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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 

 

05.08.2013.     Rīgā      Nr. 2013/VP24 

                                                                            

Sēdē piedalās: 

Valdes dalībnieki: 

Mikus Dubickis– Prezidents; 

Pāvels Jurs – Jaunatnes politikas un starptautisko lietu virziena vadītājs; 

Vita Štrobindere – Sabiedrisko attiecību virziena vadītāja; 

Inguna Zariņa – Akadēmiskā virziena vadītāja; 

Undija Ancēna – Viceprezidente. 

 

Viesi: 

Edvards Ratnieks 

 

Sēdes darba kārtība: 

1. Jautājumi par atskaitēm; 

2. Ienākošie dokumenti; 

3. Finanses; 

4. LF; 

5. Akreditāciju seminārs; 

6. Atzinums IZM AI pasākumu plānam; 

7. LSA pozīcijas projekts par nacionālo aģentūru; 

8. Reklāmas LSA mājas lapā piedāvājums; 

9. Akts par naudas saņemšanas faktu un līgumu ar D.Skulti; 

10. Stipendiju piešķiršanas kārtības jaut.; 

11. BOM Latvijā; 

12. Jauniešu garantijas programma; 

13. Vizītes SP; 

14. Domes sēde; 

15. Nākamā Valdes sēde; 

16. NNDP. 

 

Valdes sēde tiek atklāta plkst.11:05 

Valdes atskaites: 
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M. Dubickis: 

18.07. - LF norises vietas apskate u.c. organizatoriskie jaut.; 

19.07. - LSA VS; 

19.07. - Tikšanās ar J.Iljinu par Jauniešu garantijas programmas īstenošanas; 

19.07. - NOM projekta sēde; 

21.07. - BOM RD lobija jaut.; 

22.07. - Saziņa ar D.Gulbiņu (IR) par atbalstīšanu ar žurnālu birojam; 

24.07. - Jauniešu garantijas programmas jaut; 

24.07. - Stipendiju piešķiršanas kārtības jaut.; 

24.07. - Skepticafe diskusija par zinātni; 

25.07. - Tikšanās ar J.Iljinu, I.Zariņu un S.Balodi par neformālās tikšanās par nacionālo aģentūru 

org. jaut.; 

25.07. - Saziņa ar D.Kļansku (Izglītība un kultūra) par atbalstīšanu ar avīzi birojam; 

26.07. - Jauniešu garantijas programmas jaut; 

26.07. - BOM projekta jaut.; 

30.07. - Darbs pie studentu - ekspertu līgumiem; 

visā periodā: 

- Darba organizēšana; 

- LF org. jaut. (norises vieta, atbalstītāji, ēdināšana, transports, nodarbība, diskusija) 

 

 

U. Ancēna: 

22.07. - tikšanās ar Madaru Markus  

04.08. - tikšanās ar Andri Grāpēnu  

- reprezentatīvo prezentāciju gatavošana (par LSA un pārstāvniecību)  

- grāmatvedības dokumentu kārtošana  

- akta tiesai gatavošana un dokumentu izpēte 

- lietvedība LF  

- komunikācija ar SP par biedru naudām + rēķina sagatavošana 

- sabiedriskā labuma statusa nodrošināšana 

- komunikācija ar Līgu Zaķi sociālajos jautājumos (SP konsultēšanas ietvaros)  

 

P. Jurs: 

18.07. - dalība LSA valdes sēdē, NOM projekta darba grupa (uz kuru neviens neieradās) 

18.07. - tikšanās ar Rīgas Domes Jaunatnes nodaļas vadītāju D.Zverevu par atbalstu BOM meeting 

un par turpmāko sadarbību ar LSA 

18.07. - tikšanās ar J.Iļjinu par jauniešu garantijas shēmu 

22.07. - izstrādāts piedāvājuma projekts jauniešu garantijas programmai 

24.07. - sniedzu interviju Apollo par "Erasmus+" jauno programmu (vairāk 

info: http://www.apollo.lv/zinas/erasmus-sola-jaunas-iespejas-un-kvalitati-vertejumi-pagaidam-

atturigi/578549) 

01.08. - sagatavoju aktualizētu informāciju par LSA ESU mājaslapai, papildināju ziņas 

