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LATVIJAS STUDENTU APVIENĪBA 

VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NR. 40008010647 

JURIDISKĀ ADRESE: MĀRSTAĻU IELA 2/4-4, RĪGA, LV-1050 

TĀLRUNIS: +371 67216061, E-PASTS: LSA@LSA.LV; MĀJAS LAPA: WWW.LSA.LV                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

LSA Valdes sēde 

PROTOKOLS 

 

19.07.2013.     Rīgā      Nr. 2013/VP25 

                                                                            

Sēdē piedalās: 

Valdes dalībnieki: 

Mikus Dubickis– Prezidents; 

Pāvels Jurs – Jaunatnes politikas un starptautisko lietu virziena vadītājs; 

Inguna Zariņa – Akadēmiskā virziena vadītāja; 

Undija Ancēna – Viceprezidente; 

Viesi: 

Edvards Ratnieks – LF organizators;  

 

Valdes sēde tiek atklāta plkst.10:30 

 

 

Sēdes darba kārtība: 

piektdiena, 2013.gada 19. jūlijā plkst. 10.30. 

1. Jautājumi par atskaitēm [Visa Valde]; 

2. Ienākošie dokumenti [Sanita]; 

3. Finanses [Undija]; 

4. LF [Vita]; 

5. Par iesaisti My generation @ work sadarbībā ar RD [Mikus, Pāvels]; 

6. BOM Latvijā [Pāvels]; 

7. NOM Latvijā [Pāvels]; 

8. Jauniešu garantijas programma [Pāvels]; 

9. Par tiesvedības procesu [Mikus]; 

10. Par LSA vecbiedru salidojumu [Undija]; 

11. Vizītes SP [Mikus]; 

12. Nākamā Valdes sēde [Visa Valde]; 

13. NNDP [Visa Valde]. 

 

Valde nolemj pēc (4.LF) punkta iekļaut darba kārtībā jautājumu par akreditāciju semināru. 

Balsojums par Valdes sēdes darba kārtības apstiprināšanu: 

 

Mikus Dubickis – PAR 

Pāvels Jurs – PAR 

Undija Ancēna – PAR 
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Inguna Zariņa - PAR 

PAR – 4 

PRET – 0 

Lēmums pieņemts. 

 

 

 

Valdes atskaites: 

M. Dubickis: 
10.07. - Seminārs IZM darbiniekiem: Kvalitātes nodrošināšana un akreditācija. A.Rauhvargers; 

10.07. - Tikšanās ar E.Alksni (Kosmetoloģijas koledža) par KK SP kapacitātes celšanu; 

11.07. - LSA VS; 

15.07. - Tikšanās ar A.Zujevu; 

17.07. - Virtualaprakse.lv projekta prezentācija, tikšanās ar J.Loginu (prakse.lv) un K.Eņģeli (IZM jaunais 

parl. sekr.); 

visā periodā: 

- Darba organizēšana; 

- EDS jautājumi; 

- Neformālās tikšanās par nacionālo aģentūru organizēšana.  

 

U. Ancēna: 

11.07. - LSA VS  

15.07. - KRS darba grupa; darbs pie programmas un simulācijas izveides, semināra norises 

jaut.apkopošana 

15.07. - Pāvela Jura ceļa izdevumu attaisnojošo dokumentu sagatvošana 

16.07. - komunikācija ar VID par sab.lab.statusa saglabāšanu un atskaites pilnveidošana 

16.07. - tikšanās: Ilva Grigorjeva 

17.07. - vizīte RSU  

- grāmatvedības mapju sakārtošana  

 

P. Jurs: 

10.07. - izskatīju strukturētā dialoga ietvaros tapušo aptaujas anketu 

10.07. - apkopoju informāciju par LSA atbalsta sniegšanu starptautiskiem sadarbības partneriem 

(vairāk info: http://www.lsa.lv/sample-page/starptautiskas-lietas/) 

10.07. - papildināju LSA mājas lapu ar ziņā (vairāk info: http://www.lsa.lv/2013/07/piedalies-un-

uzvari-eiropas-jaunatnes-balva-2013/) 

15.07. - atbildēju uz VS protokola jautājumiem 

15.07. - sagatavoju ceļa izdevumu attaisnojošos dokumentus 

15.07. - plānoju finanšu piesaistes iespējas NOM projektam 

15.07. - papildināju LSA mājas lapu ar ziņā (vairāk info: http://www.lsa.lv/2013/07/biedriba-

jaunatne-smaidam-mekle-dalibniekus-jauniesu-apmainas-projektam-francija/) 

