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Valdes tiešsaistes sēdes 

PROTOKOLS 

Rīgā 

07.03.2022. Nr. 1.4/VS-18 

Sēdes sākums: 18:34 

Sēdi vada: Ralfs Mihailovs - Latvijas Universitātes Studentu padomes (turpmāk 

- LU SP) priekšsēdētājs 

Sēdi protokolē: Evelīna Kalve - LU SP biroja vadītāja 

 

Sēdē piedalās:  

Valdes locekļi: Līga Rudzāne, Patricija Mikele, Renārs Kairis, Artūrs Danga, 

Ralfs Mihailovs 

Biroja darbinieki: Jānis Šadauskis, Evelīna Kalve, Katrīna Annija Paegle, 

Undīne Kate Finka  
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Darba kārtība 

1. Saņemtie iesniegumi 

2. Darba kārtības apstiprināšana 

3. Atskaites 

4. Balsojums par nākamo kopsapulci 

5. Kopsapulces infomateriāls 

6. Gada Balvas 2021 datumi un norise 

7. Saliedēšanās pasākums Ukrainas studentiem 

8. Senāta un vadības aktualitātes  

9. LSA un nacionāla līmeņa aktualitātes 

10. FSP aktualitātes 

11. Nākamās nedēļas darbības plāns 

12. Balsojums par nākamās valdes sēdes datumu un laiku 

 

1. Saņemtie iesniegumi 

R. Mihailovs dod vārdu E. Kalvei. 

E. Kalve: Informēju, ka no iepriekšējās valdes sēdes ir saņemti četri iesniegumi: 

— Iesniegums par PPMF SP jaunajiem logo. 

— Evas Borskas pieteikums atkārtotai kandidatūrai senatora amatam. 

— Deivida Baloža pieteikums atkārtotai kandidatūrai studējošo senatora 

amatam. 

— Evas Borskas pieteikums uz LU SP priekšsēdētāja vietnieka amatu. 

2. Darba kārtības apstiprināšana 

R. Mihailovs aicina iepazīties ar 07.03.2022. LU SP Valdes sēdes darba kārtības 

projektu. 
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Izsludinātā darba kārtība 

1. Saņemtie iesniegumi 

2. Darba kārtības apstiprināšana 

3. Atskaites 

4. Balsojums par nākamo kopsapulci 

5. Kopsapulces info materiāls 

6. Gada Balvas 2021 datumi un 

norise 

7. Saliedēšanās pasākums Ukrainas 

studentiem 

8. Senāta un vadības aktualitātes  

9. LSA un nacionāla līmeņa 

aktualitātes 

10. FSP aktualitātes 

11. Nākamās nedēļas darbības plāns 

12. Balsojums par nākamās valdes 

sēdes datumu un laiku 

 

R. Mihailovs: Vai kādam ir ierosinājumi darba kārtības grozījumiem? 

Ierosinājumu nav. 

R. Mihailovs: Aicinu balsot par LU SP Valdes sēdes darba kārtības projektu. 

Balsojuma rezultāti: 

PAR  PRET  ATTURAS 

5  0  0 

Lēmums: Apstiprināt LU SP Valdes sēdes darba kārtību. 
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3. Atskaites 

R. Mihailovs dod vārdu A. Dangam. 

A. Danga: Kopš pagājušās valdes sēdes turpināju darbu ar Ukrainas jautājumiem. 

Tika sagatavota vēstule LU vadībai, kā arī notika tikšanās ar Starptautisko 

studentu kolēģiju (turpmāk - SSK), lai plānotu sociālo pasākumu. Tika turpināta 

informatīvu e-pastu izsūtīšana, kā arī pieteikšanās pasākumam. Saistībā ar 

Ukrainas situāciju, sazinājos arī ar Baltkrievijas informācijas centra direktoru un 

citiem LU pārstāvjiem. 

