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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 

 

06.09.2013.     Rīgā      Nr. 2013/VP28 

                                                                            

Sēdē piedalās: 

Valdes dalībnieki: 

Mikus Dubickis– Prezidents; 

Vita Štrobindere – Sabiedrisko attiecību virziena vadītāja; 

Inguna Zariņa – Akadēmiskā virziena vadītāja; 

Undija Ancēna – Viceprezidente; 

Kirils Solovjovs – Juridiskā virziena vadītājs. 

Viesi: 

Līva Vikmane 

Sēdes darba kārtība: 

1. Jautājumi par atskaitēm; 

2. Ienākošie dokumenti; 

3. Finanses; 

4. Vizītes SP; 

5. NOM projekta pieteikums; 

6. Deleģējums novērtēšanas vizītei; 

7. Par stāvvietu LSA; 

8. Tiesvedības jautājums; 

9. Finansējums augstākajai izglītībai; 

10. Domes sēde; 

11. NOM Klaipēda; 

12. PR vakances izsludināšana; 

13. Par sadarbību ar Latvijas Prezidentūras Es padomē sekretariātu; 

14. Reprezentācijas materiāli; 

15. Par LSA mājas lapu; 

16. BOM tikšanās; 

17. Par UR reģistrāciju; 

18. Dažādi; 

19. Nākamā Valdes sēde; 

20. NNDP. 
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Valdes sēde tiek atklāta plkst.16:15 

Valdes atskaites: 

M. Dubickis: 

28.08. - Saziņa ar D.Gulbiņu (IR) par žurnālu IR un IR NAUDA piegādāšanu uz biroja pasta kasti 

sākot ar septembri; 

29.08. - LSA VS;  

29.08. - LSA Valdes stratēģiskais seminārs;  

29.08. - Tehniskas darbības VID EDS;  

29.08. - Informācija par Erasmus Mundus izplatīšanai studentiem;  

29.08. - RTU SP biroja atklāšana; 

30.08. - ESC deleģēšanas jautājumi; 

30.08. - Saziņa ar Ē.Blumbergu u.c. tiesvedības jautājumi; 

01.09. - LU "Aristotelis"; 

02.09. - Svinīgā uzruna Kosmetoloģijas koledžā, informācija par LSA;  

02.09. - Tikšanās ar G.Rēvaldi (RTU) par iespējamo atbalstu aktivitātēm (vietējais seminārs) NOM 

projekta pieteikuma kontekstā un par augstākās izglītības finansējuma jautājumu, saziņa ar 

A.Barševski (RP);  

02.09. - Saziņa ar ES prezidentūras padomes sekretariātu u.c. organizatoriski jautājumi; 

03.09. - Informācija SP vadītājiem un Domei par finansējuma jautājumu;  

03.09. - Tikšanās ar J.Iljinu par finansējumu augstākai izglītībai, dalība RTU SP Valdes sēdē par 

finansējuma jautājumu; 

04.09. - Dalība un viedokļa paušana Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā - pieņemts 

lēmums sasaukt SP vadītāju tikšanos, lai lemtu par turpmāko rīcību;  

04.09. - Tikšanās ar G.Krūmiņu (ViA) par Valmieras pašvaldības un/vai Vidzemes Augstskolas 

iesaisti (tajā skaitā finansiālo atbalstu) LSA NOM projekta īstenošanā;  

04.09. - Tikšanās ar A.Krišjanovu (LMA SP) par augstākās izglītības finansējuma jautājumu un SP 

vadītāju tikšanos 06.09. 

 

Visā periodā: 

- Darba organizēšana un vadīšana; 

- Darbs pie NOM projekta pieteikuma, tiesvedības jautājums, augstākās izglītības finansējuma 

jautājums. 

 

U. Ancēna: 

28.09. - Tikšanās ar Gintu Rudzīti par KRS lektoru dāvanu jautājumu; KRS video darba grupa 

29.09. - VS + misijas un vīzijas tikšanās  

29.09. - RTU biroja atklāšana  

30.-31.09. - biroja labiekārtošana  

1.09. - LU "Aristotelis"  

2.09. - tikšanās ar Oļesju A. 

3.09. - KRS lielā plānošanas sēde 

3.09. - tikšanās ar Līvu Vikmani par aktualitātēm LSA un SP 

4.09. - gatavošanās un mini lekcija ar studentiem LKK  

 

- komunikācija ar dažādām SP par aktualitātēm un pakāpeniska SP vizīšu, lekciju studentiem un 

individuālo tikšanos ar SP vai Valdes locekļiem grafika plānošana,  

- vadītāju vakariņu plānošana, saziņa ar vadītājiem,   

- darba tikšanās un saziņa ar aktīvistiem,  

- finanšu dokumentu apkopošana, darbs ar Aneti V. maksājumu veikšana, ceļazīmes LF 

- darbs pie LSA mapīšu maketiem, tikšanās ar maketētāju,  

- motivācijas semināru plānošana un saziņa ar Swedbank,  

- sīkumu sakārtošana tiesvedībai (maksājuma uzdevumi un akts),  

- vecbiedru kontaktlistes update, Vecbiedru salidojums un tā izsludināšana, plānošana utt, utjpr.,  
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- palīdzība ar KRS sadarbības piedāvājuma saturu,  

- saziņa ar ESC Lietuvā rīkotājiem par finanšu saistību nokārtošanu,  

- pasākumu apkopošana LSA web lapas kalendāram 

 

P. Jurs: 

29.08. - LSA Valdes sēde 

29.08. - LSA Stratēģiskais seminārs 

04.09. - NOM projekta pieteikums 

 

