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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 

 

14.08.2013.     Rīgā      Nr. 2013/VP26 

                                                                            

Sēdē piedalās: 

Valdes dalībnieki: 

Mikus Dubickis– Prezidents; 

Vita Štrobindere – Sabiedrisko attiecību virziena vadītāja; 

Inguna Zariņa – Akadēmiskā virziena vadītāja; 

Undija Ancēna – Viceprezidente. 

 

Viesi: 

Kirils Solovjovs; 

Ilva Grigorjeva;  

Rūta Mājeniece 

 

Sēdes darba kārtība: 

1. Jautājumi par atskaitēm; 

2. Ienākošie dokumenti; 

3. Finanses; 

4. Studentu tiesību harta; 

5. Par atlaidēm sabiedriskajā transportā; 

6. Vienreizējās stipendijas; 

7. Biroja labiekārtošana; 

8. LSA Gada balva; 

9. LF; 

10. LSA pozīcijas projekts par nacionālo aģentūru; 

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

12. Par atzinumu Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam projektu; 

13. Stipendiju piešķiršanas kārtības jautājums; 

14. BOM; 

15. Jauniešu garantijas programma; 

16. Par LSA pārstāvi JKP; 

17. Par ESC26 Kauņā; 

18. Par sadarbību ar Latvijas prezidentūras ES Padomes sekretariātu; 

19. Vizīte LKK 04.09.2013.; 

20. Nākamā Valdes sēde; 

21. NNDP. 

 

tel:2014.-2020
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Valdes sēde tiek atklāta plkst.10:20 

Valdes atskaites: 

M. Dubickis: 

05.08. - LSA VS; 

05.08. - Darbs pie atzinuma augst. izgl. un zinātnes pasākumu plānam; 

05.08. - LSA Valdes stratēģiskais seminārs;  

07.08. - Tikšanās ar J.Iljinu par partneribas līguma ar RTU SP jaut., par LSA neformālo tikšanos 

par nacionālo aģentūru RTU telpās un par Jauniešu garantijas programmu; 

07.08. - Atbalstītāju logotipi mājaslapai; 

08.08. - LSA LF projekta sēde; 

09.08. - NOM projekta plānošanas sēde; 

09.08. - Tikšanās ar J.Iljinu un P.Juru par Jauniešu garantijas programmu; 

12.08. - Saziņa ar D.Sīmansoni par JKP, informācija Valdei; 

12.08. - Vj.Dombrovska un sadarbības partneru preses konference IZM; 

12.08. - Uz Ādažiem pēc čipsiem LF; 

visā periodā: 

- Darba organizēšana; 

- LF org. jaut; 

- NOM projekta pieteikuma jaut. 

 

U. Ancēna: 

4.08. - tikšanās ar Andri Grāpēnu  

5.08. - VS;;  

5.08. - stratēģiskais seminārs un gatavošanās tam;  

5.08. - Zirgu pasta telpu apskate un viesošanās LKA SP sēdē;  

6.08. - viesošanās RSU SP; tikšanās ar Alisi Krauju 

7.08. - grāmatvedības dokumentu sagatavošana Anetei  

7.08. - KRS jautājumi (finanses un atbalstītāji, palīdzība org.jaut., simulācija) 

8.08. - tikšanās ar Ilvu Grigorjevu  

8.08. - tikšanās ar Aneti Veipāni  

8.08. - tiesvedības akta jautājums  

9.08. - biedru naudas un citi grāmatvedības jautājumi 

11.08. - DS darba kārtības projekts u.c. org. jaut.  

11.08. - labojumi Domnieka minimumā (kāds tur bija atradis sīkas kļūdiņas) 

11.08. - Viceprezidentes rīcības plāna un laika grafika caurskatīšana un pilnveidošana 

12.08. - IZM preses konference  

12.08. - tikšanās ar Rūtu Kļavu (Vecbiedru salidojums) 

12.08. - tikšanās ar Ievu Langenfeldi, gatavošanās un visi izrietošie jautājumi (motivācijas semināri, 

mapes un atbalsts KRS);  

12.08. - Viceprezidentes darba grupa (Vecbiedru salidojums)  

13.08. - RSU; LF rekvizītu savākšanas process  

13.08. - AV darba grupa 

- LF projekta finanšu daļas jautājumi 

 