R. Mihailovs dod vārdu U. K. Finkai. 

U. K. Finka: Kopš pagājušās valdes sēdes pārskatīju tekstus LU SP Ziņu lapas 

2022 melnrakstam un nosūtīju relīzi LU Komunikācijas departamentam. Pēc 

Kultūras centra lūguma uzrakstīju preses relīzi par koncertu un citām aktivitātēm. 

Publicēju LU SP kopsapulces pasākumu un ierakstu par zinātnes koordinatora 

vakanci. 

R. Mihailovs dod vārdu R. Kairim. 

R. Kairis: Kopš pagājušās valdes sēdes turpināju darbu jautājumos ar Ukrainas 

situāciju. Norisinājās tikšanās par LU Ekopadomes pasākumiem, kurā tika 

pārrunāts, vai tajos tiks iekļauta Ukrainas tematika. Sociālās programmas ietvaros 

man darbojos ar “3+ Ģimenes” atjaunotajām kartēm. Risināju situāciju ar 

problēmām, kad e-pasts par kartes pieteikumu netiek saņemts. Atjaunoju 

psihologa un Valsts asinsdonora centra ikmēneša ierakstus. 

R. Mihailovs dod vārdu L. Rudzānei. 

L. Rudzāne: Kopš pagājušās valdes sēdes notika AII SP vadītāju tikšanās. Pēc 

tam bija tikšanās ar Kristaferu Zeiļuku LU SP birojā. Notika arī LU kongresmeņu 

tikšanās un LSA Kongress. Par pārējo tiks pastāstīts darba kārtības punktā par 

LSA līmeņa aktualitātēm. 

R. Mihailovs dod vārdu P. Mikelei. 

P. Mikele: Kopš pagājušās valdes sēdes apmeklēju LSA kongresu, pirms kura 

bija kongresmeņu tikšanās. Sāku izskatīt pasākuma “Aristotelis” dokumentāciju, 



 
 

5. lapa no 12 

Raiņa bulvāris 19-144, Rīga, LV-1586  lusp@lusp.lv 

Tālr. 67034010  Reģ. nr. 40008009084 

lai saprastu organizēšanas procesu. Izskatīju 2019. un 2018. gada pasākuma 

“Gada balva” pieejamo informāciju, lai uzzinātu vairāk par to, kā pasākums tika 

rīkots klātienē. Komunicēju ar LU Kultūras centru par brīvprātīgo atrašanu uz 

piektdienas labdarības koncertu. 

R. Mihailovs dod vārdu K. A. Paeglei. 

K. A. Paegle: Kopš pagājušās valdes sēdes kopā ar Undīni izrunājām turpmāko 

darbības plānu pasākumam “Gada balva 2021”. Sāku gatavot pasākuma “Gada 

balva 2021” video. 

R. Mihailovs dod vārdu E. Kalvei. 

E. Kalve: Kopš pagājušās valdes sēdes uzrakstīju iepriekšējās valdes sēdes 

protokolu, reģistrēju iesniegumus, atjaunoju kalendāru.  

R. Mihailovs: Kopš pagājušās valdes sēdes kopā ar P. Mikeli tikos ar LU Sports 

pārstāvjiem. Norisinājās tikšanās saistībā ar senatoru un valdes darbību. 

Piedalījos kongresā. Plānoju gada pārskatu biedrībai.  

R. Mihailovs: Vai kādam ir kādi jautājumi? 

4. Balsojums par nākamo kopsapulci 

R. Mihailovs: Ņemot vērā to, ka 26. martā ir gaidāms LSA ārkārtas kongress, 

kurā jāievēl LSA prezidents, ir jāizsludina vēl viena pieteikšanās kongresmeņiem, 

un tie jāapstiprina kopsapulcē. Mans piedāvātais datums un laiks kopsapulcei ir 

23. marts plkst. 18:30. 

R. Mihailovs: Vai kādam ir iebildumi šim laikam? 

Iebildumu nav. 