V. Štrobindere: 

29.08. - LSA Valdes sēde 

29.08. - LSA Stratēģiskais seminārs  

29.08.- Relīze par finansējuma nepieciešamību 

01.09. - LU Aristotelis 

03.09. - Informācijas atjaunošana mājas lapā  

04.09.- Ziņu lapa 

Visā periodā : Darbs ar LSA sociālajiem tīkliem 

I.Zariņa: 

28.08. - Tikšanās ar I.Brikši par akreditācijas simulāciju SZF 

28.08. - Studiju akreditācijas komisijas sēde 

28.08. - LSA Akreditācijas semināra darba grupa 

29.08. - LSA Valdes sēde 

29.08. - LSA Stratēģiskais seminārs 

29.08. - Darbs pie Akreditāciju semināra pilnā plāna un info pakas gatavošanas 

29.08. - RTU SP biroja atklāšana 

29.08. - Vēstuļu sagatavošana un nosūtīšana akreditāciju semināra lektoriem 

30.08. - Biroja labiekārtošanas darbi 

30.08. - AIC Diskusija par kvalifikāciju ietvarstruktūru 

31..08. - Biroja labiekārtošana 

1.09. - LU Studentu svētku apmeklēšana 

4.09. - sadarbības dokumenta parakstīšana ar Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariātu 

4.09. - Tikšanās ar Asnati Kažoku par akreditāciju smeināru 

 

Visā periodā - darbs pie Akreditāciju semināra plānošanas. 

 

K. Solovjovs 

26.08. LR1 par kopmītnēm 

26.08.-29.08. cīņa ar spamu e-pastā 

28.08.-29.09. BASP Elīza Drīksne, par biedra statusu 

29.08. Līguma un amata apraksta pārskatīšana 

29.08. Valdes sēde 

29.08. ES-NVO pilnvara Ingunai 

01.09. LU Aristotelis 

01.09. Tikšanās ar M.Dubicki 

02.09. Tikšanās ar I.Pastari par darba līgumu 

05.09. UR lietu sagatavošana 

 

Balsojums par Valdes sēdes darba kārtības apstiprināšanu 

Mikus Dubickis – PAR 

Vita Štrobindere – PAR 

Undija Ancēna – PAR 

Inguna Zariņa – PAR 

tel:26.08.-29.08
tel:28.08.-29.09
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Kirils Solovjovs - PAR 

PAR – 5 

PRET – 0 

Lēmums pieņemts. 

1. Jautājumi par atskaitēm 

Kirils jautā par papildinājumiem atskaitei pēc atskaišu iesūtīšanas. Mikus norāda, ka 

papildinājumus var iesūtīt tajā pašā e-pastā. 

Undija: Es biju mazliet sašutusi ar Pāvela atskaiti, jo tā bija fantastiski īsa uz pārējo atskaišu fona. 

Vita: Kiril, kā veicas cīņā ar spamu? 

Kirils: Ļoti labi. Es gandrīz katru dienu pie tā pieķeros. Ja iespējams atrisinu to tehniski, ja ne, tad 

uzrakstu vēstuli, bet, ja nereaģē, tad es viņiem zvanu. Pēc tam potenciāli var rakstīt iesniegumu, ja 

vēlas, bet bez Valdes lēmuma neko tādu nedarīšu. 

2. Ienākošie dokumenti 

Ieva: rēķins no Venden par ūdeni. 

3. Finanses 

KONTA ATLIKUMS   LVL 10 772,77 

KASES ATLIKUMS    LVL 136,11 

PAREDZAMIE IZDEVUMI  -LVL 51,78 

PIEJAMAIS ATLIKUMS   LVL 10857,10 

 

Undija: Gaidu joprojām no Vitas čeku par 1.50 Ls. 

 

Balsojums par naudas atmaksu Ievai Pastarei par atkritumu maisiņiem (1.26 Ls) 

Mikus Dubickis – PAR 

Vita Štrobindere – PAR 

Undija Ancēna – PAR 

Inguna Zariņa – PAR 

Kirils Solovjovs - PAR 

PAR – 5 

PRET – 0 

Lēmums pieņemts. 

Balsojums par Venden rēķina apmaksu (6.05 Ls) 

Mikus Dubickis – PAR 

Vita Štrobindere – PAR 

Undija Ancēna – PAR 

Inguna Zariņa – PAR 

Kirils Solovjovs - PAR 

PAR – 5 

PRET – 0 

Lēmums pieņemts. 
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Balsojums par naudas atmaksu Kirilam Solovjovam par telefona rēķina apmaksu (4.95 Ls) 

Mikus Dubickis – PAR 

Vita Štrobindere – PAR 

Undija Ancēna – PAR 

Inguna Zariņa – PAR 

Kirils Solovjovs - PAR 

PAR – 5 

PRET – 0 

Lēmums pieņemts. 

Balsojums par patērētajiem finanšu līdzekļiem dāvanas iegādei RTU SP telpu atklāšanai 

(12.15 Ls) 

Mikus Dubickis – PAR 

Vita Štrobindere – PAR 

Undija Ancēna – PAR 

Inguna Zariņa – ATTURAS 

Kirils Solovjovs - PAR 

PAR – 4 

ATTURAS – 1  

PRET – 0 

Lēmums pieņemts. 

Undija: Tas ko varu izstāstīt trīs vārdos par biedra naudām -  ir pašpārvaldes, kuras šobrīd runā ar 

savu augstskolu vadībām par finansējumu; ir pašpārvaldes, kuras atliek rēķina samaksu, jo 

iekavējušās kādas citas procedūras, piemēram, RTU teica, ka pirmo rēķinu maksās oktobrī. Arī 

koledžas runā ar savu vadību, un, tā kā sācies jaunais mācību gads, izstrādā savu gada plānu un tad 

ar savu budžeta sadalījumu dosies pie vadības. 