(http://www.lsa.lv/2013/08/studentus-aicina-piedalities-seminara-par-erasmus-mundus-iespejam/) 

02.08. - sagatavoju komentārus un atzinumus par Augstākās izglītības un zinātnes attīstības 

pasākumu plānu 2013.gada 2.pusgadam un 2014.gadam 

V. Štrobindere: 

24.07.- Intervija ar Latvijas Radio par jauniešu nodarbinātību 

25.07. Sense of tea atgādāšana 

26.07.- relīze par budžeta sadali izglītībai un zinātnei 

http://www.apollo.lv/zinas/erasmus-sola-jaunas-iespejas-un-kvalitati-vertejumi-pagaidam-atturigi/578549
http://www.apollo.lv/zinas/erasmus-sola-jaunas-iespejas-un-kvalitati-vertejumi-pagaidam-atturigi/578549
http://www.lsa.lv/2013/08/studentus-aicina-piedalities-seminara-par-erasmus-mundus-iespejam/
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27.07.- Medus atgādāšana  

30.07. - MK sēde, sveikt Gati Krūmiņu 

31.07. - Video darba grupa 

Paralēli:  

darbs ar LF sponsoriem  

darbs ar LSA sociālajiem tīkliem 

I.Zariņa: 

17.07. – IZM licencēšanas sēde 

17.07. – IZM Studiju akreditācijas sēde 

17.07. – tikšanās ar A. Melni un J. Gavaru 

30.07. – dalība diskusijā par turpmāko akreditācijas procesu Latvijā 

30.07. – Tikšanās ar A. Kiopu 

 

Balsojums par Valdes sēdes darba kārtības apstiprināšanu 

Mikus Dubickis – PAR 

Vita Štrobindere – PAR 

Pāvels Jurs – PAR 

Undija Ancēna – PAR 

Inguna Zariņa - PAR 

PAR – 5 

PRET – 0 

Lēmums pieņemts. 

1. Jautājumi par atskaitēm 

M. Dubickis un P. Jurs iesūtīja laikā! Citi Valdes locekļi nav iesūtījuši vispār. 

2. Ienākošie dokumenti 

Ieva: Rēķins no VNĪ par komunālajiem pakalpojumiem jūnijā; IZM atbildes vēstule par stipendiju 

piešķiršanu. 

3. Finanses 

KONTA ATLIKUMS   LVL 13915,45 

KASES ATLIKUMS    LVL 40,89 

PAREDZAMIE IZDEVUMI  -LVL 6,25 

PIEJAMAIS ATLIKUMS   LVL 13950,09 

Balsojums par rēķina apmaksu par Venden ūdeni 6.05 Ls 

Mikus Dubickis – PAR 

Vita Štrobindere – PAR 

Pāvels Jurs – PAR 
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Undija Ancēna – PAR 

Inguna Zariņa - PAR 

PAR – 5 

PRET – 0 

Lēmums pieņemt. 

Balsojums par naudas rezervāciju matracim LSA birojam 40 Ls 

Mikus Dubickis – PAR 

Vita Štrobindere – PAR 

Pāvels Jurs – PAR 

Undija Ancēna – PAR 

Inguna Zariņa - PAR 

PAR – 5 

PRET – 0 

Lēmums pieņemts. 

 

4. LF 

E. Ratnieks informē, ka tiks iesniegta tāme un būs 4 pozīcijas: ēšana, transports, vieta un viss 

pārējais. Informē par izdevumiem pārtikai, piesaistītajiem sponsoriem, vēl nepieciešamajām lietām 

un citām izmaksām. E. Ratnieks informē par LF saturisko programmu. Norunā, ka nepieciešama 

vēl viena tikšanās ar visiem atbildīgajiem, lai detalizēti pārrunātu programmu. Plānotais laiks: 8. 

augustā 16:00 LSA birojā. 

5. Akreditāciju seminārs 

I. Zariņa informē, ka AS organizēs sadarbojoties ar Akadēmiskās informācijas centru, kas 

segs daudzus izdevumus. Summa būs nedaudz lielāka, nekā sākotnēji plānots, bet nepārsniegs 

budžetā paredzēto. Problemātiska ir kafijas pauze – mēģinās to dabūt no kādas augstskolas. Šo 

trešdien notiks tikšanās par kopējo programmu un tad iesūtīs informāciju Valdei.  