R. Mihailovs: Aicinu balsot par LU SP kopsapulces izsludināšanu 2022. Gada 

23. martā plkst. 18:30. MS Teams platformā. 
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Balsojuma rezultāti: 

PAR  PRET  ATTURAS 

5  0  0 

Lēmums: Izsludināt  LU SP kopsapulci 2022. Gada 23. martā plkst. 18:30 

MS Teams platformā 

5. Kopsapulces info materiāls 

R. Mihailovs iepazīstina klātesošos ar provizorisko 09.03.2022. kopsapulces 

darba kārtību. 

Notiek diskusija. 

LU SP Valdes locekļi sniedz ieteikumus kopsapulces darba kārtības 

papildināšanai. 

LU SP Valde vienojas par 09.03.2022. kopsapulces darba kārtības projektu. 

6. Gada Balvas 2021 datumi un norise 

R. Mihailovs dod vārdu P. Mikelei. 

P. Mikele: Ņemot vērā, ka pagājušajā valdes sēdē pasākums “Gada balva 2021” 

tika pārcelts no 4. marta uz 8. aprīli, vēlējos painformēt, ka tiek apsvērta doma to 

rīkot klātienē. Nākamnedēļ tiek plānota tikšanās ar organizatoriem, lai pārrunātu 

šo. Telpa uz 8. aprīli jau ir sarunāta. Runājot par datumiem, no 7. uz 8. aprīli 

ĢZZF SP norisināsies pasākums “Ģeorallijs”, tāpēc šī pasākuma apmeklētāji 

nevarēs ierasties. Manuprāt, šim nevajadzētu būt iemeslam, lai mainītu mūsu 

pasākum datumu. Kādas ir jūsu domas? 

R. Mihailovs: Es uzskatu, ka nebūtu korekti vēlreiz mainīt pasākuma norises 

datumu. Runājot par pasākuma norisi klātienē, nav vēl viennozīmīgi zināms, kad 

to varēs darīt. 
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U. K. Finka: Piekrītu, ka datumu vēlreiz mainīt nevajadzētu. Varbūt ir iespēja 

atsevišķi ĢZZF SP noorganizēt pieslēgšanos tiešsaistē? 

P. Mikele: Par šādām iespējām parunāšu vēl ar ĢZZF SP. Par pasākuma norisi 

klātienē tad vēl noskaidrosim. 

R. Mihailovs: Vai kādam ir vēl kādi jautājumi? 

Jautājumu nav. 

7. Saliedēšanās pasākums Ukrainas studentiem 

R. Mihailovs dod vārdu A. Dangam. 

A. Danga: Par saliedējošo pasākumu ir jāizlemj divi svarīgi jautājumi- par LU 

psiholoģes iesaisti un valdes dalību. Šis saliedējošais pasākums ir vieta, kur 

ukraiņu studenti Latvijas Universitātē satiekas, viens otru iepazīst un sniedz 

atbalstu viens otram. Šis pasākums tiek rīkots kopā ar SSK. Kopā mēs diskutējām, 

vai ir nepieciešams pasākumam pieaicināt LU psihologu, kurš varētu labāk zināt, 

kā labāk komunicēt ar šiem studentiem, taču no otras puses, vai paši studenti 

vēlētos, ka šādā pasākumā tiek piedāvāta psiholoģiska palīdzība, kas varētu radīt 

nevēlamu atmosfēru. Pasākums norisināsies 10. martā no plkst. 18:00 līdz 20:00. 

Ja tomēr psiholoģe tiek aicināta, tad tas būtu jāpiedāvā jau tagad. Kādas ir jūsu 

domas? 

L. Rudzāne: Šeit vajadzētu vairāk padomāt par to, kāds ir paša pasākuma 

koncepts, vai tas ir virzīts uz psiholoģiskā atbalsta sniegšanu, vai tomēr ļaut būt 

kopā un savstarpēji atbalstīt vienam otru. 

P. Mikele: Piekrītu, ka šo pasākumu var izveidot kā saliedēšanās pasākumu bez 

psihologa klātienes, taču atgādināt, ka jebkurā laikā ir iespēja vērsties pie tā. 