 

Mikus: Tad ir jautājums pie finansēm. Šobrīd mēs iespiedām to vienu Jysk matraci gultā. Piecas 

gultas ir bez matračiem. Vai paliek lēmums spēkā, ka nodrošinām reģionālajiem gultas un 

rezervējam naudu matračiem vai jautājumu atliekam? 

Undija vēlas sakārtot šo jautājumu līdz biroja atklāšanai. 

Inguna: Pirkt matračus būtu lietderīgi, un es atbalstu šo izdevīgo piedāvājumu. 

Kirils: Kāds ir tas izdevīgais piedāvājums? 

Mikus: 39,99Ls par vienu matraci , kopumā 200 Ls. 

Undija un Inguna matračus vērtē kā ērtus. 

Mikus: Tā ir zemākā pieejamā cena. Tici man, es esmu izstaigājis vairākas matraču vietas. 

Undija: Tā problēma ir tāda, ka gultas izmērs ir specifisks. 

Vita: Es te aizdomājos pēc Juridiskā virziena sēdes. Es kā reģionālo augstskolu pārstāvis ļoti 

priecājos par matračiem, bet, ņemot vērā juridiskās lietas, labāk ir ietaupīt naudu un nepirkt 

matračus. 

 

Vairākums Valdē atbalsta matraču pirkšanu. 

 

Balsojums par 200 Ls rezervāciju matraču iegādei 

Mikus Dubickis – PAR 

Vita Štrobindere – ATTURAS 

Undija Ancēna – PAR 

Inguna Zariņa – PAR 

Kirils Solovjovs - PAR 

PAR – 4 

ATTURAS – 1  
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PRET – 0 

Lēmums pieņemts. 

Kirils: vajadzētu rezervēt 5 Ls Uzņēmumu reģistram dokumentu iesniegšanai 

 

Balsojums par 5 Ls rezervāciju dokumentu iesniegšanai Uzņēmumu reģistrā 

Mikus Dubickis – PAR 

Vita Štrobindere – PAR 

Undija Ancēna – PAR 

Inguna Zariņa – PAR 

Kirils Solovjovs - PAR 

PAR – 5 

PRET – 0 

Lēmums pieņemts. 

 

Inguna: Par Akreditāciju semināru – kopējā summa budžetā ir paredzēti aptuveni 100 Ls, un vēl ir 

ieņēmumi no studentiem-ekspertiem, kas maksā savu daļu no akreditācijas samaksas. Kopējā tāme 

ir nedaudz pāri 150 Ls, jo mēs apmaksājam Alana, kas pārstāv EQAR valdi, ceļa izdevumus. ESU ir 

deleģējusi Karīnu Zīli, viņas izdevumus apmaksā ESU. Ja Karina Ufert varēs ierasties, tad mums 

būs jāmaksā viņas ceļa izdevumi. Šobrīd Asnate runā ar Uferti, tas ir 20-30 Ls jautājums. Ir svarīgi, 

lai par Eiropas lielajiem dokumentiem stāsta cilvēks, kurš ir kompetents šajā jomā. Rezervācija ir 

nepieciešama līdz 200 Ls. 

 

Balsojums par 200 Ls rezevāciju Akreditāciju semināram 

Mikus Dubickis – PAR 

Vita Štrobindere – PAR 

Undija Ancēna – PAR 

Inguna Zariņa – PAR 

Kirils Solovjovs - PAR 

PAR – 5 

PRET – 0 

Lēmums pieņemts. 

Undija lūdz iesūtīt Akreditāciju semināra tāmi. 

Mikus: Vai nokārtoti līgumi un izrakstīti rēķini studentiem-ekspertiem? 

Inguna: Līguma ar to puisi nav. 

Mikus: Darba mums ir daudz, es saprotu, bet tas jau velkas krietni ilgu laiku, vajag izdarīt. 

Kirils: Pārskatīšu pēc Valdes sēdes šo jautājumu. 

Mikus: Nākamnedēļ sakārtojiet šo. 

 

4. Vizītes SP 

Mikus: 19. septembrī LSA Valdi uz vizīti aicina ViA SA. Piedāvāju braukt ar auto, jo sanāks lētāk 

– aptuveni 15 Ls, turklāt braukšana ar sabiedrisko transportu aizņems ļoti daudz laika. Šobrīd sanāk, 

ka iztērējam vairāk naudas vizītēm uz SP, bet tajā pašā laikā gribu vērst uzmanību, ka iepriekš šim 

vizītēm tika atvēlēts aptuveni divreiz vairāk naudas, un tā netika tērēta. Šobrīd Valde ar šo 

jautājumu strādā daudz aktīvāk, komunicē vairāk ar SP, un arī naudiņu vairāk tērējam. Tāpēc 

jautājums, vai ierobežosim vizītes budžeta ietvaros? Informēju, ja nav iespējas braukt ar auto, tad es 

nebraukšu, tīri laika taupīšanas dēļ. 

Vita: vienam cilvēkam turp-atpakaļ sanāk 7 Ls ar autobusu. Ja jūs braucat divi, tad ar autobusu 

tāpat sanāk 15 Ls. 

Inguna: No pamatojuma viedokļa būtu labāk, ja apmaksājam benzīna summu, kas ietver zemāko 

iespējamo summu. Šajā gadījumā izvēlamies zemāko cenu, kas ir 7 Ls, ko apmaksājam.  
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Kirils brauktu ar moci. 

Inguna nebrauc, jo brauc uz ESC. 

