendijām

K. Zeiļuks: 6. augustā norisinājās tikšanās ar Izglītības un zinātnes ministri A. Muižnieci, pēc
aktīvas komunikācijas sociālajos medijos par problēmas esamību un aktualizēšanu, ka valsts
budžeta stipendijas ir jāsaglabā palielinātajā, 200.00 EUR/mēnesī, apmērā. Tikšanās noslēgumā
ministre piekrita virzīt tālāk paaugstināto stipendiju pagarinājumu rudenim, skatoties tālāk uz
nākamo gadu. Neskatoties uz to, var sanākt situācija, ka kaut kas nenotiek kā plānots, tāpēc būtu
jādomā par alternatīvām komunikācijas metodēm jeb krīzes scenāriju.
E. Dāldere: Norisinājās ārkārtas darba grupa sakarā ar valsts budžeta stipendijām un sausais
atlikums par ko vienojāmies bija, ka virzīsim uz domes sēdi balsojumam variantu par to, ka
nepieciešamības gadījumā LSA organizē studentu protestus vai arī atturas no protestu
organizēšanas rīkošanas. Paaugstināto stipendiju piedāvājumu virzīs uz koalīcijas sadarbības
sanāksmi, kur vispirms spiedīs par rudens semestri, bet tālāk tiks skatīts sīkāk, kā atvēlēt
finansiālos līdzekļus nākamajam gadam. LSA nevar garantēt to, ka viss ir nokārtots, jo šobrīd
sarunas, par stipendiju apmēru un saņēmēju loku rudenim, ir sākušās. Tāpēc būtu jāvienojas par
to, vai nepieciešamības gadījumā LSA organizē studentu protestu, kur par saturu un formātu
varētu vienoties darba grupā, piemēram, 9. augustā.
K. Zeiļuks: Vai kādam ir kādi jautājumi? (nav) Vai kādam ir jautājumi vai priekšlikumi
balsojuma redakcijai?
L. Grima: Kā norisināsies konsultēšanās par akcijas norisi un formātu?
K. Zeiļuks: Plānots to darīt darba grupu veidā. Vai ir vēl kāds jautājums vai komentārs? (nav)
Izsludinu balsojumu:
“Ja tiek apdraudēta stipendiju saņemšana 2021./2022. ak.g., atbalstīt studējošo akcijas
organizēšanu. Par akcijas norisi un formātu lemj valde, konsultējoties ar domniekiem.”
Balsojumā piedalās 26 balsstiesīgie. 2 balsstiesīgie balsojumā nepiedalās.

PAR PRET ATTURAS



26 0 0
Lēmums: Ja tiek apdraudēta stipendiju saņemšana 2021./2022. ak.g., studējošo akcijas
organizēšana tiek atbalstīta. Par akcijas norisi un formātu lemj valde, konsultējoties ar
domniekiem.

K. Zeiļuks: Aicinu dalīties sociālajos tīklos ar visu pieejamo informāciju.

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

K. Zeiļuks: Tika organizēta darba grupa un arī tikšanās ar juristi šajā jautājumā. LSA valde
konsultējās ar speciālistiem par šo situāciju un tāpēc rekomendē pieņemt zināšanai iesniegumu
par izstāšanos un izslēgt Biznesa augstskolu “Turība” no LSA. Vai ir kādi jautājumi par Biznesa
augstskolas “Turība” iesniegumu? (nav) Izsludinu balsojumu:
“Pieņemt zināšanai BAT SP iesniegumu par izstāšanos un izslēgt BAT SP no LSA.”
Balsojumā piedalās 26 balsstiesīgie. 2 balsstiesīgie balsojumā nepiedalās.

PAR PRET ATTURAS
26 0 0

Lēmums: Pieņemt zināšanai BAT SP iesniegumu par izstāšanos un izslēgt BAT SP no LSA.