P. Jurs: 

05.08. - dalība LSA valdes sēdē un stratēģiskā seminārā 
09.08. - tikšanās ar Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji (L.Lejiņa) par politikas iniciatīvām,  
09.08. - tikšanās ar Labklājības ministrijas pārstāvji  (I. Lipskis) par jauniešu garantijas shēmu,  
09.08. - NOM meeting projekta darba grupas organizēšana 
11., 12., 13.08. - darbs pie NOM meeting projekta 
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V. Štrobindere: 

I.Zariņa: 

4.05. - Parunājos ar vairākiem LSA vecbiedriem 

5.08. - LSA Valdes sēde 

5.08. - LSA Stratēģiskais seminārs 

6.08. - Akreditāciju semināra idejiskais un programmas drafts 

6.08. - Iepazīšanās ar AIP vēstuli IZM par AII "Attīstība" ārkārtas akreditāciju 

7.08. - Tikšanās N.Ozoliņš par akreditācijas līgumu un juridiski veicamajām izmaiņām tajā 

7.08. - Tikšanās ar J.Gavaru 

7.08. - Tikšanās ar B.Ramiņu (AIC) 

7.08. - Vēstule Valsts kontrolei par stipendiju piešķiršanas kārtību 

8.08. - LSA AV sēdes sasaukšana un darba kārtība 

9.-10.08. - biju savā pasākumā, uz kuru Jūs neatbraucāt un satiku ļoti daudz SP cilvēku ;) 

12.08. - Saziņa ar studentiem-ekspertiem par līgumiem un samaksu 

visu nedēļu: LSA AV sēdes organizatoriskie jautājumi 

 

Balsojums par Valdes sēdes darba kārtības apstiprināšanu 

Mikus Dubickis – PAR 

Vita Štrobindere – PAR 

Undija Ancēna – PAR 

Inguna Zariņa - PAR 

PAR – 4 

PRET – 0 

Lēmums pieņemts. 

1. Jautājumi par atskaitēm 

V. Štrobindere vēl nav iesūtījusi atskaiti, I. Zariņa neiesūtīja laikā. 

2. Ienākošie dokumenti 

Ieva: vēstule no Rīgas domes par BOM norisi Rīgā. 

3. Finanses 

KONTA ATLIKUMS   LVL 13542,53 

KASES ATLIKUMS    LVL 43,93 

PAREDZAMIE IZDEVUMI  -LVL 2063,78 

PIEJAMAIS ATLIKUMS   LVL 11522,68 

U. Ancēna informē par LSA biedra naudu. 
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Balsojums par Venden ūdens rēķina apmaksu (6.05 Ls) 

Mikus Dubickis – PAR 

Vita Štrobindere – PAR 

Undija Ancēna – PAR 

Inguna Zariņa - PAR 

PAR – 4 

PRET – 0 

Lēmums pieņemts. 

Balsojums par mobilā telefona rēķina apmaksu P. Juram (8 Ls) 

Mikus Dubickis – PAR 

Vita Štrobindere – PAR 

Undija Ancēna – PAR 

Inguna Zariņa - PAR 

PAR – 4 

PRET – 0 

Lēmums pieņemts. 

Balsojums par mobilā telefona rēķina apmaksu I. Zariņai (5 Ls) 

Mikus Dubickis – PAR 

Vita Štrobindere – PAR 

Undija Ancēna – PAR 

Inguna Zariņa - PAR 

PAR – 4 

PRET – 0 

Lēmums pieņemts. 

Balsojums par mobilā telefona rēķina apmaksu M. Dubickim (5 Ls) 

Mikus Dubickis – PAR 

Vita Štrobindere – PAR 

Undija Ancēna – PAR 

Inguna Zariņa - PAR 

PAR – 4 

PRET – 0 

Lēmums pieņemts. 
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Balsojums par mobilā telefona rēķina apmaksu U. Ancēnai (5 Ls) 

Mikus Dubickis – PAR 

Vita Štrobindere – PAR 

Undija Ancēna – PAR 

Inguna Zariņa - PAR 

PAR – 4 

PRET – 0 

Lēmums pieņemts. 

Balsojums par naudas rezervāciju mobilā telefona rēķina apmaksai V. Štrobinderei (5 Ls) 

Mikus Dubickis – PAR 

Vita Štrobindere – PAR 

Undija Ancēna – PAR 

Inguna Zariņa - PAR 

PAR – 4 

PRET – 0 

Lēmums pieņemts. 

Balsojums par pateicības iegādi (reprezentācija) Līderu Foruma projekta vadītājam (6.70 Ls) 

Mikus Dubickis – PAR 

Vita Štrobindere – PAR 

Undija Ancēna – PAR 

Inguna Zariņa - PAR 

PAR – 4 

PRET – 0 

Lēmums pieņemts. 