17.07. - gatavojos VS un darba grupai 

17.07. - papildināju LSA mājas lapu ar ziņā (vairāk info: http://www.lsa.lv/2013/07/sakas-

pieteiksanas-biznesa-ideju-konkursam-ideju-kauss-2013/) 

 

V. Štrobindere: 

11.07. LSA valdes sēde 

15.07. Ziņu lapas info sagatavošana 

16.07. Prezentmateriālu pasūtīšana 

17.07. Virtualaprakse.lv projekta prezentācija, tikšanās ar J.Loginu (prakse.lv) un K.Eņģeli (IZM 

jaunais parl. sekr.) 

17.07. darbs ar LSA profilu mājas lapā prakse.lv  

http://prakse.lv/
http://www.lsa.lv/sample-page/starptautiskas-lietas/
http://www.lsa.lv/2013/07/piedalies-un-uzvari-eiropas-jaunatnes-balva-2013/
http://www.lsa.lv/2013/07/piedalies-un-uzvari-eiropas-jaunatnes-balva-2013/
http://www.lsa.lv/2013/07/biedriba-jaunatne-smaidam-mekle-dalibniekus-jauniesu-apmainas-projektam-francija/
http://www.lsa.lv/2013/07/biedriba-jaunatne-smaidam-mekle-dalibniekus-jauniesu-apmainas-projektam-francija/
http://www.lsa.lv/2013/07/sakas-pieteiksanas-biznesa-ideju-konkursam-ideju-kauss-2013/
http://www.lsa.lv/2013/07/sakas-pieteiksanas-biznesa-ideju-konkursam-ideju-kauss-2013/
http://prakse.lv/
http://prakse.lv/


3 

 

 

 

I.Zariņa: 
10.07. - IZM Seminārs par akreditācijas procesu, vēsturi, tagadni un iespējamajiem nākotnes 

scenārijiem (prezentēja A.Rauhvargers) 

10.07. - Akreditācijas komisijas lietvedības jautājumi 

10.07. - Viesošanās forumā KUBS 

11.07. - LSA Valdes sēde 

12.07. - Dalība foruma KUBS pēcpasākumā, diskusijas ar dalībniekiem par aktuāliem jautājumiem 

16.07. - A.Zujevs konsultācija par brīvprātīgo līguma nosacījumiem 

16.07. - LSA eksperta atlase, sazināšanās utml. 

17.07. - LSA ekperta deleģēšana novērtēšanas komisijai 

17.07. - Akreditāciju komisijas sēde 

17.07. - Licencēšanas komisijas sēde 

17.07. - Tikšanās A.Melnis par valsts kontroles atzinumu 

17.07. - Tikšanās J.Gavars par akreditāciju semināru 

 

 

 

1. Jautājumi par atskaitēm 

M. Dubickis, U. Ancēna, V. Štrobindere un I. Zariņa iesūtīja laikā.  

P. Jurs iesūtīja atskaiti ar novēlošanos.  

 

2. Ienākošie dokumenti 

Sanita:  

 Vēstule par stāvvietām no RD Satiksmes departamenta.  

 

3. Finanses 

KONTA ATLIKUMS: 13 569,54 LVL   

KASES ATLIKUMS : 126,04 LVL  

PAREDZAMIE IZDEVUMI: 56,25 -LVL  

PIEJAMAIS ATLIKUMS: 13639,33 LVL  

U. Ancēna paskaidro, ka neiesūtīja finanšu informāciju uz e-pastiem par augstskolu biedra naudu, 

jo LSA kontā šobrīd nav notikušas nekādas izmaiņas. Undija: „Ir augstskolas, kuras ir informējušas, 

ka ieskaitīs naudu vasaras beigās.” Mikus Dubickis lūdz atsūtīt šādu dokumentu ar finanšu situāciju 

jebkurā gadījumā uz lsa e-pastu, arī ja tajā nav notikušas nekādas izmaiņas.   

Pāvels informē, ka ir sazinājies ar Kristīgo akadēmiju, kuri informēja, ka šobrīd ir atvaļinājumā. 

Tiklīdz LKrA beigsies atvaļinājums, Pāvels sazināsies par biedra naudu.  
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Undija ierosina atcelt rezervāciju krekliem 74,80Ls, sakarā ar divas reizes veiktu rezervāciju. 