6. Atzinums IZM AI pasākumu plānam 

P. Jurs neizprot, kāpēc nav nekādas iesaistes no Valdes dokumenta izstrādē. U. Ancēna norāda, ka 

nevar sniegt priekšlikumus, ja nav tik lielu priekšzināšanu par attiecīgo tēmu. Viņa aicina sanākt 

kopā un strādāt pie šiem dokumentiem klātienē. M. Dubickis norāda, ka bija arī tāda domā, ka tiks 

sasaukta darba grupa. P. Jurs norāda, ka Valdē būtu jāapmainās ar idejām e-pasta sarakstes laikā, 

un, ja nepieciešama tikšanās klātienē, tad tas ir arī jādara. 

Valde vienojas par mehānismu turpmākam darbam. I. Zariņa ierosina, ja ir lielāka apjoma 

dokumenti, tad sadalīt darbu uz vairākiem cilvēkiem. 

U. Ancēnai rosina strādāt klātienē. 

Valde vienojas, ka sākumā darbs tiek uzsākts elektroniski, un, ja nav kaut kas skaidrs caur e-

pastiem, tad jāvienojas par tikšanos klātienē. 
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Valde izskata un apspriež P. Jura iesūtīto dokumentu par atzinumu IZM, lai to varētu nogādāt uz 

ministriju. 

7. LSA pozīcijas projekts par nacionālo aģentūru 

I. Zariņa jautā, kā Valde skatās uz to, ka akreditāciju var veikt jebkura EQAR aģentūra. 

Ministrijā izskanēja arī viedoklis, ka izveidos sarakstu ar konkrētām aģentūrām, no kurām varēs 

izvēlēties. M. Dubickis: ideālais variants, ja mums pašiem ir sava nacionālā aģentūra, kas ir 

vienīgā novērtēšanas organizētāja, bet tas laikam politiski ir neiespējami. Visdrīzāk, nacionālā 

aģentūra būtu viena no tām, ko augstskolas varētu izvēlēties. 

Valde nolemj, ka par šo jautājumu jāsasauc darba grupa pēc iespējas ātrāk. Līdz 13. augustam 

I.Zariņa iesūtīs Valdes listē pozīcijas projektu virzīšanai uz Domi. 

 

8. Reklāmas LSA mājas lapā piedāvājums 

V. Štrobindere informē, ka uz šo Valdes sēdi neko nav sagatavojusi. Līdz septembrim sagatavos. 

9. Akts par naudas saņemšanas faktu un līgumu ar D. Skulti 

U. Ancēna informē, ka ir sazinājusies ar Aneti Veipāni un Mārtiņu Brenci. Nav pieejas tiesvedības 

dokumentiem.. M. Dubickis informē, ka aktā jāuzrāda, kas mums ir un kas nav – jāsecina, ka nav 

šāda naudas saņemšanas fakta. U. Ancēna informē, ka uz 2007. gada finanšu dokumentiem nav 

neviena paraksta un Ir pastiprināti jāstrādā ar bankas un kases grāmatvedības dokumentu 

salīdzināšanu, lai konstatētu naudas plūsmu. M. Dubickis aicina noskaidrot pie A. Veipanes, cik 

juridiski korekti ir šādi neparakstīti dokumenti. 

  

 

 

10. Stipendiju piešķiršanas kārtības jautājums 

M. Dubickis jautā, vai no LU SP būs atzinums. I. Zariņa norāda, ka LU SP ir aizņemt ar Aristoteļa 

organizēšanu.  

M. Dubickis ierosina par stipendiju jautājumu sasaukt darba grupu, kur iesaistīt arī RSU. 

U. Ancēna: RSU pašpārvalde nav mierā ar Valsts kontroles atzinumu, bet izskatās, ka pati 

augstskola ar to ir mierā. 

I. Zariņa: varbūt sarīkot kopā ar RSU tikšanos ar ierēdni no Valsts kontroles. 

Valde nolemj, ka I. Zariņa rīko tikšanos ar Valsts kontroli un RSU SP. 

