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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/VP29 

                                                                            

Sēdē piedalās: 

Valdes dalībnieki: 

Mikus Dubickis– Prezidents; 

Inguna Zariņa – Akadēmiskā virziena vadītāja; 

Kirils Solovjovs – Juridiskā virziena vadītājs. 

Viesi: 

Valters Mucenieks 

Sēdes darba kārtība: 

1. Jautājumi par atskaitēm; 

2. Ienākošie dokumenti; 

3. Finanses; 

4. Par sadarbību ar Latvijas Prezidentūras ES Padomē sekretariātu; 

5. NOM projekta pieteikums; 

6. Par stāvvietu LSA; 

7. BOM projekts; 

8. Finansējums augstākai izglītībai; 

9. Turības budžeta vietu jautājums; 

10. Par LSA vidējā vecuma mājas lapas publicēšanu; 

11. Deleģējums novērtēšanas vizītei; 

12. LSA mājas lapas hostings; 

13. Nākamā Valdes sēde; 

14. NNDP. 

 

 

Valdes sēde tiek atklāta plkst.10:10 

Valdes atskaites: 

M. Dubickis: 

05.09. - Saziņa ar I. Mikiško (LIZDA) par turpmāko rīcību attiecībā uz izglītības finansējumu; 

05.09. - Intervija "Viss notiek";  

05.09. - Dalība seminārā par Jauniešu garantijas programmu; 

05.09. - Priekšlikumi LSA NOM projekta pieteikumam;  

05.09. - Informācija G.Krūmiņam (ViA) par NOM projektu turpmākām sarunām ar Valmieras 

pašvaldību; 

06.09. - Dalība RP sēdē par augstākās izglītības finansējuma jautājumu;  

06.09. - LSA Juridiskā virziena sēde, tikšanās ar Ē.Blumbergu par tiesvedības jautājuma risināšanu 

un turpmāko rīcību;  

06.09. - Tikšanās ar S.Āboltiņu par turpmāko akreditācijas procesu un finansējumu augstākai 

izglītībai;  

06.09. - LSA VS;  
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06.09. - LSA Darba grupas (SP vadītāju tikšanās) par finansējumu augstākai izglītībai vadīšana;  

06.09. - Darbs pie preses relīzes par tikšanos ar S.Āboltiņu; 

07.09. - Informācija Domei un SP vadītājiem par situāciju un AI finansēšanas jautājuma risināšanu; 

09.09. - Biroja atklāšanas pasākuma plānošanas sanāksme;  

09.09. - NOM projekta pieteikuma jautājumi;  

09.09. - Intervija L.Zaharovai (Leta);  

09.09. - Augstākās izglītības budžeta veidošanas iesaistīto pušu tikšanās org jautājumi - tikšanās ar 

J.Iljinu, E.Ratnieku, saziņa ar G.Reiri (S.Āboltiņas biroja vad.); 

10.09. - Priekšlikumi BOM tēmām u.c. jaut.; 

12.09. - DS izsludināšana;  

12.09. - Tikšanās ar C. Hadjichristodoulou (GrantXpert) - pārrunātas sadarbības iespējas nākamā 

ES plānošanas perioda projektu konkursos; 

 

Visā periodā: 

- Darba organizēšana un vadīšana 

 

U. Ancēna: 

04.09. - info sagatavošana LSA mājaslapas kalendāram 

05.09. - tikšanās ar Lindu Murāni no RCK SP  

05.09. - SP vadītāju apzvanīšana saistībā ar tikšanos 06.09.  

06.09. - Valdes sēde 

06.09. - SP Vadītāju tikšanās par finansējumu un tiesvedību  

07.09. - tikšanās ar Rūtu Kļavu par finansējumu un tiesvedību 

07.09. - tikšanās ar Vecbiedru salidojuma darba grupu/telpu apskate un plānošana Jelgavā, LLU  

07.09. - tikšanās ar Aneti Krišjanovu par LSA darbību, RIK norisi 2013./2014. gadā  

09.09. - tikšanās par LSA biroja atklāšanu 

09.09. - finanšu dokumentu apkopošana nodošanai  

10.09. - tikšanās ar Madaru Rasiņu LKK  

10.09. - Viceprezidentes darba grupa  

11.09. - dalība BOM darba grupā  

11.09. - tikšanās ar Aneti Veipāni 

13.09. - vizīte FMF SP  

13.09. - tikšanās ar Aneti Krišjanovu LMA 

14.09. - tikšanās ar Jāni Diedišķi LSPA   

 