Balsojums par naudas rezervācijas atcelšanu krekliem 74,80 Ls apmērā:  

Mikus Dubickis – PAR 

Inguna Zariņa - PAR 

Pāvels Jurs – PAR 

Undija Ancēna – PAR 

PAR – 4 

PRET – 0 

Lēmums pieņemts. 

 

Undija Ancēna precizē jautājumu par Need Solution rēķinu apmaksas kārtību, Valde 

apstiprina, ka Finanšu virziens uzreiz var samaksāt rēķinu tiklīdz tāds ir saņemts, bez individuāla 

valdes balsojuma, balstoties uz iepriekšēju vienreizēju balsojumu, kas attiecas uz visām turpmāk 

veiktajām Need Solution rēķinu apmaksām.  

 

Balsojums par lāzerprintera kārtridža uzpildi 46,00 Ls apmērā: 

 

Mikus Dubickis – PAR 

Inguna Zariņa – PAR 

Pāvels Jurs – PAR 

Undija Ancēna – PAR 

PAR – 4 

PRET – 0 

Lēmums pieņemts. 

 

Mikus Dubickis uzdod piezvanīt Kirilam Solovjovam, lai pārinstalē printeri un internetā 

izpētīt jaunu krāsainu lāzerprinteri, iegādei (Inguna Zariņa atsūtīs modeļa informāciju).  

Undija precizē neskaidro jautājumu par čeku no iepriekšējās VS, kas bija iesniegts no Vitas 

Štrobinderes par attīstītajām fotogrāfijām, kas ir daudzās mazās fotogrāfijas? Mikus liek to 

noskaidrot atbildi par šo jautājumu pie Vitas.  

Undija jautā Edvardam Ratniekam par Līderu Foruma tāmes atspoguļojumu. Edvards 

informē, ka kopējā maksimālā tāme sastādīs ne vairāk kā: 2650,00Ls, lai varētu nosegt transporta 

izdevumus, ēdināšanu, dzīvošanu u.c. Šajā nedēļā „Latvijas Finieris” LSA LF nosponsorēja 650,00 

Ls. Sponsori tiek piesaistīti arī brokastīm un dažādiem citiem sīkumiem. 

Par rezervāciju Līderu Forumam 2650, 00 Ls apmērā:  

Mikus Dubickis – PAR 

Inguna Zariņa – PAR 
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Pāvels Jurs – PAR 

Undija Ancēna – PAR 

PAR – 4 

PRET – 0 

Lēmums pieņemts. 

 

4. LF (Edvards Ratnieks): 

Edvards Ratnieks informē LSA valdi par Līderu Foruma programmu, norises laiks: 15 – 19 

augusts.  

 

5. Akreditācijas seminārs (Inguna Zariņa): 

Inguna informē par akreditācijas semināru, kas ir plānots 2 dienu garumā. Naktsmājas 

seminārā netiks nodrošinātas. Akreditācijas seminārs iespējams notiks Ekonomikas un Kultūras 

augstskolā (EKA) vai Latvijas Universitātes (LU) ēkā. Datumi: 13., 14. septembris. 

Pirmā diena plānota tiem, kam vēl nav nekādas pieredzes un kuri vēl tikai vēlas iemācīties 

akreditācijas procesu, bet otrā diena ir pieredzējušiem cilvēkiem, kuri jau apguvuši akreditācijas 

procesu. Pirmajā dienā tiek plānots saglabāt simulācijas ideju un iziet cauri vērtēšanas vizītēs 

veselām divām augstskolām. Otrajā dienā: Asnate Kažoka pieteicās palīdzēt, iespējams būs arī 

ārzemju eksperts. Otrās dienas tēma: robeža un pamats lēmumu pieņemšanā, jo studenti nav 

informēti, kādas ir ar uzviju un vienkārši minimālās prasības, kas ir jāizpilda. Par iekšējo 

konkurenci un augstskolu savstarpējo sadarbību Latvijā, iekšējā vērtēšana un tml. lietas.  

Jānis Gavars (Turība) koordinē, Kaspars Salenieks (RTU) palīdz ar padomiem no savas 

pieredzes. Doma ir sadalīt cilvēkus par profiliem. Cilvēkus varētu sadalīt pa nozarēm un piesaistīt 

arī darba devējus.  

