LATVIJAS STUDENTU APVIENĪBA
ADRESE:

REĢISTRĀCIJAS NR. 40008010647
MĀRSTAĻU IELA 2/4-4, RĪGA, LV-1050

TĀLRUNIS: +371 67216061 | E-PASTS: LSA@LSA.LV | MĀJASLAPA: WWW.LSA.LV

LSA DOMES SĒDES
PROTOKOLS
18.09.2021.

Rīgā

Nr. 2021/DP10

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. augustā
Sēdes sākums: 10.00
Sēdē piedalās: 27 no 51 balsstiesīgajiem – konstatēts kvorums
Sēdē piedalās:
Domnieki:
Elva Evija Kaužēna (BA)
Rūta Jaunozola (BA)
Kristaps Jumis (DU)
Raivis Filimonovs (DU)
Edijs Roberts Judrups (EKA)
Elizabete Caune (EKA)
Arturs Bārtuls (LLU)
Ernests Brēdiķis (LLU)
Keita Konstantinoviča
(LMA)

Valters Dolacis (LKrA)
Adrija Andersone (LSPA)
Laura Zutere (LSPA)
Dāvis Dejus (LU)
Laura Grima (LU)
Patrīcija Mikele (LU)
Paulīna Leimane (LU)
Anželika Zorova (RSU)
Ingvars Kudeikins (RSU)
Anželika Zorova (RSU)

Santa Mukāne (RTA)
Agnis Salmiņš (RTU)
Aneta Tarasova (RTU)
Mareks Biskars (RTU)
Simona Granta (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)
Linards Zvaigzne

Elīza Skreba
Elīna Druvaskalne
(LSA)
Paula Feldmane
Aiva Staņēviča
Eva Ūbele
Ariana Krašiļščikova

Simona Granta
Justīne Širina
Nikola Kovaļevska
Rolands Aleksandrs
Rudenko
Nauris Osis
Jolanta Vjakse

Sēdes darba kārtība:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Domes sēdes atklāšana
Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana
Stipendiju izmaksa darba vidē balstītu studiju programmās
LSA nostāja par medicīnas izglītību Latvijā
Finanšu pārskats par periodu no iepriekšējās Domes sēdes
LSA budžeta izlietojums
LSA darbības pārskats par periodu kopš iepriekšējās Domes sēdes
Aktuālās izmaiņas normatīvos
Studējošo pašpārvalžu aktualitātes

Sēdes sākums: 10.02
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: Aicinām izslēgt darba kārtības punktu starptautiskā virziena vadītāja vēlēšanām, jo
neviens nepieteicās, kā arī darba kārtībā iekļaut punktu par stipendiju izmaksu darba vidē
balstītajās mācībās. Vai kādam ir iebildumi pret šādām izmaiņām?
Iebildumi netiek saņemti.
K. Zeiļuks: Vai kādam ir iebildumi pret darba kārtības apstiprināšanu atjaunotajā redakcijā?
“Par 2021. gada 18. septembra domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu.”
Mandātus “Par” paceļ vairākums. “Pret” vai “Atturas” neviens nenobalso.
Lēmums: 2021. gada 18. septembra domes sēdes darba kārtība ir apstiprināta.
3. Stipendiju izmaksa darba vidē balstītu studiju programmās
E. Dāldere iepazīstina klātesošos ar iemesliem, kādēļ šāds punkts tika iekļauts darba kārtībā, kā
arī piesaka runai Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvi.
J. Vjakse: Latvijas Darba devēju konfederācija ir iesniegusi priekšlikumus grozīt likumu “Par
iedzīvotāju ienākumu nodokli”. Mēs piedāvājam to, ka stipendijas līdz vienas minimālās algas
apmērā mēnesī audzēknim un stipendijas līdz pusotras minimālās algas apmērā studentam,
praksē vai darba vidē balstītās mācībās, netiek apliktas ar iedzīvotāju ienākumu nodokli.
Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāve …. iepazīstina klātesošos ar šobrīdējo situāciju
prakšu apmaksu iespējās, profesionālās un augstākās izglītības esošajiem regulējumiem, kā arī
saviem priekšlikumiem un saistošajiem jautājumiem.
Norisinās jautājumu/atbilžu sesija.
K. Zeiļuks iepazīstina klātesošos ar piedāvāto balsojumu. Notiek diskusija par balsojuma par
atbalsta paušanu Latvijas Darba devēju konfederācijas ierosinātajiem grozījumiem likumā “Par
iedzīvotāju ienākuma nodokli” formatējumu.
K. Zeiļuks: Vai kādam ir iebildumi pret atjaunoto balsojumu? (nav) Vai kādam ir kādi iebildumi
pret šī balsojuma veikšanu?
Iebildumi netiek saņemti.
Izsludinu balsojumu:
“Par atbalsta paušanu LDDK rosinātajiem grozījumā likumā “Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli”, kuri paredz praksēs un darba vidē balstītu stipendiju neaplikšanu ar iedzīvotāju
ienākuma nodokli arī augstākajā izglītībā, virzot Priekšlikumu Nr. 2.”
Balsojumā piedalās 27 balsstiesīgie.
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Lēmums: Atbalsta paušana LDDK rosinātajiem grozījumā likumā “Par iedzīvotāju
ienākuma nodokli”, kuri paredz praksēs un darba vidē balstītu stipendiju neaplikšanu ar
iedzīvotāju ienākuma nodokli arī augstākajā izglītībā, virzot Priekšlikumu Nr. 2. ir
apstiprināta.