Mikus izlemj nebraukt, un Kirils brauks ar moci. 

Undija: Attiecībā, kā tiek tērēta nauda, jāskatās, kāds tam ir reālais atdeves daudzums. Jāskatās, vai 

tas, ko mēs tur esam reāli izdarījuši, ir produktīvs. Par citām pašpārvaldēs vizītēm sarīkošanu vēl 

atsevišķu tikšanos ar Miku. Šobrīd saplānotas vairākas individuālas vizītes ar atsevišķiem 

pašpārvalžu cilvēkiem, kas pēc tam saprot, kas šeit vispār notiek LSA Valdē. Vakar pie manis arī 

bija pārstāvis no pašpārvaldes. Interesējas arī par katru no jums. Es sākumā veicu skaidrojošo 

darbu, lai saprastu viņu intereses un vēlmes un tikai tad dodos pie pašpārvaldes. Tāpēc es nevēlētos 

mainīt šo sistēmu un iebrāzties pašpārvaldē ar trīs vai četriem cilvēkiem. 

Kirils: Kāds ir ViA vizītes mērķis? 

Vita: Informēt vispārīgi studentus par LSA, kā tur var iesaistīties. Ierosinu Kirilam braukt ar 

mašīnu. Un vēlētos redzēt vairāk cilvēku no Valdes. 

Undija: Kāds ir studentu skaits? Es tikko biju Latvijas Kultūras koledžā, man bija pus stunda laika 

un bija 100 studenti. Vai tiešām, ja aizbrauc 4 cilvēki, visi runās un stāstīs.  

Vita: Gribu, lai studenti redz LSA Valdi, nevis vienu virziena vadītāju. 

Undija: Es LKK parādīju visu bildes. 

Līva: Kāpēc Vita to nevar izdarīt, ja viņa pati ir uz vietas? Tas būtu efektīvi. 

Vita: ViA SA Valde nolēma, ka grib redzēt LSA Valdi. Esam ļoti attālināti no Rīgas, tāpēc ViA SA 

vēlas saprast, kā tas viss notiek Rīgā. 

Kirils: Runājot par cilvēku transportēšanu, svara apsvērumu dēļ varu paņemt kādu dāmu uz moča. 

Mikus: Ja mūs aicina, tad ir smieklīgi, ka par šo diskutējam. Dodas tie, iekļaujoties zemākajās 

izmaksās. Kirils saņems 7 Ls, ja brauks viens. Vai vajag avansu vai iesniegsi vēlāk čekus? 

Kirils: Nē, nevajag avansu. Jautājums, kas vēl tiek? 

Inguna: Cikos brauktu atpakaļ? 

Vita: Viss beigtos divos. 

Inguna: Teorētiski mums izbraukšana uz ESC ir tikai sešos vakarā. 

Vita: Paspēsi. 

 

5. NOM projekta pieteikums 

Mikus: Pāvels iesūtīja, lai papildinām aktivitātes NOM projekta pieteikumam. Es Pāvelam iesūtīju 

komentārus, un tikko ir iesūtījis arī Valters, bet no citiem neesmu redzējis komentārus. 

Paskaidrojiet, kāpēc tā! 

Inguna: Man ir ļoti saspringt darbs pie Akreditāciju semināra, tāpēc NOM neesmu pieslēgusies. 

Undija: Strādāju līdz 11 vakarā, nav bijis laika. 

Mikus: Es arī citreiz līdz pieciem rītā strādāju, ne jau mēs tagad mērīsimies, kurš ilgāk nav gulējis. 

Kirils: Tā kā nav konkrēta termiņa, tad neesmu pie tā strādājis 

Mikus: Termiņš bija 5. septembris. Nedēļas nogalē, lūdzu, sagatavojiet priekšlikumus un iesūtiet 

Pāvelam. 

 

6. Deleģējums novērtēšanas vizītei 

Inguna: Iesūtīju Valdes e-pastā pretendentes CV. Uz pieteikšanos neviens neiesūtīja, bet, 

kontaktējoties ar Kasparu, kas pārzina akadēmisko cilvēkus, atradu studenti, kas studē RTU 

arhitektūru maģistrantūrā, vadījusi arī pašpārvaldi.  

Mikus: Vai ir termiņš, kad jāiesūta deleģējums? 

Inguna: Termiņa nav. 

 

Balsojums par Lienas Amoliņas deleģēšanu novērtēšanas vizītei augstskolā RISEBA 

virzienam „Arhitektūra” 

Mikus Dubickis – PAR 

Vita Štrobindere – PAR 

Undija Ancēna – PAR 

Inguna Zariņa – PAR 

Kirils Solovjovs - PAR 
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PAR – 5 

PRET – 0 

Lēmums pieņemts. 

Inguna pamet Valdes sēdi. 

 

7. Par stāvvietu LSA 

Kirils: Bija plāns šo jautājumu izskatīt Juridiskā virziena sēdē, bet nepaspējām. Es tomēr gribēju 

iegūt aktīvistu viedokli par šo. 

Mikus: Kad būs nākamā darba grupa? 

Kirils: Nākamnedēļ, bet nez vai gaidīšu darba grupu, lai to sagatavotu. ISā būs dokuments, ko Ieva 

izdrukās un tu parakstītu. 

 

8. Tiesvedības jautājums 

Mikus: Paldies Kirilam, kas organizēja un sarunāja tikšanos ar Ēriku Blūmbergu. Paldies Līvai un 

Ilvai Grigorjevai, kas atnāca. Šis ir arī jautājums, ko izskatīsim SP vadītāju tikšanās laikā. 

