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Valdes tiešsaistes sēdes 

PROTOKOLS 

Rīgā 

21.03.2022. Nr. 1.4/VS-21 

Sēdes sākums: 18:33 

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. Balsojums par personīgo izdevumu segšanu Evai Borskai 

5. Balsojums par personīgo izdevumu segšanu Laurai Šīrakai 

6. Balsojums par personīgo izdevumu segšanu Andim Poļakam 

7. Balsojums par personīgo izdevumu segšanu Patricijai Mikelei 

8. Balsojums par personīgo izdevumu segšanu Artūram Dangam 

9. Zinātnes koordinatora vakances uzdevumi un termiņi 

10. Mentoru programmas koordinatora amata izsludināšana 

11. Brīvprātīgā dienesta viesnīcas vecākā amata Mazās Lubānas 11 dienesta 

viesnīcā izsludināšana 

12. Kopsapulces darba kārtība 

13. Gada plāns 

14. Par turpmāku dalību GIMUN projektā 

15. Senāta un vadības aktualitātes 

16. LSA un nacionālā līmeņa aktualitātes 

17. FSP aktualitātes 

18. Nākamās nedēļas darbības plāns 

19. 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: 
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— Iesniegums no Renāra Kaira par FSP vadītāju un vietnieku sēdes kavējumu. 

— Pieteikums no Daniela Bormaņa uz LU SP koordinētāja zinātnes 

jautājumos amatu. 

2. Darba kārtības apstiprināšana 

R. Mihailovs aicina iepazīties ar 21.03.2022. LU SP Valdes sēdes darba kārtības 

projektu. 

Izsludinātā darba kārtība 

1. Saņemtie iesniegumi 

2. Darba kārtības apstiprināšana 

3. Atskaites 

4. Balsojums par personīgo 

izdevumu segšanu Evai Borskai 

5. Balsojums par personīgo 

izdevumu segšanu Laurai Šīrakai 

6. Balsojums par personīgo 

izdevumu segšanu Andim 

Poļakam 

7. Balsojums par personīgo 

izdevumu segšanu Patricijai 

Mikelei 

8. Balsojums par personīgo 

izdevumu segšanu Artūram 

Dangam 

9. Zinātnes koordinatora vakances 

uzdevumi un termiņi  

10. Mentoru programmas 

koordinatora amata izsludināšana 
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11. Brīvprātīgā dienesta viesnīcas 

vecākā amata Mazās Lubānas 11 

dienesta viesnīcā izsludināšana 

12. Kopsapulces darba kārtība 

13. Gada plāns 

14. Par turpmāku dalību GIMUN 

projektā 

15. Senāta un vadības aktualitātes 

16. LSA un nacionālā līmeņa 

aktualitātes 

17. FSP aktualitātes 

18. Nākamās nedēļas darbības plāns 

19. 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. 

3. Atskaites 

R. Mihailovs dod vārdu L. Rudzānei. 

L. Rudzāne: Kopš pagājušās valdes sēdes es runāju ar LSA par protesta 

organizēšanu, saistībā ar Ukrainas konfliktu, jo kā zināms, tas ir atcelts. Runāju 

par plānotajiem tējas vakariem ar LSA, to organizēs iekšējā virziena vadītāja 
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Lāsma Līga Reisa, ar kuru man arī šodien bija saruna. Pārrunājām LSA Domes 

sēdes un kongresa norisi un darbus no LU SP puses. Izveidoju ārlietu virziena 

gada plānu, kuru labprāt vēl pārrunātu ar Ralfu Mihailovu. Uzrunāju cilvēkus 

dalībai LSA kongresā. 

R. Mihailovs dod vārdu A. Dangam. 

A.Danga: Kopš pagājušās valdes sēdes tika izplatīts pētījums starptautisko 

studentu vidū par dzīvesvietu meklēšanu. Tika risināti jautājumi par studiju 

maksas atlaidēm ukraiņiem. Piedalījos sarunā par projektu "FORTHEM"  

R. Mihailovs dod vārdu R. Kairim. 

R. Kairis: Kopš pagājušās valdes sēdes es izveidoju sociālā virziena gada plānu. 

Biju uz tikšanos ar Renāti Kozuli, Jūliju Stari, Guntu Kalvāni un organizāciju 

“Latvijas jaunatnes padome”. Darbojos ar LU Ekopadomes jautājumiem , kuras 

ievaros top pasākums. Atkritumu šķirošanas ietvaros, pievērsu uzmanību  

atkritumu konteineru daudzumam, lai nodotu informāciju LU vadībai. 