11. BOM Latvijā 

M. Dubickis informē, ka, ja ir iespējami tikai 2 dalībnieki no katras valsts, tad BOM netaisām, jo 

iesaistītās puses neatbalstīja šādu variantu. P. Jurs tikās ar Zverevu no Rīgas domes un aprunājās 

par finansējumu BOM, un šobrīd ir cerība kaut ko tomēr saņemt. Ja iegūsim finansējumu, tad 

rīkosim, ja ne, tad nerīkosim. 

U. Ancēna informē, ka pašpārvaldes interesējas par notiekošo BOM organizēšanas procesā un nav 

saņēmušas aktuālo informāciju. Viņa aicina, lai būtu plašāka pašpārvalžu informēšana un lielāka 

caurredzamība LSA jautājumos un norāda, ka dažādu pašpārvalžu pārstāvji pēdējā mēneša laikā ir 

vairākkārt norādījuši, ka trūkst informācijas no LSA par aktualitātēm, kā arī reakcijas uz 

notiekošajiem procesiem augstākajā izglītībā . 

12. Jauniešu garantijas programma 

P. Jurs informē, ka ir konceptuāls piedāvājums, kas detalizēti vēl nav apspriežams. Ir izdomāta 

piedāvājumu pakete Labklājības ministrijai, piemēram, kursu organizēšanu. Tad jau redzēs, vai LSA 

piedāvājums viņiem šķitīs aktuāls. Tiek gaidīta tikšanās ar Labklājības ministriju, un tad arī varēs 
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sniegt vairāk informācijas. 

P. Jurs: tiks izsludināta NOM darba grupa, bet projekta rakstīšanai vēl neesmu pieķēries. Šobrīd 

tiek izskatītas projektu iespējas. 

M. Dubickis šo informāciju par NOM lūdz iekļaut LSA ziņu lapā. 

 

13. Vizītes SP 

M. Dubickis: Kosmetoloģijas koledža aicina LSA uzstāties 2. septembrī, aptuveni stundu. I. 

Zariņa un U. Ancēna varētu apmeklēt koledžu pēc trijiem. 

M. Dubickis: arī par citām vizītēm augstskolā uztaisīsim listi – lūgums pārējiem iesūtīt Valdes listē 

grafika veidošanai. 

14. Domes sēde 

U. Ancēna LSA Gada balvu un Domes sēdi janvārī piedāvā organizēt LKA Zirgu pastā. Ģeogrāfiski 

laba vieta, jo atrodas centrā, Dzirnavu ielā. 

Balsojums par Domes sēdes organizēšanu 11. janvārī LKA Zirgu pastā 

Mikus Dubickis – PAR 

Vita Štrobindere – PAR 

Pāvels Jurs – PAR 

Undija Ancēna – PAR 

Inguna Zariņa - PAR 

PAR – 5 

PRET – 0 

Lēmums pieņemts. 

15. Nākamā Valdes sēde 

14. augustā pulksten 10.00 LSA birojā Mārstaļu ielā 2/4-4, LV- 1050.  

16. NNDP 

M. Dubickis: LSA valdes stratēģiskais seminārs; LF projekta sēde u.c. org. jaut. visā periodā; 

NOM projekta sēde. 

U. Ancēna: LSA Valdes stratēģiskais seminārs, tikšanās ar SP, tiesvedībai nepieciešamā akta 

sagatavošana, prezentāciju pabeigšana, gatavošanās Domes sēdei (darba kārtības izstrāde u.c.)., info 

par studentu tiesību hartu. 

I.Zariņa: Iepazīšanās ar AIP vēstuli IZM par AII "Attīstība" ārkārtas akreditāciju, LSA AV sēdes 

sasaukšana un darba kārtība, Vēstule Valsts kontrolei par stipendiju piešķiršanas kārtību. 

P. Jurs: darbs pie NOM projekta izstrādes; komunikācija un tikšanās par iniciatīvas programmu un 

jauniešu garantijas programmu ar atbildīgiem IZM un LM darbiniekiem; komunikācija un darbs ar 

ESU lietām. 

V. Štrobindere: Ziņu lapa; Info atjaunošana mājas lapā; Video darba grupa; Vēstule visām SP par 

LSA ziņu izplatīšanu; Iesaistīto pušu datubāze; Wikipedias informācijas atjaunošana; Līderu 

forums. 

 

Valdes sēde tiek slēgta plkst. 14:12 

Sēdes vadītājs:     M. Dubickis 
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Sēdes protokoliste:    I. Pastare   