4. LSA nostāja par medicīnas izglītību Latvijā
K. Zeiļuks: R. A. Strods šobrīd nav uz vietas. LSA nostājas izveidē iesaistīti bija visas
ieinteresētās pašpārvaldes, no kurām visaktīvāk darbojās Rīgas Stradiņa universitātes un Latvijas
Universitātes studējošo pašpārvaldes. Aicinu izteikt savu viedokli vai jautājumus, ja tādi ir. (nav)
Iebildumi netiek saņemti.
Izsludinu balsojumu:
“Par LSA nostājas “Par medicīnas izglītību Latvijā” apstiprināšanu.”
Balsojumā piedalās 27 balsstiesīgie.
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Lēmums: LSA nostāja “Par medicīnas izglītību Latvijā” ir apstiprināta.
5. Finanšu pārskats par periodu kopš iepriekšējās Domes sēdes
Finanšu pārskats pieejams pielikumā. K. Zeiļuks iepazīstina klātesošos ar finanšu pārskatu.
I. Kudeikins: Par ko tika veikts maksājums J. Ņikišinam?
K. Zeiļuks: Sadarbībā ar Pārresoru koordinācijas centru tika veikts pētījums par studējošajiem
vecākiem un šī pētījuma ietvaros, lai tas tiktu izstrādāts kvalitatīvi, visu pētniecības darbu,
analīzi un kopsavilkumu veidoja Jurijs Ņikišins, kurš ir sociologs un Latvijas Universitātes
docents.
E. Dāldere: Ar pētījuma rezultātiem vēl nav sanācis iepazīstināt biedrus, bet tas viss ir procesā.
I. Kudeikins: Kāpēc tika veiktas dienas naudas apmaksas komandējumam uz Studentu Līderu
forumu?
K. Zeiļuks: Augustā norisinājās Studentu Līderu forums, uz kuru, lielākā daļa valdes locekļi
devās atsevišķi no dalībniekiem, tāpat arī lai nodrošinātu veiksmīgu dalību arī no valdes puses
bija nepieciešami papildu ieguldījumi, tāpēc šādas lietas tiek kompensētas darbiniekiem, lai
nebūtu jātērē personīgie līdzekļi un tas arī katru gadu tiek ieplānots projekta izdevumos.
P. Feldmane: Kādi ir studējošo pašpārvalžu biedru naudas apmaksas statusi?
L. L. Reisa: Regulāri sazinos ar pašpārvaldēm par biedru naudu apmaksu, dažām ir problēmas ar
to, bet tās ir LSA brīdinājušas, ka biedru naudas atmaksa kavēsies. Dažām pašpārvaldēm ir
problēmas ar grāmatvedības pusi, par ko arī LSA ir brīdināta.
E. Druvaskalne: LSA ir izveidots atsevišķs fails, kurā arī tiek atzīmēts biedru naudas atmaksas
progress. Pašlaik ir samaksājušas 15 augstākās izglītības iestādes no kurām 3 ir samaksājušas
daļu no pilnās biedru naudas, bet tas ar ir ticis saskaņots.
6. LSA budžeta izlietojums
LSA budžeta izlietojums pieejams pielikumā.
7. LSA darbības pārskats par periodu kopš iepriekšējās Domes sēdes
LSA darbības pārskats par periodu kopš iepriekšējās Domes sēdes pieejams pielikumā.
I. Kudeikins: Gada sākumā tika runāts, ka tiks pārskatīti LSA Statūti, tāpēc vēlējos noskaidrot,
kāds ir progress ar Statūtiem?
K. Zeiļuks: Šobrīd ar dažādām politiskajām aktualitātēm, esam piesaistījuši palīgu šim
jautājumam no Latvijas Universitātes. Par tālāko darbību secību noteikti informēsim studējošo
pašpārvalžu vadītāju tikšanas sēdē, taču Statūtus ir plānots pārskatīt un virzīt uz Kongresu
apstiprināšanai, lai ar nākamo Kongresu LSA būtu gatava funkcionēt ar atjaunotu dokumentu.