Kirils: pēc stundas SP vadītāju tikšanā, kur pārrunāsim sīkākus organizatoriskos jautājumus. 

Visticamāk pēc tam būs jāizsludina ārkārtas Domes sēde, kur nolemsim konkrētu rīcības modeli. 

 

9. Finansējums augstākajai izglītībai 

Mikus: Šovakar notiks SP vadītāju tikšanās, lai par šo jautājumu spriestu. Būtiski saprast, vai šie 

200 tūkstoši latu, kas ir zaudēti, ietekmē budžeta vietas vai nē. Līdz šim bija apstiprinājums no IZM 

Marinas Mekšas, ka var uzskatīt , ka zaudētie 200 000 ir augstākās izglītības budžeta vietas. Šodien 

Rektoru Padomes sēdē tincinājām Sandu Liepiņu tik tālu, ka viņa teica, ka tajā pozīcijā nekas 

netikšot atņemts. Tas nozīmē, ka mums ir šāds viņas solījums. Mekšai būs tikšanās ar Liepiņu, lai 

par šo runātu. 

Šodien tikāmies ar S. Āboltiņu. Rezultāti ir ļoti labi. Runājām gan par kvalitātes nodrošināšanu, tajā 

skaitā nacionālās aģentūras veidošanu, gan par finansējumu. Rezultāts ir tāds, ka Āboltiņa 

nodrošinās tikšanos ar Budžeta komisijas priekšsēdētāju Reiru, ar parlamentāro sekretāru Enģeli un 

Druvieti. Mūsu uzstādījumi ir šie likumā noteiktie procenti, kas paredz finansējuma pieaugumu 

augstākajai izglītībai. Bet esošā situācija ir tāda, ka finansējums pat tiktu samazināts, nevis 

palielināts, par ko Āboltiņa ir informēta. Skatīsimies, kad organizēs šo tikšanos, ņemot vērā, ka 

1.oktobris ir datums, kad budžets tiek iesniegts. Tikšanās ar Āboltiņu bija labāka nekā cerēts, ir 

panāktas lietas, jo, kā sapratu, ar Reiru tikšanos tik vienkārši nemaz nav noorganizēt. 

Undija: Kas notiks ar 1,9 miljoniem? Kāds ir reālais iznākums tām visām reizēm, kad mēs ar kādu 

tiekamies? Vai iegūstam kādu jaunu informāciju, ko tālāk stāstīt studentiem, informēt pašpārvaldes? 

Citādāk atkal nonāksim pie brīža, kad ir lūzumpunkts, kad sniedz budžetu un mums atkal jāiet 

apkārt Ministru kabinetam vai jāpūš taurēs, bet mums nav bijis ne laika, ne informācijas izstāstīt 

studentiem, kas reāli notiek. 

Mikus: 1,9 miljoni pārdalīti vispārējais izglītībai. 

Undija: Es zinu, bet kāpēc, un kāpēc mēs par to necīnāmies? 

Kirils: Mēs cīnāmies un pārdalīti ir IZM nekompetences dēļ. 

Undija: Vai mums ir jāatbild par viņu nekompetenci? Kā šī situācija tiek risināta? 

Kirils: Tiekoties ar Solvitu. Šī bija politiska tikšanās, kad mēs ļoti ātri un bez pastarpinājumiem 

varam sarunāt tikšanos ar ļoti svarīgiem cilvēkiem, pie kuriem nemaz tik viegli nevar tikt. 

Mikus: Tieši tā. Tie ir cilvēki, kas šobrīd var rosināt attiecīgos lēmumus. Ir labs pamats domāt, ka 

šobrīd vismaz nebūs tā, ka samazinās naudu augstākajai izglītībai. 

Līva: Vai ir pieejami kādi dokumenti, kur ir sīkāks naudas sadalījums? 

Mikus: Nav, bet varam Marinai uzjautā sīkāku sadalījumu. 

Undija: Tā bija tikai daļa no mana jautājuma. Otra daļa ir par informāciju, ko mēs laižam tālāk. Kas 

ir tie solījumi, ko mēs dodam? Mēs viņus uzskaitām, pierakstam un laižam tālāk visos kanālos? 

Vita: Relīze ir tapšanas procesā, un pašpārvalžu vadītāji šovakar tiks informēti. Studenti bez 

informācijas nepaliks. 

Undija: Par informāciju arī ir runa. Tu esi ticies ar Āboltiņu, kāds ir rezultāts? 
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Mikus: Jau vairakkārt teicu. Tātad, no Āboltiņas kundzes puses tiek plānota tikšanās ar Reira 

kungu, Druvieti un Enģeli, kas tālāk var ietekmēt lēmumu pieņemšanu, un ir labs pamats domāt, ka 

finansējumu augstākajai izglītībai nesamazina. Vai būs kāds palielinājums, to es nevaru pateikt. 

Vita: Vai ir vēl kādi ierosinājumi, kā vēl informēt studentus? 

Undija: Paskaidrojošais raksts par situāciju.  

Vita: Bez Mikus izsūtītās vēstules e-pastā plašāku paskaidrojošo vēl nevar uzrakstīt. To varēs 

rakstīt pēc tikšanās, kas paredzēta, kad būs reāls rezultāts. Relīzē viss būs rakstīts. 

Mikus: Līva, tev kā cilvēkam no malas, vai viss skaidrs? 

Līva: Attiecībā vispār par informāciju, bija informācija par 200 000 Ls, bet bieži Domes listē 

nesaņemu informāciju. Pēc aktuālākām tikšanās reizēm aktualizēt informāciju, piemēram, par 

Rektoru padomi. 