R. Mihailovs: Piekrītu iepriekš izteiktajiem viedokļiem.  

A. Danga: Otrais jautājums ir par to, kurš piedalās no mūsu puses. Pasākumā 

organizēšanā piedalīšos noteikti es, būs divas meitenes no SSK. Esmu uzaicinājis 

arī P. Mikeli kā Kultūras un sporta virziena vadītāju un R. Kairi kā Sociālā 

virziena vadītāju. 
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P. Mikele: Es palīdzēšu pasākuma organizēšanā ar aktivitātēm. 

R. Kairis: Es piekrītu palīdzēt pasākuma organizēšanā. 

R. Mihailovs: Vai kādam ir vēl kādi jautājumi? 

Jautājumu nav. 

8. Senāta un vadības aktualitātes 

R. Mihailovs informē par LU Senāta un Vadības aktualitātēm. 

R. Mihailovs: Šodien norisinājās apvienotā vadības sēde. Tajā ziņoja par to, ka ir 

atļauti pasākumi lielā skaitā, taču joprojām ir nepieciešams atsevišķs 

pamatojums, lai tos rīkotu. Tika informēts par epidemioloģiskās darbības 

nodrošināšanu LU. Katrs departaments iepazīstināja ar aktualitātēm katrā no 

tiem. Darbos joprojām ir aktuāla Ukrainas situācija. Personālvadības 

departaments meklē veidus, kā aizstāt parakstu “eParaksts mobile” ar parasto 

“eParaksts”, lai nebūtu nepieciešama lietotne telefonā. Juridiskais departaments 

strādā pie Satversmes sapulces darbiem, jo tā ir jāievēl līdz 30. aprīlim, un 

nolikumi jāapstiprina līdz 30. jūnijam, tāpat arī šim būs nepieciešams atrast 

studentu pārstāvjus. Ir apstiprināts LU budžets, kuru vēl apstiprinās pārējās 

pārstāvniecības, taču ir zināms aptuvenie skaitļi, kas ļauj sākt plānot LU SP 

budžetu. Piektdien norisināsies labdarības koncerts Ukrainai, uz kuru var saņemt 

ielūgumus 125. kabinetā ar iespēju noziedot. Sēdē tika apstiprināti arī zinātniskie 

projekti, studiju maksas sportistiem, uz kuriem tas attiecas. Šodienas LU Senāta 

ārkārtas sēdē arī pieņēma lēmumu par goda grāda atņemšanu Pjotram Avenam. 

R. Mihailovs: Vai kādam ir kādi jautājumi? 

L. Rudzāne: Kāds ir iemesls Satversmes sapulces izsludināšanai? 

R. Mihailovs: Ir jāapstiprina LU Satversmes izmaiņas. 

R. Mihailovs: Vai kādam ir vēl kādi jautājumi? 

Jautājumu nav. 
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9. LSA un nacionāla līmeņa aktualitātes 

R. Mihailovs dod vārdu L. Rudzānei. 

L. Rudzāne informē par LSA aktualitātēm. 

L. Rudzāne: Aktuālākā lieta šonedēļ noteikti bija LSA kongress, kurā pieņēma 

budžetu un vadlīniju pagarināšanu. Ir potenciāls kandidāts LSA prezidenta 

amatam. 

L. Rudzāne: Vai kādam ir kādi jautājumi? 

Jautājumu nav. 

R. Mihailovs dod vārdu A. Dangam. 

A. Danga informē par nacionāla līmeņa aktualitātēm. 

A. Danga: Pašlaik bieži notiek operatīvas darba grupas saistībā ar Ukrainas 

situāciju. Pirmā darba grupa ir vadības programma, kurā ir iespēja pieteikties pie 

mentoriem. Otrā ir protesta gājiens, kurā ir aicināti tieši studenti no Latvijas 

augstākās izglītības iestādēm. Trešā ir informatīva pasākuma rīkošana, kuru rīko 

RTU SP sadarbībā ar LKA SP, kurš provizoriski norisināsies kā diskusiju cikls. 