 

4. Studentu tiesību harta 

K. Solovjovs informē, ka Studentu tiesību hartu Latvijā ratificēt var, bet sīkāk par to, kā tas notiek, 

būtu jājautā juristiem. Harta ir starptautisks dokuments, kas ir ES līmenī. Viņš norāda, ka nezina, 

vai kāda valsts hartu jau ir ratificējusi. To var mēģināt ratificēt, atsakoties no dažiem punktiem. Tur 

ir daudz vērtīgu punktu, piemēram, par nediskriminēšanu studentu pašpārvaldēs. Tā ir viena no 

lietām, kas tiek atrunāta, ka jāpārstāv visi studenti. Latvijas gadījumā jāatrod politiskais spēks ar ko 

sarunāt par turpmāku virzību. Process iet caur Saeimu. To iesniedz kā likumu par studentu tiesību 

hartas ratifikāciju. Jāpaskatās, kurām partijām tas ir aktuāli. Ir vērts runāt ar divām dažādām 

partijām no koalīcijas. Hartu var modificēt tikai ESU līmenī. Jautājums, vai ir kas jauns, ko ielikt. 

Šobrīd vajag to visu aktualizēt ESU - izsūtīt relīzes. 

U. Ancēna noskaidros, kurās valstīs harta jau ir ratificēta. 
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5. Par atlaidēm sabiedriskajā transportā 

K. Solovjovs: kaut kad tika runāts, ka tas ir aktuāli, bet nekas netika virzīts tālāk. Ideja, ka visiem 

tiesības uzrādīt studentu apliecību (gluži kā pensionāriem), un tad tiek saņemta transporta atlaide – 

nepieciešamība aktualizēt nulles biļeti. Jautājums, vai Domes sēdē vajag sagatavot kādu pozīciju. 

K. Solovjovs: es to varētu sagatavot. Nepieciešams Domes lēmums, un tad es būtu gatavs to virzīt 

uz priekšu. Sagatavoto pozīciju K. Solovjovs iesūtīs Valdei. 

M. Dubickis: juridiskais virziens ar to darbojās iepriekš. Vai K. Solovjovs vēlas kandidēt? Ir 

iesākts arī Rīgas veloceliņu jautājums, ko var turpināt virzīt uz priekšu. 

K. Solovjovs apsvērs kandidēšanu. 

6. Vienreizējās stipendijas 

K. Solovjovs informē, ka iniciatīva nāk no LU SP. A. Ozoliņš to solīja virzīt uz priekšu. I. Zariņa 

informē, ka par vienreizējo stipendiju jautājumu pagājušajā vasarā ir pieņemta pozīcija. Par šo 

jāparunā ar Domi, vai viņiem šobrīd ir kaut kas papildināms. I. Zariņai pozīcija jāiesūta Valdes e-

pastā. I. Grigorjeva ierosina visu iesūtīt Domes listē. K. Solovjovs ierosina, ka Dome jāinformē, 

ka LSA Valde ir gatava ar šo pozīciju strādāt. Valde nolemj šo jautājumu neiekļaut darba kārtībā 

Domes sēdē, bet izsūtīt informāciju uz Domes listi. 

7. Biroja labiekārtošana 

U. Ancēna informē, ka vairākas reizes ir aktualizēts jautājuma par biroja labiekārtošanu. Uz šo 

uzmanību vērš arī pašpārvalžu pārstāvji, norādot, ka birojs varētu kļūt studentiem draudzīgāks. 

Ierosinājums iekārtot atpūtas telpu. Valde nolemj 30. augustā labiekārtot biroju. 

 

8. LSA Gada balva 

 

U. Ancēna ierosina izsludināt LSA Gada balvas projekta vadītāja konkursu. M. Dubickis uzskata, 

ka Gada balvas organizēšanu vajadzētu atstāt Valdes ziņā. I. Zariņa uzskata, ka oficiāls amats 

(cilvēks no Valdes) vairāk uzliek pienākumus un atbildību, nevis, ja pasākumu organizētu kāds 

brīvprātīgais cilvēks no malas. V. Štrobindere uzskata, ka ir labāk, ja pasākumu organizē kāds no 

Valdes. K. Solovjovs uzskata, ka var rīkot konkursu, bet tad projekta vadītājam jāstrādā ciešā 

sadarbībā ar Valdi. I. Grigorjeva saka, ka droši jārīko konkurss, un tad Valde var sekot līdzi, ko 

dara projekta vadītājs.  