R. Mihailovs dod vārdu E. Kalvei. 

E. Kalve: Kopš pagājušās valdes sēdes izveidoju un nosūtīju visus nepieciešamos 

iesniegumus par ievēlētajiem pārstāvjiem. Turpināju rakstīt protokolus. 

Sagatavoju maketu līgumiem dienestu viesnīcu vecākajiem, lai varētu arī 

sagatavot un nosūtīt tos, kad tie tiks izvēlēti. Reģistrēju iesniegumus. 

 R. Mihailovs dod vārdu P. Mikelei. 

P. Mikele: Kopš pagājušās valdes sēdes novadīju LU SP “Gada Balva 2021” 

darba grupu, kurā ar organizatoru pārrunājām turpmāko darbības plānu 

pasākumam 8. aprīlī. Izsludināju un sagatavojos rītdienas Kultūras un sporta 

virziena sēdei. Palīdzēju Renāram Kairim un “Latvijas jaunatnes padome” ar 

telpu iesniegumu sagatavošanu veiksmīgai ceturtdienas pasākuma norisei. 

R. Mihailovs dod vārdu J. Šadauskim. 

J. Šadauskis: Kopš pagājušās valdes sēdes es tikos ar pārstāvi no “Red Bull”, ar 

kuru pārrunājām turpmāko sadarbību ar fakultātāšu pašpārvaldēm. Viņi 

pieminēja “Red Bull” pasākumu, kas viņiem tuvojās, un to, ka viņi vēlētos šo 
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pasākumu rīkot LU Akadēmiskā centra pagalmā. Sagatavoju “Red Bull” 

izklājlapu, kuru nosūtīju visām FSP, kas ir jāizpilda līdz 1. aprīlim. 

R. Mihailovs dod vārdu K. A. Paeglei. 

K. A. Paegle: Kopš pagājušās valdes sēdes izveidoju ierakstu par LSA kongresu, 

par pasākumu “Zaļais starpbrīdis” un par sporta spēļu projekta vadītāju. 

Apmeklēju LU SP “Gada balva 2021” sēdi, kurā tika pamainīts plāns sabiedrisko 

attiecību jautājumos saistībā ar datumu maiņu. 

R. Mihailovs: Kopš pagājušās valdes sēdes es strādāju ar līgumiem. Izveidoju LU 

Studējošo senatoru kolēģijas vadītāja līgumu. Izveidoju LU SP biedrības 

brīvprātīgo darba līgumus. Ieguvu piekļuvi biedrības kontam. Tikos ar Robertu 

Rostoku par jautājumiem, kas saistīti ar LU SP biedrību un LU SP Satversmi. 

Šodien norisinājās dekānu un direktoru sanāksme. 

R. Mihailovs: Vai kādam ir kādi jautājumi? 

Jautājumu nav. 

4. Balsojums par personīgo izdevumu segšanu Evai Borskai 

R. Mihailovs: Ņemot vērā, ka tika iegūta piekļuve LU SP biedrības kontam, mēs 

varam īstenot personīgo līdzekļu atmaksu. 

R. Mihailovs informē par Evas Borskas iesūtītajiem dokumentiem saistībā ar 

līdzekļu atmaksu. 

R. Mihailovs: Vai kādam ir kādi jautājumi? 

L. Rudzāne: Manuprāt, iesniegumā nav norādīta pareizā budžeta pozīcija. 

Notiek diskusija. 

L. Rudzāne: Ierosinu aicināt Evu Borsku veikt labojumus iesniegumā par 

personīgo izdevumu segšanu un balsojumu neveikt. 

L. Rudzānes ierosinājums tiek atbalstīts. 

R. Mihailovs: Vai kādam ir kādi jautājumi? 
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Jautājumu nav. 

5. Balsojums par personīgo izdevumu segšanu Laurai Šīrakai 

R. Mihailovs iepazīstina ar Lauras Šīrakas iesūtītajiem dokumentiem saistībā ar 

līdzekļu atmaksu. 

R. Mihailovs: Arī Lauras Šīrakas veidlapā  budžeta pozīcija nav norādīta pareizi, 

tāpēc arī šo iesniegumu šoreiz nevaram izskatīt. 