I. Kudeikins: Vai 2. oktobrī norisināsies Kongress vai nē, jo tas vēl nav izsludināts?
K. Zeiļuks: Ārkārtas kongresam nav atrunāta tā izsludināšanas kārtība. LSA vienosies ar
studējošo pašpārvaldes vadītājiem par atbilstošāko datumu un laiku, lai nepārklātos pasākumi ar
pašpārvaldēm.
P. Feldmane: Lūgums pirms pāriet pie nākamā darba kārtības punkta, visus LSA valdes locekļus
paskatīties savos e-pastos un izsludināt pauzi 5 minūšu pauzi.
K. Zeiļuks: Pirms turpinām izskatīt sēdes darba kārtību, aicinu visu domniekus aplūkot savus
e-pastus.
Tiek izsludināta pauze līdz 11.15.
K. Zeiļuks: Informēju, ka LSA ir sasniedzis iesniegums, kurš arī nekavējoties tika pārsūtīts
domniekiem. Ir saņemts LSA Domei adresēts iesniegums no Rīgas Tehniskās universitātes,
Rīgas Stradiņa universitātes un Banku augstskolas studējošo pašpārvaldēm, ar aicinājumu
papildināt šīs domes sēdes darba kārtību pēc darbības pārskata izskatīšanas ar punktu par LSA
sociālā virziena vadītājas E. Dālderes atstādināšanu no amata. Rīgas Tehniskās universitātes,
Rīgas Stradiņa universitātes un Banku Augstskolas studējošo pašpārvaldes aicina LSA Domi
izteikt neuzticību LSA valdes loceklei E. Dālderei un veikt tās atbrīvošanu no amata.
P. Feldmane: Šāds lēmums tika pieņemts, pamatojoties uz to, ka pēdējās nedēļās pētījumam par
mentālo veselību nav bijusi nekāda virzība un nav iespējams aizstāvēt viedokli partneriem un
politiķiem par šo tēmu bez datiem, kā arī studenti joprojām vaicā pēc šiem rezultātiem. Darba
grupās tiek uzspiests viedoklis un domnieki netiek informēti par tālākajām darbībām un
paveiktajām lietām.
A. Tarasova: Ir saņemtas ziņas par to, ka tiek izpaustas un stāstītas iekšējās lietas un
informācija, kurai būtu jāpaliek LSA valdes iekšienē, kā arī netiek uzturēta sadarbība no E.
Dālderes puses.
E. Dāldere: Par šādām lietām neviens ar mani nav sazinājies un mēģinājis runāt pirms šīs domes
sēdes. Atstādināšana no amata ir pēdējais solis, tāpēc nesaprotu, kāpēc šāds iesniegums ir
iesniegts pirms sarunas ar mani par šiem jautājumiem, jo šādas lietas var arī uzlabot.
A. Staņēviča: Kādēļ šis iesniegums netika iesniegts pirms domes sēdes? Vai šāds lēmums
iesniegt iesniegumu tika pieņemts bez kopsapulces lēmuma?
A. Tarasova: Šādas sarunas tika veiktas ar LSA valdi jau iepriekš un LSA prezidents tika
informēts par priekšlikumiem, kā uzlabot LSA valdes darbu. Šobrīd nav vērojami nekādi
uzlabojumi.
Turpinās diskusija un viedokļa paušana par saņemto iesniegumu no RTU SP, RSU SP, BA SP un
saistošajiem jautājumiem. Tiek nolems veikt balsojumu par punkta par šī iesnieguma iekļaušanu
darba kārtībā.
K. Zeiļuks: Vai kādam ir iebildumi pret balsojuma veikšanu?
Iebildumi netiek saņemti.
Izsludinu balsojumu
“Par šīs domes sēdes darba kārtības papildināšanu ar šobrīd izskatāmu punktu “LSA
sociālā virziena vadītājas Elīzas Dālderes atbrīvošanu no amata”.”
Balsojumā piedalās 26 balsstiesīgie, 1 balsstiesīgais nepiedalās balsojumā.
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Lēmums: Domes sēdes darba kārtības papildināšana ar šobrīd izskatāmu punktu “LSA
sociālā virziena vadītājas Elīzas Dālderes atbrīvošanu no amata nav apstiprināta.
8. Aktuālās izmaiņas normatīvos

