Valdes tiešsaistes sēdes

PROTOKOLS
Rīgā
14.03.2022.

Nr. 1.4/VS-19

Sēdes sākums: 18:36
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,
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Darba kārtība
1. Saņemtie iesniegumi
2. Darba kārtības apstiprināšana
3. Atskaites
4. Pieteikšanās uz LU SP kongresmeņa vietu izsludināšana
5. Darbs klātienē
6. Gada plāna izstrāde
7. Studiju maksu atmaksas kārtība ukraiņiem
8. Sadarbība pētījumā par ārvalstu studentiem
9. Senāta un vadības aktualitātes
10. LSA un nacionāla līmeņa aktualitātes
11. FSP aktualitātes
12. Nākamās nedēļas darbības plāns
13. 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 šādi iesniegumi:
— Iesniegums no Līgas Rudzānes par atteikšanos no darbības LU SP Projektu
konkursa žūrijā.
— Iesniegums par personīgo izdevumu segšanu Patricijai Mikelei.
— Iesniegums par personīgo izdevumu segšanu Artūram Dangam.
— Iesniegums par personīgo izdevumu segšanu Andim Poļakam.
— Iesniegums par izvirzījuma piešķiršanu Rūdolfam Aleksandram Strodam
LSA prezidenta amatam.
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— Iesniegums par PPMF LU SP biedru atteikšanos.
— Iesniegums no Artūra Dangas par FSP vadītāju un vietnieku sēdes
kavējumu.

2. Darba kārtības apstiprināšana
R. Mihailovs aicina iepazīties ar 14.03.2022. LU SP Valdes sēdes darba kārtības
projektu.
Izsludinātā darba kārtība
1. Saņemtie iesniegumi
2. Darba kārtības apstiprināšana
3. Atskaites
4. Pieteikšanās uz LU SP
kongresmeņa vietu izsludināšana
5. Darbs klātienē
6. Gada plāna izstrāde
7. Studiju maksu atmaksas kārtība
ukraiņiem
8. Sadarbība pētījumā par ārvalstu
studentiem
9. Senāta un vadības aktualitātes
10.LSA un nacionāla līmeņa
aktualitātes
11.FSP aktualitātes
12.Nākamās nedēļas darbības plāns
13.Balsojums par nākamās valdes
sēdes datumu un laiku

R. Mihailovs: Vai kādam ir ierosinājumi darba kārtības grozījumiem?
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Ierosinājumu nav.
R. Mihailovs: Aicinu balsot par LU SP Valdes sēdes darba kārtības projektu.
Balsojuma rezultāti:
PAR

PRET
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5

0

0

Lēmums: Apstiprināt LU SP Valdes sēdes darba kārtību.