6. Finanšu pārskats par periodu kopš iepriekšējās Domes sēdes

Finanšu pārskats izlietojums pieejams pielikumā. K. Zeiļuks iepazīstina klātesošos ar finanšu
pārskatu.

7. LSA budžeta izlietojums

LSA budžeta izlietojums pieejams pielikumā.

8. LSA darbības pārskats par periodu kopš iepriekšējās Domes sēdes

LSA darbības pārskats pieejams pielikumā.
A. Staņēviča: Kāds ir iemesls tam, ka jautājums par nostāju “Par medicīnas izglītību Latvijā” tik
ļoti ir aizkavējies?
K. Zeiļuks: Valdes nomaiņas procesā šis jautājums tiešām aizkavējās. Iepriekšējā domes sēdē
netika jautājums izskatīts, jo nepaspējām konsultēties ar Jauno ārstu asociāciju un trūka datu no
Veselības ministrijas, kuri joprojām trūkst. Atvainojos par šādu aizkavēšanos.
R. A. Strods: Ļoti atvainojos par šo situāciju. Mēģināsim šo jautājumu risināt un uz nākamo
domes sēdi šis jautājums būs labots.

9. Studējošo pašpārvalžu aktualitātes

E. Skreba (BA):
● Tiek gatavots pasākums pirmkursniekiem “Ielec BA SP”;
● Norisinās mentoru programma.

R. Filimonovs (DU):
● Notiek sekošana līdzi epidemioloģiskajam stāvoklim un konsultēsimies par ierasto

pasākumu rīkošanu.

E. Caune (EKA):
● Notiek komunikācija par tālāko studiju procesu;
● Tiek veidots pasākums pirmkursniekiem “EKA Open”.



K. M. Gurtlava (LKA):
● Tika aizvadīta klātienes tikšanās ar jauno pašpārvaldi.

A. Bārtulis (LLU):
● Gatavojamies pirmkursnieku pasākumam “LLU & Chill”;
● Norisinās mentoru programma;
● Gatavojamies pirmkursnieku nedēļai.

K. Konstantinoviča (LMA):
● Tiek plānots turpmākais studiju process.

A. Andersone (LSPA):
● Uzsākta pašpārvaldes reorganizācija;
● Norisinās komunikācija par studiju procesu.

A. Staņēviča (LU):
● Tiek plānots turpmākais studiju process.

I. Kudeikins (RSU):
● Norisinājās sporta un aktīvās atpūtas festivāls “Taurenis”;
● Ievēlēts projekta vadītājs starptautiskajai zinātniskajai konferencei;
● Norisinās gatavošanās Zinātnes mēnesim;
● Norisinās gatavošanās pirmkursnieku semināram “ZGI”;
● Tiek gatavoti jauni SP plānotāji pirmkursniekiem;
● Norisinās darbs pie Rudens akadēmiskā semināra un Jauno biedru semināra.

S. Mukāne (RTA):
● Norisinājās orientēšanās sacensības “Kroka 2021”;
● Norisinās diskusijas par tālāko studiju procesa organizēšanu.

M. Biskars (RTU):
● Notiek darbs pie iekšējo normatīvo dokumentu kārtošanas;
● Norisinās gatavošanās pirmkursnieku nometnēm un Iezvanīšanās svētkiem;
● Notiek gatavošanās klātienes pasākumam;
● Tiek vadītas sarunas par studiju procesa organizēšanu rudenī.

G. Kaņepītis (ViA):
● Notiek gatavošanās 1. septembra ievad pasākumiem pirmkursniekiem;
● Notiek Statūtu grozīšana;
● Norisinās darbs pie Satversmes sapulci un Senātu.

Sēde tiek slēgta: 11.16

Sēdi vadīja K. Zeiļuks
Sēdi protokolēja E. Druvaskalne



DALĪBNIEKU SARAKSTS



BUDŽETA IZLIETOJUMS
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AIZSARDZĪBAS MINISTRIJAS PREZENTĀCIJA