L. Rudzāne: Lauras Šīrakas un Evas Borskas iesniegumu veidlapas ir atšķirīgas. 

Tām vajadzētu būtu vienādām. 

P. Mikele: Esmu pamanījusi, ka ir pievienotas  divas veidlapas personīgo 

izdevumu segšanai. Ir jāizlemj par vienu, kuru izmantojam. 

L. Rudzāne: Ierosinu valdei apstiprināt jaunu veidlapu, kuru turpmāk izmantot. 

L. Rudzānes ierosinājums tiek atbalstīts. 

R. Mihailovs: Šīs nedēļas laikā izskatīsim un apstiprināsim veidlapu, kura ir 

jāizmanto turpmāk, kā arī informēsim par to cilvēkus, kuriem šī atmaksa ir jāveic, 

lai veiktu labojumus iesniegumos, ja tie ir nepieciešami. Ierosinu līdzekļu 

atmaksu apstiprināt nākamajā valdes sēdē. 

R. Mihailova ierosinājums tiek atbalstīts. 

R. Mihailovs: Vai kādam ir kādi jautājumi? 

Jautājumu nav. 

6. Balsojums par personīgo izdevumu segšanu Andim Poļakam 

R. Mihailovs iepazīstina ar Anda Poļaka iesūtītajiem dokumentiem saistībā ar 

līdzekļu atmaksu. 

R. Mihailovs: Pēc darba kārtības 5. punkta atbalstītā ierosinājuma arī Anda 

Poļaka atmaksu par personīgajiem izdevumiem izskatīsim nākamajā valdes sēdē 

pēc veidlapas apstiprināšanas. 

R. Mihailovs: Vai kādam ir kādi jautājumi? 
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Jautājumu nav. 

7. Balsojums par personīgo izdevumu segšanu Patricijai Mikelei 

R. Mihailovs iepazīstina ar Patricijas Mikeles iesūtītajiem dokumentiem saistībā 

ar līdzekļu atmaksu. 

R. Mihailovs: Pēc darba kārtības 5. punkta atbalstītā ierosinājuma arī Patricijas 

Mikeles atmaksu par personīgajiem izdevumiem izskatīsimnākamajā valdes sēdē 

pēc veidlapas apstiprināšanas. 

R. Mihailovs: Vai kādam ir kādi jautājumi? 

Jautājumu nav. 

8. Balsojums par personīgo izdevumu segšanu Artūram Dangam 

R. Mihailovs iepazīstina ar Artūra Dangas iesūtītajiem dokumentiem saistībā ar 

līdzekļu atmaksu. 

R. Mihailovs: Pēc darba kārtības 5. punkta atbalstītā ierosinājuma arī Artūra 

Dangas atmaksu par personīgajiem izdevumiem izskatīsim nākamajā valdes sēdē 

pēc veidlapas apstiprināšanas. 

R. Mihailovs: Vai kādam ir kādi jautājumi? 

Jautājumu nav. 

9. Zinātnes koordinatora vakances uzdevumi un termiņi 

R. Mihailovs: Uz izsludināto biroja darbinieka amata vakanci “Zinātnes 

koordinators” ir saņemts viens pieteikums. 

R. Mihailovs: Es ierosinu atlases otrajā kārtā uzdevumu, kurā šis kandidāts 

apraksta, kā viņš redz studējošo iesaisti zinātnē un kā plāno to īstenot, kā arī 

izveidot pasākuma “LU Studentu zinātniskā konference” konceptu. 

R. Mihailova ierosinājums tiek atbalstīts. 
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R. Mihailovs: Es ierosinu šo uzdevumu izsūtīt kandidātam 22. martā ar termiņu 

līdz 25. martam un veidot interviju ar kandidātu nākamajā valdes sēdē, kura 

provizoriski norisināsies 28. martā.  

R. Mihailova ierosinājums tiek atbalstīts. 

R. Mihailovs: Aicinu balsot par amata “Zinātnes koordinators” vakances otrās 

kārtas uzdevuma izsūtīšanu 22. martā ar pieteikšanās termiņu līdz 25. martam. 

Balsojuma rezultāti: 

PAR  PRET  ATTURAS 

5  0  0 

Lēmums: Apstiprināt amata “Zinātnes koordinators” vakances otrās kārtas 

uzdevuma izsūtīšanu 22. martā ar pieteikšanās termiņu līdz 25. martam. 

R. Mihailovs: Vai kādam ir kādi jautājumi? 

Jautājumu nav. 