3. Atskaites
R. Mihailovs dod vārdu L. Rudzānei.
L. Rudzāne: Kopš pagājušās valdes sēdes notika tikšanās ar LSA par gājienu
saistībā ar Ukrainas situāciju. Runājām ar domnieku kolēģiju par sēdi un
stratēģisko semināru. Tika pacelts jautājums par LSA tējas vakariem, tāpēc
sazinājos ar šī pasākuma galveno organizatoru, un iespējams pirmais šāds vakars
norisināsies LU SP telpās.
R. Mihailovs dod vārdu P. Mikelei.
P. Mikele: Kopš pagājušās valdes sēdes norunāju ar HZF SP kultūras virziena
orientēšanās pasākuma rīkošanu kopā ar RSU SP, kurš norisināsies maijā.
Piektdien biju “Skola 2022” izstādē, kur pārstāvēju LU SP, kā arī pirms tās
norises tika pildīti visi organizatoriskie darbi. Ceturtdien apmeklēju pasākuma
“Ideju laboratorija 2022” tikšanos, kurā plānojām maija pasākumu. Apmeklēju
kopsapulci un FSP vadītāju un vietnieku sēdi.
R. Mihailovs dod vārdu J. Šadauskim.
J. Šadauskis: Kopš pagājušās valdes sēdes apkopoju visu FSP sponsoru
koordinetāju kontaktus, kā arī nosūtīju tos atbildīgajām personām par “Red Bull”,
kā arī kopīgi ar “Red Bull” pārstāvjiem plānojām šo turpmāko sadarbību ar FSP.
Sestdien biju “Skola 2022” izstādē, kur pārstāvēju LU SP.
R. Mihailovs dod vārdu K. A. Paeglei.
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K. A. Paegle: Kopš pagājušās valdes sēdes turpināju rediģēt LU SP “Gada Balva
2021” video. Apmeklēju kopsapulci. Piedalījos sarunā ar organizāciju “Latvijas
Jaunatnes padome”. Piedalījos sarunā par izstādi “Skola 2022”, kā arī piedalījos
tajā un pārstāvēju LU SP.
R. Mihailovs dod vārdu E. Kalvei.
E. Kalve: Kopš pagājušās valdes sēdes reģistrēju platformā “ClickUp” visus šī
gada iesniegumus, turpināju pārvaldīt lietvedību, izveidoju nepieciešamos
iesniegumus, apmeklēju kopsapulci un FSP vadītāju un vietnieku sēdi un arī sāku
rakstīt šo sēžu protokolus.
R. Mihailovs dod vārdu R. Kairim.
R. Kairis: Kopš pagājušās valdes sēdes tikos ar LU vadību, lai runātu par
atkritumu šķirošanas ieviešanu. Bija trīs tikšanās ar Guntu Kalvāni par
jautājumiem saistībā ar LU Ekopadomi, atkritumu šķirošanu un sadarbības
pasākumiem. Norisinājās arī tikšanās ar organizāciju “Latvijas Jaunatnes
padome” un LU Ekopadomi, kurā nolēmām par kopīga pasākuma rīkošanu.
Apmeklēju kopsapulci. Sāku darbus pie “LU Asinsdonoru dienas 2022” un
pavasara talkas. Palīdzēju organizēt Ukrainas studentu saliedējošo pasākumu.
R. Mihailovs dod vārdu A. Dangam.
A. Danga: Kopš pagājušās valdes sēdes apmeklēju Ukrainas studentu
saliedējošais pasākumu, kurā es biju gan kā dalībnieks, gan kā organizators.
Piedalījos LSA darba grupās, kurās tika organizēts pikets, kā arī veidota bēgļu
personu atbalsta programma. Tika sagatavots informatīvs e-pasts LU studentiem
un darbiniekiem. Piektdien pārstāvēju LU SP izstādē “Skola 2022”. Sazinājos ar
LU PPMF aktivitātēm atbalstam, aktualizējot palīdzību pedagogiem. Papildus
tam notiek dažādu studentu ikdienas problēmu risināšana. Palīdzēju piesaistīt
Starptautisko studentu kolēģiju (turpmāk - SSK) JF SP pasākumam “Nepaliec
viens izmisumā”, kas ir paredzēts starptautiskajiem studentiem.
R. Mihailovs: Kopš pagājušās valdes sēdes es izveidoju “Kahoot” izstādei “Skola
2022”. Apmeklēju labdarības koncertu Ukrainai. Plānoju un novadīju gan
kopsapulci, gan FSP vadītāju un vietnieku sēdi. Sāku darboties pie gada pārskata
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ievietošanas Valsts ieņēmumu dienestā. Piektdien bija tikšanās par biedrības
finansējumu. Nosūtīju datus Ilonai Kukai, lai var veidot budžeta maketu. Tikos
ar Renāru Kairi un Guntu Kalvāni par atkritumu šķirošanu.
R. Mihailovs: Vai kādam ir kādi jautājumi?
Jautājumu nav.

4. Pieteikšanās uz LU SP kongresmeņa vietu izsludināšana
R. Mihailovs dod vārdu L. Rudzānei.
L. Rudzāne: LSA ārkārtas kongress norisināsies 26. martā, un drīzumā tiks
izsludināta pieteikšanās uz 12 LSA kongresa delegātu vietām. Pieteikšanās
potenciāli varētu norisināties no 15. marta līdz 22. marta plkst. 23:59. Kongresā
ir paredzētas LSA prezidenta vēlēšanas.
R. Mihailovs: Vai kādam ir kādi jautājumi?
Jautājumu nav.
R. Mihailovs: Aicinu balsot par pieteikšanos uz LU SP delegātu LSA kongresā
vietām izsludināšanu no 15. marta līdz 22. marta plkst. 23:59.
Balsojuma rezultāti:
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Lēmums: Izsludināt pieteikšanos uz LU SP delegātu LSA kongresā vietām
no 15. marta līdz 22. marta plkst. 23:59.