P. Jurs: 

05.09. - Darbs pie NOM meeting projekta pieteikuma 

09.09. - Darbs pie NOM meeting projekta pieteikuma 

11.09. - Darbs pie NOM meeting projekta pieteikuma 

12.09. - Tikšanās ar LiepU rektoru 

13.09. - Tikšanās ar IZM valsts sekretātri S.Liepiņu 

13.09. - Sagatavota un izsūtīt ziņa domniekiem par NOM meeting projektu 

13.09. - Darba grupas organizēšana par NOM meeting projektu 

13.09. - Uzstādīju boileri LSA vajadzībām, lai nodrošinātu siltā ūdens apgādi 

13.09. - Tikšanās ar S.Balodi, G.Vanagu, J.Iljinu, E.Ratnieku u.c. pašpārvalžu aktīvistiem 

 

 

 

 

 

 

tel:2013.%2F2014
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V. Štrobindere: 

06.09. Rektoru padomes sēde  

06.09 Juridiskā virziena sēde .  

06.09 Tikšanās ar S. Āboltiņu . 

06.09. LSA Valdes sēde  | 

06.09 Relīze par tikšanos . 

06.09. SP vadītāju tikšanās  

10.06.Saziņa ar Gundaru Strazdiņu pat mājas lapu  

 

 

I.Zariņa: 

 

K. Solovjovs: 

 

05.09. UR lietu sagatavošana 

05.09. Vitas atlūguma lieta 

06.09. Juridiskā virziena sēde 

06.09. Tikšanās ar Solvitu Āboltiņu 

06.09. Valdes sēde 

06.09. Vitas atlūgums + UR 

06.09. Konsultācija ar Sabīni Ālmani 

06.09. Pāvela Jura konsultēšana par Komandējumu noteikumiem 2009/K1 

06.09. Tikšanās ar Undiju 

06.09. NOM projekta komentāri 

07.09. Budžeta pārpalikums? (M.Brencis) 

08.09. NOM tikšanās Klaipēdā izsūtīšana 

09.09. Vizīte UR 

10.09. NOM tikšanās Klaipēdā apkopošana un reģistrēšana 

11.09. Studentu tiesību hartas virzīšana 

12.09. komentāri par ārkārtas Domes sēdi 

14.09. LSA serveru hostinga variantu apskats 

Visā periodā - cīņa ar e-spamu 

 

Balsojums par Valdes sēdes darba kārtības apstiprināšanu 

 

Mikus: Uz Valdes sēdi nav ieradušies Vita un Pāvels, kuri par to brīdināja iepriekš, kā arī Undija, 

kura par to informēja šodien 09.15 no rīta. Tā kā nav kvoruma, Valdes locekļi izskatīs punktus bez 

balsojumiem. 

1. Jautājumi par atskaitēm 

Vita un Inguna nav iesūtījušas atskaites. 

Inguna iesūtīs atskaiti šodien. 

Kirils interesējas, kas pirmais iesūta atskaites. 

Mikus: Jebkurš var iesūtīt pirmais, un tas jādara ne vēlāk kā 24 stundas pirms Valdes sēdes.  

2. Ienākošie dokumenti 

Ieva: atlūgums no Pāvela Jura. 

3. Finanses 

KONTA ATLIKUMS   LVL 9464,63 

KASES ATLIKUMS    LVL 167,37 
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PAREDZAMIE IZDEVUMI  -LVL 6,25 

PIEJAMAIS ATLIKUMS   LVL 9625,75  

Mikus: Undijas nav uz vietas un arī elektroniski nekas nav iesūtīts.  

 

4. Par sadarbību ar Latvijas Prezidentūras ES Padomē sekretariātu 

Inguna: Izsūtīju vēstuli, bet vēl neesmu saņēmusi atbildi.  

Mikus: Piezvani tad, lūdzu, ja neatbild uz vēstuli, lai varam risināt iesaisti attiecīgajās aktivitātēs. 

 

 

5. NOM projekta pieteikums 

Mikus: Pāvels iesūtīja visiem projekta pieteikuma formu un līdz 18. septembrim gaida ieteikumus. 

Paldies Pāvelam par lielo darbu, kas ir ieguldīts. 

6. Par stāvvietu LSA 

Kirils: vēstule vēl nav sagatavota, jo nebija Juridiskā virziena darba grupas un biju aizņemts ar 

citām lietām. Es pats ielikšu šo punktu darba kārtībā, ja kaut kas pa šo būs.  

7. BOM projekts 

Mikus: Nav ne Līvas, ne Undijas, kas varētu par šo pastāstīt. 

Inguna: Varu kaut ko izstāstīt. Lietuva ir īsi un lakoniski atbildējuši, ka, ja kaut kas būs jāmaksā, 

tad nebrauks. Igaunija ir piekritusi. Alans pajautās, kas tur notiek, kad atgriezīsies Igaunijā. Šajā 

ESC mēģināsim noķert gan Igaunijas, gan Lietuvas pārstāvjus. 

Mikus: Nav taču nekas paredzēts, ka prasām maksu. 