Valde piekrīt, ka LSA Gada balvai tiks izsludināta projekta vadītāja vakance. 

 

9. LF 

 

Tiek apspriesti tehniski jautājumi. 

 

10. LSA pozīcijas projekts par nacionālo aģentūru 

I.Zariņa informē, Ka darba grupa ir vienojusies par šādiem punktiem: Latvijā jābūt savai 

nacionālajai aģentūrai, kas veiks gan novērtēšanas, gan akreditācijas funkciju. Valstij ar 

finansējumu tas jāatbalsta ilgtermiņā, lai aģentūra iekļūtu EQAR tīklā. Studiju vietas bāzes 

finansējuma aprēķināšanas formulā jāparedz finansējums AII kvalitātes nodrošināšanai un kontrolei.  

 

U. Ancēna ierosina papildināt pozīciju ar nacionālās akreditācijas aģentūras lēmumu pieņemšanas 

komisijā iekļaujamajiem pārstāvjiem, nozares speciālistiem, iesaistītajām pusēm. 

Valde pārrunā, kā papildināt pozīciju, ko virzīs tālāk Domei. 
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11. Akts par naudas nesaņemšanas faktu un līgumu ar D.Skulti 

U. Ancēna informē, ka tikusies ar K. Solovjovu un M. Brenci, un viņi teica, ka šāds akts nav 

nepieciešams.  

K. Solovjovs informē, ka aktu sastāda par kādu faktu uz vietas. Aktu parasti sastāda, ja nav citu 

pierādīšanas līdzekļu, lai kaut ko konstatētu. Akts visdrīzāk nav arī pareizā dokumenta forma. Tāds 

akts nevar eksistēt, jo ir jānorāda termiņš. K. Solovjovs norāda, ka neteica, ka šāds akts nav 

vajadzīgs.  

M. Dubickis informē, ka aktu lūdza tie, kas mūs pārstāv tiesā. U. Ancēnai Līderu forumā jāpārrunā 

šis jautājums ar Ē. Blumbergu. 

 

12. Par atzinumu Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam projektu 

M. Dubickis informē, ka 23. augusts ir gala termiņš. Ir vajadzīga darba grupa un dienu pirms 

termiņa arī Valdei jāizskata projekts un tas jāapstiprina. I. Zariņa informē, ka pēc pagājušās Domes 

sēdes lielu interesi par dokumentu nav novērojusi. 

13. Stipendiju piešķiršanas kārtības jautājums 

I.Zariņa informē, ka Valsts kontrole norādīja, ka RSU tiek nepareizi piešķirtas stipendijas. Tika 

palūgts atzinums IZM. Valsts kontrole ir gatavi satikties, bet vakar viņi norādīja, ka RSU it kā nekas 

netika nemaz lūgts, bet tikai uzlika par pienākumu izlabot iekšējo normatīvo aktu, lai tas atbilstu 

ārējam. Vakar pa telefonu viņi teica, ka nav nepieciešamības graut RSU iekšējo sistēmu. Šobrīd 

informācija, kas tika saņemta no Valsts kontroles, ir par labu studentiem. 

 

14. BOM 

M. Dubickis informē, ka no Rīgas domes ir saņemta atbilde, ka tie finansiāli nevar atbalstīt BOM 

projektu. Lietuvas un Igaunijas pārstāvji ir pateikuši, ka nevēlas, lai no katras valsts ir tikai 2 

dalībnieki. Valde nolemj, ka JPSL aktualitātēs Domes sēdē jāinformē par BOM. 

 

15. Jauniešu garantijas programma 

M. Dubickis informē, ka P. Jurs jau iesūtīja e-pastā informāciju par Jauniešu garantijas 

programmu. Šobrīd tiek izstrādāts apmācību piedāvājums no LSA puses. 

16. Par LSA pārstāvi JKP 

M. Dubickis informē, ka Jaunatnes konsultatīvajā padomē oficiāli bija deleģēts E. Ratnieks. Sēdes 

notiek reizi pus gadā, rudenī ir nākamā reize. Oficiāli jādeleģē jauna persona no LSA. 

U. Ancēna: P. Jurs ir atbildīgs par šiem jautājumiem, un būtu jādeleģē viņš. 

Valde nolemj, ka jautās, vai P. Jurs piekrīt būt LSA pārstāvis JKP. Ja viņš nepiekrīt, tad tiks 

deleģēts M. Dubickis. 