5. Darbs klātienē
R. Mihailovs: Ņemot vērā to, ka valstī tiek atcelti epidemioloģiskie ierobežojumi
un darbs atsākas klātienē, arī mums būs pakāpeniski jāpāriet uz klātieni. Klātieni
sāksim īstenot tieši ar valdes sēdēm, nodrošinot arī iespēju pieslēgties kādam
attālināti, ja ir simptomi saslimšanai. Klātienē varēs sākt rīkot arī darba grupas.
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Pašlaik domāju, ka valdes sēdes klātienē, nodrošinot hibrīdu, varētu sākt ar 28.
martu.
L. Rudzāne: Vajadzētu arī pacelt jautājumu par aprīļa kopsapulci klātienē.
R. Mihailovs: Kopsapulces hibrīdā nodrošināt būtu grūti, tāpēc ir jāizlemj, vai to
rīkot tikai klātienē vai tikai attālināti. Ņemot vērā, ka cilvēki vēl nevarētu būt
Rīgā un plānotais aprīļa kopsapulces datums varēt būt ap lieldienu brīvdienām,
es labāk izvēlētos klātienes kopsapulces sākt ar maiju, taču par šo var apjautāt
biedrus līdz kopsapulces izsludināšanai.
P. Mikele: Jānovēro, kāds apmeklējums būs valdes klātienes sēdēs, darba grupās,
kuras tiks rīkotas klātienē, kā arī pēc biedru aptaujas var lemt par to, vai rīkot
klātienē vai attālināti.
L. Rudzāne: Kurš veiks aptaujas izveidi un nosūtīšanu biedriem?
R. Mihailovs: Es ierosinu aptauju izveidot Līgai Rudzānei.
R. Mihailova ierosinājums tiek atbalstīts.
R. Mihailovs: Vai kādam ir kādi jautājumi?
Jautājumu nav.

6. Gada plāna izstrāde
R. Mihailovs: Ņemot vērā, ka valdē vēl nav ievēlēti visi virzienu vadītāji, sāksim
izstrādāt gada plānu virzieniem, kuros tie pašlaik ir. Plānoju izveidot arī darba
grupu par LU SP stratēģiju. Gada plāns ir jāizpilda melnrakstā līdz 27. martam.
Pēc tam sekos individuālas sarunas, kurās katra individuālais gada plāns vēl tiks
precizēts. Pēc gada plāna izstrādes tas tiks virzīts uz kopsapulci.
R. Mihailovs: Vai kādam ir kādi jautājumi?
Jautājumu nav.
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7. Studiju maksu atmaksas kārtība ukraiņiem
R. Mihailovs dod vārdu A. Dangam.
A. Danga: Šobrīd Ukrainas studentiem studijas LU ir bez maksas. Ņemot vērā,
ka ir studenti, kuri šo studiju maksu samaksāja jau pirms studiju semestra, ir
nepieciešams šo naudu viņiem atgriezt. Par šo es rakstīju LU Studiju servisa
departamentam, kurš man atbildēja, ka par pārmaksāto studiju maksu jāvēršas
fakultātē ar iesniegumu, lai šo naudu atmaksā. Vai valde iebilst pret šādu
atmaksas kārtību, kad nauda netiek atgriezta automātiski, bet ir jāvēršas ar
iesniegumu un jāsaskaņo tas ar dekānu, lai to izdarītu?
R. Kairis: No sociālā virziena puses varu teikt, ka saistībā ar dienestu viesnīcām
un atlaidēm uz gultas vietu, ir iespējams caur mājaslapu luis.lu.lv redzēt, kam šī
atlaide ir jāpiemēro, kādas summas jau ir samaksātas un kam kas ir jāatgriež.
Uzskatu, ka atmaksu varētu veikt arī bez iesnieguma un saskaņošanas ar dekānu.
R. Mihailovs: Ņemot vērā, ka šis ir finanšu jautājums, kurā runa ir par vairākiem
tūkstošiem, iesniegums ir tikai papildus formalitāte, lai tas varētu iziet cauri
grāmatvedības procesiem. Es ierosinu izveidot vienotu sistēmu, kur šie studenti
var pieteikties studiju maksas atgriešanai, lai šis atvieglotu procesu gan
studentiem, gan vadībai.
R. Mihailova ierosinājums tiek atbalstīts.
A. Danga: Kā būtu iespējams nodrošināt šo vienoto formātu ?
R. Mihailovs: Šajā situācijā var izsūtīt Ukrainas studentiem e-pastu, kurā ir
iekļauts šis iesnieguma paraugs ar valodas norādījumu.
R. Mihailovs: Vai kādam ir kādi jautājumi?
Jautājumu nav.