Lūgums no valdes, lai Inguna atsūta provizorisku programmas un tāmes uzmetumu uz papīra 

uz nākamo LSA VS.  

 

6. Par iesaisti My generation @ work sadarbībā ar RD [Mikus, Pāvels]: 

 

Pāvels ziņo par projektu „My Generation” – par bezdarbniekiem.  

Pāvels izsecināja, ka nepieciešams stiprināt sadarbību ar Augstākās izglītības iestādēm un 

LSA varētu būt brīvprātīgā servisa statusā.  

Valde risina jautājumu par sevi, kā informatīvi vāju avotu attiecībā uz medijiem, kuri ļoti reti 

publicē LSA izsūtītās relīzes par dažādiem studentu projektiem.  

 

 

7. BOM Latvijā (Pāvels Jurs): 

 

Pāvels informē, ka projektam BOM naudas nav un Viņš šobrīd gaida ierosinājumus un 

viedokļus no kolēģiem. Lietuvas Studentu apvienība (LSS) šobrīd nav mierā, bet Igaunijas studentu 

apvienībai šobrīd nav konkrētas nostājas. Pāvels, Latvijas Studentu apvienības vārdā savu piedāvāto 

risinājumu, par ko jau iepriekš visi vienojušies, jau ir izteicis. LSS grib lielāku pasākumu un 

uzskata, ka mums jāraksta projekts un jāpiesaista finansējums. Pāvels: „Mēs esam izteikuši savu 
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pieteikumu un mums citas iespējas un atpakaļceļa nav.” Inguna ierosina uzdot ārvalstu kolēģiem 

jautājumu: „ja mēs rīkojam tādu, kādu esam pieteikuši, vai šādā gadījumā viņi neierastos?” 

 

8. NOM Latvijā (Pāvels Jurs): 

 

Pāvels informē, ka šim projektam šoreiz ir pietiekami daudz laika, lai varētu sagatavoties. 

Pāvels: „Šodien uzrakstīju aicinājumu uz darba grupu 17:00 – šis projekts atbilst visiem 

demokrātijas projektu pamatprincipiem (Jaunatne darbībā, demokrātijas projekti), mums tas viss ir 

– ir jāsaprot skelets! Esmu iepazinies kas ir NOM. Riski: līdzfinansējums 25% kas ir nepieciešams. 

Projektu iesniegšanai ir divi termiņi.” Mikus: „Papaildus līdzfinansējumu varam likt nākamā gada 

budžetā, vai arī labāk iesniegt ātrāk.” Pāvels: „Es gribu to iesniegt 1. oktobrī, man vajag viedokļus 

un ierosinājumus no sadarbības ar padomi, kādu Jūs redzat NOMu? Projekts nevar balstīties tikai uz 

1 tikšanos.” Undija: „šeit noderētu arī pašpārvalžu ierosinājumi.” Pāvels lūdz ierosinājumus izteikt 

valdes sēdē šeit uz vietas. Mikus jautā: „Kas ir nepieciešams?” Pāvels: „Idejas! Uzrakstiet man 

lūdzu savas idejas, jums ir pieredze.” Mikus: „Sākam ar šodienas plkst. 17:00 Pāvela izsludinātajā 

darba grupā LSA birojā.” 

 

9. Jauniešu garantijas programma (Pāvels): 

 

Pāvels: „Izskatot cauri padsmit lapas, secinu, ka 255 000, jaunieši ir bezdarbnieki. šī 

programma ir orientēta un tieši uz šo visu. LSA varētu būt informatīvais partneris. Paralēli 

informatīvajam, mēs darām lietas, lai apgūtu naudu. Otrais – programma, ko LSA var izstrādāt, tā 

ko ar Juri Iljinu (RTU) šodien izrunāsim. Kā būtu, ja mēs būtu jauniešiem draudzīgais interaktīvais 

birojs, kas stāsta – kā jūs to variet darīt, ka jādodas uz augstskolu! – būt mentoriem!” Inguna saka, 

ka viņiem nav svarīgi ko mēs informējam, bet Viņiem ir nepieciešams rezultāts! Konkrētas 

izskaitāmas darbības. Pāvels: „Mēs varam prasīt, lai mums sedz administratīvos izdevumus?” 