Balsojums par P. Jura deleģēšanu kā LSA pārstāvi JKP 

Mikus Dubickis – PAR 

Vita Štrobindere – PAR 

Undija Ancēna – PAR 

Inguna Zariņa - PAR 

tel:2014.-2020
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PAR – 4 

PRET – 0 

Lēmums pieņemts. 

 

17. Par ESC26 Kauņā 

M. Dubickis informē, ka P. Jurs netiek uz šo konferenci. I. Zariņa ir runājusi ar A. Kažoku, un 

viņa teica, ka būtu labi braukt, jo tur tiks apspriestas augstākās izglītības kvalitātes jautājumi. I. 

Zariņai par pašu konferenci jāuzzina kaut kas vairāk, un tad viņa labprāt brauktu.  

Valde vienojās, ka informācija par iespēju braukt V. Štrobinderei ir jāizsūta arī pašpārvaldēm, 

informējot, ka pašiem jāsedz ceļa izdevumi. M. Dubickis norāda, ka lētāku dalības maksu varēs 

maksāt pašpārvalde, kura rindas kārtībā būs pieteikusies pirmā. 

Balsojums par I. Zariņu kā LSA pārstāvi ESC26 Kauņā 

Mikus Dubickis – PAR 

Vita Štrobindere – PAR 

Undija Ancēna – PAR 

Inguna Zariņa - PAR 

PAR – 4 

PRET – 0 

Lēmums pieņemts. 

 

18. Par sadarbību ar Latvijas prezidentūras ES Padomes sekretariātu 

M. Dubickis informē, ka ar daudzām NVO jau ir noslēgti sadarbības līgumi. Jautājums, vai LSA arī 

vēlas šādu sadarbību. Pluss ir, jo ir organizāciju tīklošanās un iespējama sadarbība. U. Ancēna 

norāda, ka šī sadarbība būs nepieciešami, kad Latvijā tiks rīkots ESC. 

Balsojums par sazināšanos sadarbības jautājumā ar Latvijas prezidentūras ES Padomes 

sekretariātu 

Mikus Dubickis – PAR 

Vita Štrobindere – PAR 

Undija Ancēna – PAR 

Inguna Zariņa - PAR 

PAR – 4 

PRET – 0 

Lēmums pieņemts. 

19. Vizīte LKK 04.09.2013. 

Pagaidām izskatās, ka U. Ancēna un V. Štrobindere tiek uz vizīti LKK. U. Ancēna organizēs 

tikšanos tālāk. 

20. Nākamā Valdes sēde 

29.augustā pulksten 10:00 LSA birojā Mārstaļu ielā 2/4-4, LV- 1050.  

U. Ancēna ierosina Stratēģisko semināru un Valdes sēdi turpmāk nerīkot vienā dienā, jo pēc 

iepriekšējās pieredzes divos stratēģiskajos semināros, kas notikuši vienā dienā ar Valdes sēdi, 
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pietrūcis laiks Stratēģiskā semināra jautājumiem, tā padarot tos neefektīvus. U. Ancēna ierosina arī 

30. augustā turpināt darbu pie misijas un vīzijas izstrādes. 

I. Pastarei jānoskaidro, vai abos datumos tiek P. Jurs. 

16. NNDP 

M. Dubickis: Krāmēšanās un dalība Līderu forumā; Darba vadīšana; Atskaite Domei; 

Konsultatīvās padomes ''Izglītība visiem'' sēde IZM; Domes sēde; Erasmus Mundus seminārs, 

U. Ancēna: Tikšanās ar Pēteri Jurčenko; tikšanās ar LKK, LF, 

I.Zariņa: Tikšanās J.Gavars, tikšanās ar AIC pārstāvjiem, materiālu gatavošana LF dienas trasei, 

Līderu forums, Izglītības attīstības pamatnostādnes, 

V. Štrobindere: ziņu lapa, informācijas atjaunošana mājas lapā, LSA pirmā septembra sveiciens, 

Līderu forums, 

P. Jurs: gatavoties Līderu forumam un piedalīties attiecīgi tajā, sagatavot 

iesniegšanai piedāvājumu Labklājības Ministrijai (jauniešu garantijas programma), turpināt darbu 

pie NOM meeting projekta. 

 

Valdes sēde tiek slēgta plkst. 11:48 

Sēdes vadītājs:     M. Dubickis 

 

 

 

Sēdes protokoliste:    I. Pastare   