Inguna: Nezinu, es tikai zinu šādu Lietuviešu atbildi. 

Mikus: Labi, gaidīsim no Līvas provizorisko tāmi u.c. informāciju uz nākamo reizi. 

 

8. Finansējums augstākai izglītībai 

Mikus: Jautājums virzās uz priekšu. Pāvels un Iljins bija piektdien pie Sandas Liepiņas. Šobrīd ir 

informācijas, ka attiecīgie 200 000 Ls varētu tikt noņemti vai nu zinātnei, vai arī kādas konkrētas 

augstskolas bibliotēkai. 18. septembrī ir tikšanās ar iesaistītajām pusēm. 

Inguna: Tur būs gan Iljins, gan es. Kas attiecas uz aģentūras finansēšanu Latvijā, Stūre 

Akreditāciju seminārā teica, ka varbūt to varētu darīt no 2015.gada. Diskusijā uzsvērām, ka jāsāk 

ātrāk. Teica, ka nepieciešami 117 000, kas esot liela nauda. Ar Kaspara mēģināsim dabūt kādus 

izejas datus, lai parādītu, ka tajā ir vērts ieguldīt. 

 

9. Turības budžeta vietu jautājums 

Kirils: Izskatīju šo jautājumu, un man ir sagatavots viedoklis, ko vēlos saskaņot ar Valdi. Turībai ir 

taisnība konkrētajā gadījumā, bet viņu iekšējie normatīvie akti nav korekti, kā saka arī Tiesībsargs. 

Plānoju rakstīt atbildi, ka šajā gadījumā viss darīts, ievērojot normatīvos aktus, bet pievienojamies 

Tiesībsargam, ka ir jāmaina augstskolas iekšējie normatīvie akti. 

Inguna: Piekrītu, ka iekšējie normatīvie akti ir jāgroza. 

 

 

10. Par LSA vidējā vecuma mājas lapas publicēšanu 

Kirils: Nestrādā vecā mājas lapa, kur ir tikai karkass ar tukšām iekšām. 
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Mikus: Vajag pakomunicēt ar Gundaru Strazdiņu un Sintiju Seglenieci. Izdarīsi to? 

Kirils: Lai Vita sazinās, viņa taču vēl strādā Valdē. 

11. Deleģējums novērtēšanas vizītei 

Mikus: Tā kā nav kvoruma, iesūti elektroniski, kur nobalsosim, bet nākamajā Valdes sēdē 

apstiprināsim. 

Inguna: Pieteicies Pēteris Ponnis no LMA. 

 

12. LSA mājas lapas hostings 

Mikus: Vai ir veikts hostinga iespēju salīdzinājums? 

Kirils: Es visu jau esmu atradis. Jāpaliek pie esošā, jo mums ir 15 GB brīvas vietas. Tikai 4 GB ar 

astīti ir aizņemti. Lētākais cits variants, ko atradu bija 20 eiro mēnesī, kas bija sliktāks, tāpēc 

piedāvāju palikt pie šī. Citi ar to pašu kvalitāti bija dārgāki. 

Mikus: Pievienoju šī hostinga apmaksu pie balsojumu. Ievai jāsaliek e-pastā balsojumus, ko 

nākamajā VS apstiprinām uz vietas. 

 

Mikus: Paldies Pāvelam par boilera pielikšanu. Paldies Ingunai par Akreditācijas semināra 

organizēšanu. 

Mikus: Joprojām gaidām no Undijas Domes sēdes darba kārtības projektu un informāciju par 

vakanci, lai varam izsludināt kārtējo Domes sēdi.  

13. Nākamā Valdes sēde 

23. septembrī pulksten 15:00, Mārstaļu ielā 2/4-4, LV-1050. 

20. NNDP 

M. Dubickis: Darba organizēšana un vadīšana; Tikšanās ar I.Vaideri; Vizīte ViA, tikšanās ar 

studentiem, rektoru G.Krūmiņu. 

U. Ancēna: Tikšanās ar Madaru R.; Tikšanās ar Mairu B., Vadītāju vakariņas; Vecbiedru 

salidojuma darba grupa; vizīte LKA SP, tikšanās ar RCK SP. 

I.Zariņa: Akreditāciju semināra izvērtēšana, tikšanās ar AIC, ESC Kauņa, diskusija par AI 

finansējumu. 

V. Štrobindere:  

P. Jurs:  
K. Solovjovs: atbilde Turībai par budžeta vietas jautājumu, stāvvietu lietas dokuments, nosūtīt 

vēstuli par finansējuma jautājumu IZM vai FM, juridiskie komentāri par finansēm, P. Jura 

atkāpšanās jautājums. 

Valdes sēde tiek slēgta plkst. 10:33 

 

Sēdes vadītājs:     M. Dubickis 

 

 

 

 

 

 

Sēdes protokoliste:    I. Pastare   