Undija: Izglītība un Kultūra mājas lapā iznāca relīze ar Mikus komentāru, bet LSA mājas lapā 

neparādījās. 

Mikus: Labi, lai Vita ieliek mājas lapā. Attiecībā uz Rektoru padomi šobrīd nav bijusi ne minūte 

laika informāciju atsvaidzināt. Apsolu pēc tikšanās uzrakstīt vēstuli vadītāju un Domes listē. Droši 

jautājiet, ja ir kādi jautājumi. 

Undija: Ne vienmēr cilvēki var pajautāt, jo ne vienmēr viņi zina, ko jautāt. Pašpārvaldes var 

nezināt, ka tev ir tikšanās ar Solvitu Āboltiņu un Rektoru padomi. 

Mikus: Vai pirms katras tikšanās Domes listē jāinformē par tikšanos? 

Undija: LSA mājas lapas kalendārā varētu ielikt tās tikšanās. 

 

Vita atzīmē, ka turpmāk visas tikšanās reizes tiks atzīmētas LSA kalendārā. 

 

10. Domes sēde 

Undija: RTU ir šī brīža ierosinājums, kur organizēt Domes sēdi. Šobrīd ir vairāki varianti: Rīgas 

Biznesa skola, Arhitektūras fakultātes jumts. Domes sēde notiks 19. oktobrī. 

Mikus: Vai varam uzreiz ar viņiem vienoties, ka ņemam Arhitektūras fakultāti? 

Undija: Domāju, ka jā. 

 

Balsojums par 19. oktobra LSA Domes sēdes rīkošanu RTU Arhitektūras fakultātē 

Mikus Dubickis – PAR 

Vita Štrobindere – PAR 

Undija Ancēna – PAR 

Kirils Solovjovs - PAR 

PAR – 4 

PRET – 0 

Lēmums pieņemts. 

 

11. NOM Klaipēda 

Mikus: E-pastā norādīts, ka līdz 10. septembrim jādeleģē cilvēki. 1. un 2. delegāts var braukt bez 

maksas. Nezinu, vai apmaksā transportu. 

Undija: Budžetā ir paredzēts ceļš 2 delegātiem 60 Ls. 

Mikus: pirmie 2 delegāti brauc bez maksas, trešajam un nākamajiem dalība ir 150 eiro. Jautājums, 

vai spēsim kvalitatīvi nomenedžet šīs nākamās personas, jo ar ESC dažādu apstākļu dēļ vēl dabūju 

kritiku par to, ka es vēlējos kaut kā palīdzēt tajā situācijā. Negribu, lai sanāk kā ar ESC. Ir jāsaprot, 

vai ir 2 delegāti un vai piedāvājam atkal pašpārvaldēm. Tur ir daudz tehnisku jautājumu, un es 

nevarēšu to nodrošināt. Jautājums, kuri tad būtu tie braucēji? 

Kirils: Mans piedāvājums - vajag sūtīt divus cilvēkus no Valdes, un tad pārējie maksā to vienādo 

cenu. 

Mikus: Jā, bet vajag saprast, kas tās tehniskās lietas koordinēs. 

Kirils: Vai Pāvels to nedara no attāluma? 

Undija: Tas sākumā tika sūtīts darīt Pāvelam, viņš vienkārši pārdeleģēja citiem cilvēkiem. 

Kirils: Es neredzu vajadzību būt uz vietas, lai kaut ko tādu darītu. 
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Mikus: Šobrīd primārais ir saprast, kas to spēs nokoordinēt, lai nerastos sarežģījumi kā iepriekš. 

NOM notiek 11.-13. oktobrim. Jāsaprot, kas ir tie 2 cilvēki, kas brauks. 

Kirils: Labprāt dotos. Un varu nokoordinēt tehniskās lietas, ja Pāvels to nedarīs. 

Mikus: Ok. Vienojaties ar Pāvelu. 

Ieva: Sazināšos ar Pāvelu par šo. 

Undija: Organizatorisko pusi tāpat jāuzņemas Pāvelam. Un otra lieta ir tas, ka Pāvelam būtu 

jādodas uz NOM, lai redzētu, kā tas viss izskatās, jo Pāvels šobrīd raksta NOM projektu. Pāvelam 

būtu jāaizbrauc uz starptautisku pasākumu, jo ārzemju kolēģi, kad kaut kas nepieciešams, sazinās ar 

mani vai Ingunu, nevis Pāvelu. Jautājums, vai tā ir normāla situācija. 

Mikus: Pieņemsim, ka deleģējam arī viņu. Ja viņš atsakās, tad kas varētu būt rezervists? Vai Inguna 

gribētu braukt? [Mikus sazvanās ar Ingunu]. 

Mikus: Labi, mums ir tāda secība: Kirils, Pāvels un, ja Pāvels atsakās, tad Inguna. 

 

Balsojums par Kirila Solovjova, Pāvela Jura un Ingunas Zariņas (ja Pāvels atsakās) 

deleģējumu uz NOM Klaipēdā 

Mikus Dubickis – PAR 

Vita Štrobindere – PAR 

Undija Ancēna – PAR 

Kirils Solovjovs - PAR 

PAR – 4 

PRET – 0 

Lēmums pieņemts. 

 

Kirils: Jānosaka termiņš, kad Pāvels paziņo vai brauks. 

Ieva to nokārtos – noskaidros, vai Pāvels brauks un vai organizēs to visu tehniski tālāk, vai arī 

nodos darbus Kirilam. 

Valde nolemj izsludināt pieteikšanos pašpārvaldēm. 

Mikus: Labi, tad 9. septembris ir termiņš, kad gaidām no pašpārvaldēm pieteikumus. Precizēju, ka 

nav kritēriju un nav ierobežots vietu skaits. 