E. Dāldere: Normatīvajos aktos ir bijuši vairāki grozījumi. 17. augustā Ministru kabineta sēdē
tika apstiprināti Ministru kabineta noteikumi par stipendijām, kuri ļauj ieviest sociālās
stipendijas valsts un privāto augstāko izglītības iestāžu maksas un budžeta studējošajiem no
daudzbērnu ģimenēm.
E. Dāldere informē klātesošos par kritērijiem, kuriem jāatbilst pretendentiem, lai varētu
pretendēt uz sociālo stipendiju.
Tika panākts arī tas, ka 200.00 EUR apmērā stipendijas studējošajiem turpinās izmaksāt līdz
2021. gada 31. decembrim. Ir arī piedāvāts risinājums, kurš daļēji apmierina LSA, kurš paredz,
ka stipendiju bāzi palielinās no 99.60 EUR līdz 140.00 EUR no 2022. gada 1. janvāra, ja tiks
piešķirts nepieciešamais finansējums.
K. Zeiļuks: Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360, kuri runā par
epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, ir iekļauti
grozījumi par to, ka augstskolu un koledžu studiju programmas klātienē apmeklē personas tikai
ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, ievērojot epidemioloģiskās drošības
prasības. Diskusiju laikā, par visu studējošo iekļaušanu studiju procesā, tika panākts, ka
augstskola ir tiesīga lemt par studiju kursu vai moduļu pilnīgu vai daļēju norisi attālināti,
nodrošinot studiju kvalitātes nesamazināšanos. Līdz 10. oktobrim ir noteikts pārejas periods,
kura laikā studējošajiem ir iespēja studēt klātienē ar testēšanas sertifikātiem, kuri ir veikti 48
stundu laikā. LSA ierosināja studentiem, kuri ir saņēmuši pirmo vakcīnas devu nodrošināt valsts
apmaksātus testus, taču tas izdevās bez panākumiem. Kā arī LSA izcēla ārvalstu studējošo
jautājumu sakarā ar vakcināciju un problēmām ar vakcīnu atzīšanu un vīzu formēšanu.
R. A. Strods informē klātesošos par jaunumiem augstākās izglītības iestāžu tipoloģijas
iedalījumiem.
R. A. Strods: Tika strādāts arī pie valsts Augstskolas padomes locekļu atlases un izvirzīšanas
kārtības, kas nosaka kārtību, kā Ministru kabinets virzīs ārējos pārstāvjus uz Augstākās izglītības
iestāžu padomēm. Cīnījāmies par faktu, lai šajā padomē tiktu iekļauts arī studējošo pārstāvis ar
balsstiesībām, tomēr tika panākts, ka studējošo pārstāvim būs novērotāja loma ar iespēju
izteikties, tomēr bez balsstiesībām.
9. Studējošo pašpārvalžu aktualitātes
R. Jaunozola (BA):
● Tika aizvadīti BA SP organizētie pasākumi pirmkursniekiem;
● Tika palaists džemperu projekts;
● Tiek organizēts pasākums Erasmus+ studentiem;
● Tika uzsākta mentoru programma;
● Tika ievēlēti studējošie Senātā.
R. Filimonovs (DU):
● Norisinās valdes vēlēšanas;
● Norisinās sarunas par apvienošanos ar RTA un kā par to informēt studējošos;
E. Caune (EKA):
● Aizvadītas diskusijas par to, kā iesaistīt aktīvāk latviešu un ārzemju pirmkursniekus;
● Aizvadīts pasākums “EKA Open”;
● Uzsākti organizatoriskie darbi pie pirmkursnieku semināra;
E. Brēdiķis (LLU):
● Aizvadīta pirmkursnieku iepazīšanās nedēļa un pirmkursnieku seminārs “LLU&Chill”;
● Aktīvi organizējam dažādus kultūras pasākumus.