10. Mentoru programmas koordinatora amata izsludināšana 

R. Mihailovs: Tuvojas aprīlis, tāpēc ir nepieciešams izsludināt pieteikšanos uz 

LU Mentoru programmas koordinatora amata vakanci. 

R. Mihailovs: Ierosinu par pieteikšanās termiņu noteikt laika posmu no 25. marta 

līdz 3. aprīlim. 

R. Mihailova ierosinājums tiek atbalstīts. 

R. Mihailovs: Vai kādam ir kādi jautājumi? 

L. Rudzāne: Vai kandidātam uz šo pozīciju būs jāiesniedz kāds uzdevums? 

R. Mihailovs: Uz šo vakanci būs nepieciešams iesniegt savu CV un motivācijas 

vēstuli. 

R. Mihailovs: Aicinu balsot par LU Mentoru programmas koordinatora amata 

vakances izsludināšanu laika posmā no 25. marta līdz 3. aprīlim. 
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Balsojuma rezultāti: 

PAR  PRET  ATTURAS 

5  0  0 

Lēmums: Izsludināt LU Mentoru programmas koordinatora amata vakanci 

no 25. marta līdz 3. aprīlim. 

R. Mihailovs: Vai kādam ir kādi jautājumi? 

Jautājumu nav. 

11. Dienesta viesnīcas vecākā amata Mazās Lubānas 11 dienesta 

viesnīcā izsludināšana 

R. Mihailovs dod vārdu Renāram Kairim. 

R. Kairis: Ir nepieciešams izsludināt pieteikšanos uz  dienesta viesnīcas vecākā 

amata Mazās Lubānas ielā 11 vakanci. 

R. Kairis: Ierosinu par pieteikšanās termiņu noteikt laika posmu no 23. marta līdz 

30. martam. 

R. Kaira ierosinājums tiek atbalstīts. 

R. Mihailovs: Aicinu balsot par dienesta viesnīcas vecākā amata Mazās Lubānas 

ielā 11 vakances izsludināšanu laika posmā no 23. marta līdz līdz 30. martam. 

Balsojuma rezultāti: 

PAR  PRET  ATTURAS 

5  0  0 

Lēmums: Izsludināt pieteikšanos uz dienesta viesnīcas vecākā amatu Mazās 

Lubānas ielā 11  vakanci laika posmā no  23. marta līdz 30. martam. 

R. Mihailovs: Vai kādam ir kādi jautājumi? 

Jautājumu nav. 
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12. Kopsapulces darba kārtība 

R. Mihailovs iepazīstina ar provizorisko 23.03.2022. kopsapulces darba kārtību. 

Notiek diskusija. 

LU SP Valdes locekļi sniedz ieteikumus kopsapulces darba kārtības 

papildināšanai. 

LU SP Valde vienojas par 23.03.2022. kopsapulces darba kārtības projektu. 

13. Gada plāns 

R. Mihailovs: Atgādinu, ka līdz 27. martam katram no valdes ir jāizveido sava 

virziena gada plāns.  

R. Mihailovs: Vai kādam ir kādi jautājumi? 

Jautājumu nav. 

14. Par turpmāku dalību GIMUN projektā 

R. Mihailovs dod vārdu Artūram Dangam. 

A. Danga: Februārī mēs piekritām piedalīties GIMUN projektā, kas ir saistīts ar 

multilaterālismu digitālajā ērā. Ņemot vērā, ka Ukrainas konflikts mainīja 

situāciju, iesaiste šajā projektā tika samazināta. Vakar saņēmu e-pastu no projekta 

koordinatores ar aicinājumu dalīties ar informatīvu e-pastu no LU SP puses. Es 

uzskatu, ka pašlaik šis projekts vairs nav tik aktuāls, lai dalītos ar šāda veida 

informāciju. 

L. Rudzāne: Uzskatu, ka šis projekts nav mums tik aktuāls, lai to nosūtītu 

informāciju par to visiem LU  studentiem 

A. Danga: Ierosinu ziņu par iespēju piedalīties šajā projektā nodot grupu 

sarakstēs. 