Kirils: Nepiekrītu – sakām, ka nav konkursa, bet, lai ir kritēriji – CV. Mums jānes atbildība par 

cilvēkiem, ko tur deleģējam. 

 

12. PR vakances izsludināšana 

Mikus: 19. oktobrī notiek kārtējā Domes sēde. Kad būs izsludināšana? 

Undija: Varam kaut šodien izsludināt Domes sēdi. 

Undija ierosina prasīt PR virziena vadītāja amata kandidātiem arī darbības programmu, nevis tikai 

motivācijas vēstuli un CV, lai nebūtu tā, ka šis cilvēks piecus mēnešus adaptējas. 

Kirils: Es iedomājos, ka varētu prasīt iesūtīt kandidātiem relīzi, ka viņš jau ir ievēlēts Valdē. 

Mikus: Labi, lai sūta darbības programmu, CV, motivācijas vēstuli un relīzi, ka cilvēks ir ievēlēts. 

Kirils: Vienīgi ar to relīzi būtu psiholoģiski grūti, ja tad neievēl. 

Līva: Es domāju, ka relīze būtu kā labs pārbaudījums, paskatīties, kā kandidāti raksta. 

 

Balsojums par Sabiedrisko attiecību virziena vadītāja vakances izsludināšana, lūdzot iesniegt 

CV, motivācijas vēstuli, darbības programmu un relīzi, kurā paziņota kandidāta ievēlēšana 

Valdē 

Mikus Dubickis – PAR 

Vita Štrobindere – PAR 

Undija Ancēna – PAR 

Kirils Solovjovs - PAR 

PAR – 4 

PRET – 0 

Lēmums pieņemts.  
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13. Par sadarbību ar Latvijas Prezidentūras Es padomē sekretariātu 

Mikus: Šī tikšanās iekrita reizē ar Saeimas komisijas sēdi, tāpēc uzrakstīju pilnvaru Ingunai, lai 

paraksta protokolu. Ir skaidrs, ka ir nepieciešama papildus tikšanās ar sekretariātu, un Inguna to arī 

koordinēs. 

Undija: Varam uzrakstīt par to ziņu mājas lapā? 

Mikus: Jā. Bet vajag papildus tikšanos, lai būtu vairāk informācijas, nevis tikai uzrakstīt, ka esam 

parakstījuši protokolu. Lai uzrādās arī lietas, kas tad tiek plānots darīt. 

Undija: Vai nevaram protokola saturu izmantot ziņai? Varētu būt 2 ziņas, lai nav viena gara ziņa 

jāraksta. Ir muļķīgi, ka paziņosim vēlāk, ja noslēdzām protokolu tagad. 

Kirils: Ja varam attīstību paredzēt, tad varam tagad noziņot. 

[Inguna pa telefonu] loģiskāk sūtīt visu informāciju reizē pēc tikšanās, nevis divas ziņas. 

Mikus un Vita pievienojas Ingunas viedoklim. 

Līva: Kāds ir sadarbības nodoms? 

Mikus: Ja nemaldos tas ir kontekstā ar ESC. Paskaties iepriekšējos Valdes sēdes protokolos 

argumentus. Es no galvas neatceros. 

 

14. Reprezentācijas materiāli 

Vita: Par etiķetēm uz medus burciņām un pildspalvām: uz KRS būs pildspalvas, 6 dienu laikā būs 

gatavas.  

Undija: Tas pat nav par KRS, Inguna sāka skaitīt, vai pietiks Akreditāciju semināram. 

Vita: Ir trīs varianti pildspalvām, iesūtīju e-pastā. Domāju par etiķetēm medus burciņām. 

Undija: Galvenais, lai uzlīmes ir kvalitatīvas. Lai beidzot visi plānotie semināri ir ar pateicības 

dāvaniņām. 

Līva: Vai nākamajā piektdienā sanāks uz Akreditācijas semināru izmantot šīs burciņas? 

Undija: Jautājums cik ātri būs etiķetes? Cik jums vajadzēs? Mēs varam sataisīt. 

Līva: Kādas četras, piecas maksimums. 

Vita: Undij, etiķetes izmaksās 6.05 Ls. 

 

15. Par LSA mājas lapu 

Kirils: Visvairāk mani interesē dokumenti LSA mājas lapā, viņi ir ielikti ļoti jocīgā veidā. 

Undija: Tas ir ISSU.com 

Kirils: Vajadzētu PDF. 

Vita: Kiril, atsūti man visu, kas neapmierina mājas lapā, un es sazināšos ar Gundaru! 

Mikus: Vajadzētu apsvērt domu par hostinga maiņu. Varam izvietot uz sava servera. Pieaug 

dokumentu daudzums un vajadzīga plašāku vietu. 

Kirils: Saskaņā ar rēķinu mums ir 20 GB, bet realitāte to nav. Jānoskaidro, kas tur ir ar to visu. 

Iespējams, ka kāds šo vietu ir „aizpildījis” ar ko nelietderīgu. Kur ir vecā mājas lapa? 

Undija: Nav ne jausmas. Jo tur bija vecie prezidenti, valdes un cita būtiska informācija. Gundars 

nespēja atbildēt, kur pazudis vecais saturs. 

Kirils: Vitai jāpabaksta Gundars. 

Vita uzņemas sazināties ar Gundaru. Vitai jādabū links uz veco mājas lapu. 

Undija: Mājas lapai jāiziet cauri saturiski, jo tur ir daudz novecojušas informācijas. 

Ieva: Vajag uztaisīt tā, lai, uzklikšķinot uz bildēm, tās parādās lielas. 