A. Danga: Pats komunicēju ar Ukrainas studentiem Latvijā un aicinu viņus 

pieteikties kā tulkiem, lai izveidotu vadības programmu un mentoru programmas 

mājaslapu. Tāpat notiek arī LSA darba grupas, kurās tiek nodota informācija gan 

SSK, gan Ukrainas studentiem un citiem interesentiem. 

R. Mihailovs: Šodien vadības sēdē tika pieņemts lēmums, ka ukraiņu studentiem 

būs 100% atlaide dienesta viesnīcām. Par studiju maksām lems individuāli. 

A. Danga: Vēlos piebilst, ka tiks piešķirtas stipendijas 500 eiro apmērā no 

Izglītības un zinātnes ministrijas bakalaura un maģistra studentiem, un 700 eiro 

apmērā doktora grāda studentiem. Tiek plānota arī vispārēja pabalsta sniegšana 

bēgļiem. 

R. Mihailovs: Vai kādam ir kādi jautājumi? 

Jautājumu nav. 
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L. Rudzāne: Vai 100% atlaide tiks piešķirta tieši Ukrainas studentiem, kuri studē 

LU vai visiem studentiem no Ukrainas? 

R. Mihailovs: Šī atlaide tiks piešķirta LU Ukrainas studentiem. Vadība meklē 

risinājumus arī pārējo bēgļu izmitināšanai. 

R. Mihailovs: Vai kādam ir vēl kādi jautājumi? 

Jautājumu nav. 

10. FSP aktualitātes 

R. Mihailovs informē par FSP aktualitātēm. 

R. Mihailovs: Pašlaik FSP aktīvi organizē un iesaistās akcijās palīdzībai Ukrainā. 

Dažas pašpārvaldes, kā, piemēram, ĢZZF, BVEF un PMOF, jau ir sākušas domāt 

par klātienes pasākumiem. 

R. Mihailovs: Vai kādam ir kādi jautājumi? 

Jautājumu nav. 

11. Nākamās nedēļas darba plāns 

R. Mihailovs dod vārdu A. Dangam. 

A. Danga informē par savu nākamās nedēļas darba plānu. 

 

R. Mihailovs dod vārdu P. Mikelei. 

P. Mikele informē par savu nākamās nedēļas darba plānu. 

 

R. Mihailovs dod vārdu R. Kairim. 

R. Kairis informē par savu nākamās nedēļas darba plānu. 
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R. Mihailovs: Ņemot vērā, ka U. K. Finka nākamnedēļ būs atvaļinājumā, viņas 

nākamās nedēļas darbības plāns netiks prezentēts. 

 

R. Mihailovs dod vārdu K. A. Paeglei. 

K. A. Paegle informē par savu nākamās nedēļas darba plānu. 

 

R. Mihailovs dod vārdu L. Rudzānei. 

L. Rudzāne informē par savu nākamās nedēļas darba plānu. 

 

R. Mihailovs dod vārdu E. Kalvei. 

E. Kalve informē par savu nākamās nedēļas darba plānu. 

 

R. Mihailovs informē par savu nākamās nedēļas darba plānu. 

 

R. Mihailovs: Vai ir kādi jautājumi? 

Jautājumu nav. 

12. Balsojums par nākamās valdes sēdes datumu un laiku 

R. Mihailovs: Aicinu balsot par nākamās LU SP valdes sēdes norisi 14. martā 

plkst. 18:30. 

Balsojuma rezultāti: 

PAR  PRET  ATTURAS 

5  0  0 

Lēmums: Apstiprināt nākamās LU SP valdes sēdes norisi 14. martā plkst. 

18:30. 
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R. Mihailovs: Vai kādam ir kādi jautājumi? 

Jautājumu nav. 

 

Plkst. 19:34 R. Mihailovs pasludina sēdi par slēgtu. 

 sēdes vadītājs  R. Mihailovs 

 sēdes protokolētājs  E. Kalve 