K. Konstantinoviča (LMA):
● Notiek darbs ar pirmkursniekiem un to piesaistīšanu;
● Aktīvi komunicējam ar vadību par studiju procesu nākotnē.
A. Andersone (LSPA):
● Norisinās komunikācija ar vadību;
● Strādājam ar pirmkursniekiem.
P. Leimane (LU):
● Aizvadīts “Aristotelis”;
● Paralēli norisinājās pasākumi fakultātēs;
● Norisināsies Satversmes sapulce;
● Tiek veidota jauna Satversme
I. Kudeikins (RSU):
● Norisinās jauno biedru seminārs;
● Norisināsies pirmkursnieku iesvētības “Fukši”
● Norisināsies zinātnes mēnesis un zinātnes un rudens akadēmiskais semināri;
● Notiek gatavošanās darbi pie studijām klātienē;
● Plānots brauciens uz lielāko ģenētikas uzņēmumu EGA;
● Norisināsies rudens nakts turnīrs;
● Norisinās mentoru programma;
● Norisināsies Satversmes sapulce.
S. Mukāne (RTA):
● Norisinās jaunu SP biedru piesaiste;
● Norisinās sapulces fakultātēm;
● Tiek plānotas iesvētības pirmkursniekiem;
● Plānoti pasākumi Erasmus studentiem;
● Tiek plānota sadarbība ar olimpisko centru “Rēzekne”
M. Biskars (RTU):
● Darbs pie iekšējo normatīvo aktu labošanas;
● Ievēlēts jauns senators;
● Aizvadīti divi lieli pasākumi – Iezvanīšanās svētki un Studyfests.
● Strādājam pie jauno biedru iesaistes;
● Fakultātēs norisinās sēdes;
● Norisināsies rudens sporta spēles.
D. Biķernieks (VeA):
● Norisināsies “Gājiens pretī vējam”;
● Tiek organizēts seminārs par VeA SP darbību;
● Norisinājās Ieskandināšanas svētki;
● Izveidota VeA aplikācija.
L. Broka (ViA):
● Aizvadīti vairāki pirmkursnieku semināri;
● Ir atjaunoti biedru sapulces kursu pārstāvji;
● Plānots papildināt virzienu vadītāju skaitu;
● Iegūts EcoSkola zaļo karogu;

● Norisināsies ViA 25. gadu jubilejas svinības.
L. L. Reisa informē un atgādina klātesošajiem par pēc domes sēdes notiekošo Domes stratēģiskā
semināra norisi un īsu satura pārklāstu.
Sēde tiek slēgta: 12.39
Sēdi vadīja
Sēdi protokolēja

K. Zeiļuks
E. Druvaskalne

DALĪBNIEKU SARAKSTS

LSA BUDŽETA IZLIETOJUMS

FINANŠU PĀRSKATS