Inguna: „Viņi teica, ka to nevēlas darīt - nekādu biroju, nekādas algas. Mikus: „Tikai konkrētas 

darbības, piemēram, simts izkritušie tiek atgriezti atpakaļ dzīvē. Mēs varētu piesaistīt SP, kas 

sazvana tos kas aizgājuši no augstskolas un velkam viņus atpakaļ. Viņi saka, ka viņiem nav 

kontaktu ar studentiem, kas aizgājuši un skolēniem. Mums ir kaut kas tamlīdzīgs ir jāizdomā, jo 

Viņi no mums neko negrib, mēs gribām no viņiem naudu, par konkrētu izmērāmu rezultātu.” 

Pāvels: „Ir jāsatiekas ar viņiem.” Valde vienojas, ka būs tikšanās un runāsim ar pašpārvaldēm un 

mēģināsim atgriezt augstskolās aizgājušos studentus. Izpētīt augstskolas, kurās ir procentuāli lielāks 

atbirums. Varbūt kādas SP vēlas darboties kopā. 

  

 

10. Par tiesvedības procesu (Mikus): 

 

Mikus Dubickis informē par tiesvedības procesu. Mums ir 2007. gada pārskats. Mums ir 

jāizskata kases un bankas izraksti, ka neatrodam naudas saņemšanas faktu un jāsagatavo akts, kurā 

mēs parādam, ka šāds līgums būtu noslēgts ar Valdes ziņu. Mikus Dubickis 2007. gada pārskatu 

iedod Undijai. Sanitai Jāuzraksta iesniegumi, kuros LSA lūdz, lai tiesa uzaicina, jāiedod tiesnesim 

rokās uz tiesneša vārda, Mikus nosūta papildus informāciju e-pastā.  

 

11. Par LSA vecbiedru salidojumu (Undija): 

 

Undija informē, ka ir runājusi ar vecbiedriem un no atsevišķiem ir ierosinājums pārcelt 

salidojumu uz rudeni. Kopā būs četru cilvēku kodols: Madara Markuss vēlās būt atbildīgā. Ideja 

saglabājas tā pati – ka salidojums notiks Latvijas lauksaimniecības universitātē (LLU). Datums 

varētu būt septembra beigas.  
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12. Vizītes SP (Mikus): 

 

Būtu jauki, ja Undija iesūtītu LSA prezentāciju paraugus. Kosmetologijas koledžai šobrīd 

aktuāla ir lekcija, vēl interesantā veidā no LSA lekciju vēlas redzēt Ekonomikas un kult;uras 

augstskolā (EKĀ). Undija informē, ka neviens no valdes uz e-pastu nekādu informāciju prieks 

prezentācijas nav iesūtījis, Undija līdz ar to nav neko apkopojusi. Edvards Ratnieks iesūtīs 

vēsturiskās prezentācijas. Mikus: „Joprojām iesūtam Undijai piedāvājuma paku no sava virziena!” 

Mikus: „Nākamais stratēģiskais seminārs: vai ir ierosinājumi par datumu? būs jāaizpilda anketa 

lūgums apskatīties uz vadlīnijām un uz mūsu rīcības plānu un pieņemt kaut kādus turpmākus 

lēmumus. Datums?” Valde vienojas, ka nākamo valdes sēdi rīkojam 5. augustā pirmdiena plkst. 

11:00 + stratēģiskais seminārs – līdz plkst. 19:00 

 

13. Nākamā Valdes sēde (Visa valde): 

5. Augustā plkst.11:00 LSA birojā Mārstaļu ielā 2/4-4, LV- 1050. 

 

 

14. NNDP (visa valde): 

 

M. dubickis: Jauniešu garantijas programmas jaut.; NOM projekta sēde; Gatavošanās 

stratēģiskajam semināram; Stipendiju piešķiršanas kārtības jautājumi, t.sk. tikšanās ar L.Treimani; 

LSA PR DG. 

 

U. Ancēna: (būs e-pastā) 

 

I. Zariņa: Gatavošanās stratēģiskajam semināram, tikšanās ar A.Kažoku, tikšanās ar J.Gavaru, 

LSA AV sēde, tikšanās ar M.Mekšu; 

 

P. Jurs: NOM, BOM, My generation @work , jauniešu garantijas programma + gatavošanās 

stratēģiskajam semināram 

 

 

 

 

Valdes sēde tiek slēgta plkst. 12:19 

Sēdes vadītājs:     M. Dubickis 

 

 

 

Sēdes protokoliste:    S. Balode   

http://t.sk/