A. Dangas ierosinājums tiek atbalstīts. 

R. Mihailovs: Vai kādam ir kādi jautājumi? 
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Jautājumu nav. 

15. Senāta un vadības aktualitātes 

R. Mihailovs iepazīstina klātesošos ar LU Senāta un Vadības aktualitātēm. 

R. Mihailovs: Šodienas LU vadības sēdē lēma par Aivara Lemberga goda brieda 

titula atņemšanu, kā arī norisinājās dekānu un institūtu direktoru sēde, kurā viens 

no tematiem bija epidemioloģiskās situācijas aktualitātes. Tiks mainīta LU 

studiju maksas samaksas kārtība saistībā ar maksājuma datumiem. Ja divas 

nedēļas tiek kavēta studiju maksas samaksa, studentu var eksmatrikulēt. Tika 

runāts par profesoru ievēlēšanas procesa uzlabojumiem. Izstrādes procesā ir 

2022. gada LU budžets. 

R. Mihailovs: Vai kādam ir kādi jautājumi? 

Jautājumu nav. 

16. LSA un nacionāla līmeņa aktualitātes 

R. Mihailovs dod vārdu L. Rudzānei. 

L. Rudzāne informē par LSA un nacionāla līmeņa aktualitātēm. 

L. Rudzāne: Atcēlās LSA gājiens Ukrainas atbalstam. Pagājušonedēļ norisinājās 

pasākuma “LSA Gada balva” rezultātu paziņošana, šodien būs tās turpinājums. 

Sestdien norisināsies LSA ārkārtas kongress, kurā notiks LSA prezidenta 

vēlēšanas, un LSA Domes sēde. Lāsma Reisa plāno uz nākamo kopsapulci lūgt 

LU SP izvirzījumu uz provizorisko LSA viceprezidentes amatu, ja kandidāts uz 

prezidenta amatu kongresā tiks ievēlēts. 

L. Rudzāne: Vai kādam ir kādi jautājumi? 

Jautājumu nav. 

17. FSP aktualitātes 

R. Mihailovs informē par FSP aktualitātēm. 
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R. Mihailovs: Pašlaik visās FSP ir aktuāls pasākums “Atvērto durvju dienas”, 

kurā katrai no FSP ir savas aktivitātes. Tiek plānoti klātienes pasākumi. FSP vidū 

sāk rasties jautājumi par vietnes LUIS aptaujas anketu rezultātiem. 

R. Mihailovs: Vai kādam ir kādi jautājumi? 

A. Danga: Vai LUIS aptaujas anketu rezultātiem būs piekļuve? 

R. Mihailovs: Par šo es sazinājos ar LU Studentu Servisa departamentu. Pašlaik 

šīs aptaujas vēl tiek analizētas, taču piekļuve tām būs paredzēta LU SP 

priekšsēdētājam, LU SP akadēmiskā virziena vadītājam un FSP priekšsēdētājiem 

par savas fakultātes kursiem, ņemot vērā, ka tā ir konfidenciāla informācija un 

paredzēta tikai darba nolūkiem. 

R. Mihailovs: Vai kādam ir vēl kādi jautājumi? 

Jautājumu nav. 

18. Nākamās nedēļas darba plāns 

R. Mihailovs dod vārdu E. Kalvei. 

E. Kalve informē par savu nākamās nedēļas darba plānu. 

 

R. Mihailovs dod vārdu K. A. Paeglei. 

K. A. Paegle 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. 
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R. Mihailovs dod vārdu R. Kairim. 

R. Kairis informē par savu nākamās nedēļas darba plānu. 

 

R. Mihailovs dod vārdu J. Šadauskim. 

J. Šadauskis informē par savu nākamās nedēļas darba plānu. 

 

R. Mihailovs dod vārdu P. Mikelei. 

P. Mikele informē par savu nākamās nedēļas darba plānu. 

 

R. Mihailovs informē par savu nākamās nedēļas darba plānu. 

 

R. Mihailovs: Vai ir kādi jautājumi? 

Jautājumu nav. 

19. Balsojums par nākamās valdes sēdes datumu un laiku 

R. Mihailovs: Aicinu balsot par nākamās LU SP valdes sēdes norisi 28. martā 

plkst. 18:30. 

Balsojuma rezultāti: 

PAR  PRET  ATTURAS 

5  0  0 

Lēmums: Apstiprināt nākamās LU SP valdes sēdes norisi 28. martā plkst. 

18:30. 

R. Mihailovs: Vai kādam ir kādi jautājumi? 

Jautājumu nav. 
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Plkst. 19:46 R. Mihailovs pasludina sēdi par slēgtu. 

 sēdes vadītājs  R. Mihailovs 

 sēdes protokolētājs  E. Kalve 