 

 

16. BOM tikšanās 

Mikus: LU SP un RSU SP sameta naudiņu, lai varētu noorganizēt BOM tikšanos. Līva Vikmane ir 

projekta vadītāja. 

Līva: Neapmierināja, ka LSA atsakās no šī pasākuma. Priecāsimies par LSA 300 Ls, kas paredzēti 

šim projektam un tad runāsim arī ar RTU SP par finansējumu. Par datumiem jāvienojas – tas varētu 

būt novembris. Par tēmām sazinājos ar 2 ESU Valdes locekļiem. Noteikti plānošu darba grupas. 

Undija: Vai izlasīji BOM Agreement? 

Līva: Jā. 
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Mikus: Esmu ļoti pateicīgs, ka nācāt ar šādu iniciatīvu. 

Līva: No katras valsts būs 10 cilvēki – pavisam 30 dalībnieku. 

Mikus : Šim noteikti vajadzēs tāmes. 

Undija no Valdes koordinēs BOM projektu. 

Līva: Datums ir vēl runājams, un šo ziņu jāpadod arī pašpārvalžu un Domes listē. Ar Igauniju un 

Lietuvu varam vienoties par datumu. 

Undija: Ierosinu novembri. 

Mikus: Vai varam stiprināt pozīciju ar Valdes iesaisti? 

Kirils: Jautājums par iesaisti: tas paliek LSA projekts? 

Undija: Tas paliek LSA projekts, kuru organizē augstskolas. 

Mikus: Līva Vikmane vadītāja sadarbībā ar RTU SP, RSU SP un LU SP. 

Līva: Formālais organizators ir LSA. 

 

17. Par UR reģistrāciju 

Kirils: Mani jāreģistrē līdz 9. septembrim. Varam ietaupīt četrus latus, ja reizē iesniedzam arī Vitas 

atkāpšanos no Valdes locekļa amata. Tas maksās 4 Ls plus komisija. 

 

18. Dažādi 

Undija: Kur ir 1. septembra ziņu lapa? 

Vita: Uz spamu aizgāja. 

Kirils: Kas ir atbildīgs par to? 

Undija: Man Domes ziņas ir gājušas uz spamu, un tas sākās augusta mēneša beigās.  

Līva: Varu ierosināt punktu pie dažādi? 

Mikus: Droši. 

Mikus: Lūgums Vitai apskatīt šo jautājumu, un lai Kirils palīdz. 

Līva: Līdz ESC palicis maz laika. Kas organizē dalībnieku sagatavošanu, vai Pāvels to dara un būs 

kāda informācija? 

Mikus: Varu parunāt ar Pāvelu par šiem jautājumiem. 

Līva: Ar Rihardu esam plānojuši organizēt kādu sagatavošanas pasākumu, bet būtu nepieciešami 

dokumenti. 

Undija: Varu tos dabūt no back office. 

Kirils: Jāpievērš uzmanība arī tam, kā tiek organizēti komandējumi. 

Līva: Nesen šķirstīju Baltiņas dokumentus, kas bija interesanti. 

Mikus: Negribam tagad nevienu apgrūtināt ar šāda pasākuma organizēšanu. 

Līva: Mēs paši to gribam organizēt, jo prezentējam LSA. 

Kirils: Tieši tā, mēs sūtam delegātus LSA vārdā. 

Undija: Tas ir labums mums, ka apmācam tos cilvēkus, kas dodas uz ESC un sniedz ieguldījumu 

arī LSA. Par saturu Baltiņa un Asnate labi varētu izglītot. 

Vita: Derētu Pāvelu iesaistīt šajā procesā. 

Kirils: Vēlos informēt, ka ir pazaudēti kongresa protokoli no 2006. Līdz 2008. gadam. Vajadzētu 

tos dabūt. 

Undija: Man ir čupa ar dokumentiem no Alksnes laikiem, varbūt tur ir. 

Kirils: Ja ir kāds Valdē, kas to vēlas uzņemties, cilvēkiem no iepriekšējām Valdēm ar gmail 

kontiem tas viss ir saglabājies.  

Mikus: Ievai jāsazinās ar tiem cilvēkiem. 

Kirils: Informēju, ka fizmatiem 13. septembrī Zeļļu ielā 8 pasākums , kādam no Valdes jāatnāk 

pastāstīt par LSA. 

Undija tiek. 

19. Nākamā Valdes sēde 

Mikus: Tā kā ar laikiem mums katram ir ļoti atšķirīgi, jāveido Doodle aptauja, piedāvājot laikus, 

kad katrs tiekam.  
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20. NNDP 

M. Dubickis: LSA darba grupa ar finansējumu augstākai izglītībai / SP vadītāju tikšanās; LSA 

biroja atklāšanas pasākuma plānošanas sanāksme; Augstākās izglītības budžeta veidošanas iesaistīto 

pušu tikšanās org. jautājumi; Valdes darba organizēšana un vadīšana. 

U. Ancēna: tikšanās par biroja balli, viceprezidentes darba grupa, tikšanās par KRS, tikšanās ar 

Līvu Vikmani, vizīte RCK SP, tikšanās ar FMF SP. 

I.Zariņa:  

V. Štrobindere:  

P. Jurs:  
K. Solovjovs: tikšanās ar Undiju, vizīte UR, juridiskā virziena sēde, vēstule par finansējumu, 

stāvvietu lieta, ielikt ISā dokumentus, hostinga piedāvājumu pētīšana. 

 

 

Valdes sēde tiek slēgta plkst. 17:53 

 

Sēdes vadītājs:     M. Dubickis 

 

 

Sēdes protokoliste:    I. Pastare   