8. Sadarbība pētījumā par ārvalstu studentiem
R. Mihailovs dod vārdu A. Dangam.
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A. Danga: Ar mani pagājušajā nedēļā sazinājās Lina Borska, kas ir LU
pasniedzēja antropoloģijas programmā. Viņa vēlas veikt pētījumu, kurā piedalītos
ārzemju studenti no dažādām Latvijas augstskolām par iespēju atrast dzīvesvietu
Latvijā. Man pašam būtu interesanti uzzināt šāda pētījuma rezultātus, lai nākotnē
saprastu, kā palīdzēt ar dzīvesvietu atrašanu starptautiskajiem studentiem. Vai
kādam ir iebildumi, ja pārsūtam e-pastu starptautiskajiem studentiem ar
aicinājumu piedalīties aptaujā?
P. Mikele: Es ierosinu šo aptauju starptautiskajiem studentiem nodot caur LU
Studiju servisa departamentu, jo parasti LU SP nedalās ar šāda veida informāciju
aizpildīt aptaujas.
P. Mikeles ierosinājums tiek atbalstīts.

9. Senāta un vadības aktualitātes
R. Mihailovs informē par LU Senāta un Vadības aktualitātēm.
R. Mihailovs: Par aktualitātēm LU Padomē joprojām nav informācijas. Tika
izteiktas pateicības par labdarības koncertu un ziedojumiem. LU Senātā būs
tikšanās ar Satversmes komisiju. Ņemot vērā, ka tika atņemts goda grāds Pjotram
Avenam, tiek papildināts nolikums ar nosacījumiem, pēc kuriem var atņemt šo
goda grādu.
R. Mihailovs: Vai kādam ir kādi jautājumi?
Jautājumu nav.

10.

LSA un nacionāla līmeņa aktualitātes

R. Mihailovs dod vārdu L. Rudzānei.
L. Rudzāne informē par LSA un nacionāla līmeņa aktualitātēm.
L. Rudzāne: 31. martā ir plānots LSA gājiens Ukrainas atbalstam. Rūdolfs
Aleksandrs Strods šonedēļ ir atvaļinājumā. 26. martā norisināsies LSA Domes
sēde un ārkārtas kongress. Ņemot vērā, ka tika atcelta LSA gada balva, tuvākās
nedēļas laikā sociālajos tīklos tiks paziņoti uzvarētāji.
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R. Mihailovs: Vai kādam ir kādi jautājumi?
Jautājumu nav.

11. FSP aktualitātes
R. Mihailovs informē par FSP aktualitātēm.
R. Mihailovs: 10. martā norisinājās FSP vadītāju un vietnieku sēde, kurā šoreiz
vairāk tika diskutēts par akadēmiskajiem procesiem. FSP iepazīstināja ar savām
aktualitātēm un plānotajiem pasākumiem.
R. Mihailovs: Vai kādam ir kādi jautājumi.
Jautājumu nav.

12. Nākamās nedēļas darba plāns
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.

R. Mihailovs dod vārdu A. Dangam.
A. Danga 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 K. A. Paeglei.
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K. A. Paegle 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.

13. Balsojums par nākamās valdes sēdes datumu un laiku
R. Mihailovs: Aicinu balsot par nākamās LU SP valdes sēdes norisi 21. martā
plkst. 18:30.
Balsojuma rezultāti:
PAR

PRET

ATTURAS

5

0

0

Lēmums: Apstiprināt nākamās LU SP valdes sēdes norisi 21. martā plkst.
18:30.
R. Mihailovs: Vai kādam ir kādi jautājumi?
Jautājumu nav.

Plkst. 19:36 R. Mihailovs pasludina sēdi par slēgtu.
sēdes vadītājs

R. Mihailovs
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sēdes protokolētājs

E. Kalve
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