LATVIJAS STUDENTU APVIENĪBA
VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NR. 40008010647
JURIDISKĀ ADRESE: MĀRSTAĻU IELA 2/4-4, RĪGA, LV-1050
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LSA Valdes sēde
PROTOKOLS
23.09.2013.

Rīgā

Nr. 2013/VP30

Sēdē piedalās:
Valdes dalībnieki:
Mikus Dubickis– Prezidents;
Inguna Zariņa – Akadēmiskā virziena vadītāja;
Kirils Solovjovs – Juridiskā virziena vadītājs;
Undija Ancēna – Viceprezidente.
Sēdes darba kārtība:
1. Jautājumi par atskaitēm;
2. Ienākošie dokumenti;
3. Finanses;
4. Deleģējums novērtēšanas vizītei;
5. Ienākumu deklarācija ESU;
6. Domes sēde;
7. Par sadarbību ar Latvijas Prezidentūras ES Padomē sekretariātu;
8. NOM projekta pieteikums;
9. Par izmaiņu ierakstīšanas biedrību un nodibinājumu reģistrā atlikšanu;
10. BOM projekts;
11. Par sadarbību MBA 25 projektā;
12. Motivējošie pasākumi;
13. Nākamā Valdes sēde;
14. NNDP.
Valdes sēde tiek atklāta plkst.15:00
Valdes atskaites:
M. Dubickis:
16.09. - LSA VS;
16.09. - EDS u.c. dokumentācija;
17.09. - Tikšanās ar I.Vaideri (Eiroparlaments); A.Priekuli (RV3.Ģ.) - pārrunāta sadarbība
augstākās izglītības jautājumu risināšanā;
19.09. - Tikšanās ar ViA un ViA SA studentiem, ViA rektoru G.Krūmiņu - pārrunāta ViA SA
darbība, studentu iesaiste tajā un LSA;
19.09. - Tiesvedības jautājums - saziņa un ziņapmaiņa ar Ē.Blumbergu, K.Solovjovu utt.;
20.09. - Tikšanās ar A.Žimantu (Pure Chocolate) - par tikšanos par iespējamo sadarbību;
Visā periodā:
- Augstākās izglītības finansējuma jautājuma risināšanas iesaistīto pušu tikšanās (18.09.) org.
jautājumi;
- Darba organizēšana un vadīšana u.c.
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U. Ancēna:
16.09. - Tikšanās ar Madaru Rasiņu par biroja atklāšanu un Vecbiedru salidojumu
16.09. - SP vadītāju apzināšana Vadītāju vakariņām
17.09. - tikšanās ar Aneti Enikovu par KRS simulāciju
17.09. - tikšanās ar Mairu Belovu par LSA darbību
18.09. - Vadītāju vakariņas
19.09. - saziņa ar sponsoriem KRS ietvaros
19.09. - vizīte & lekcija LKA SP
20.09. - Vecbiedru salidojuma darba grupa
21.09. - Vecbiedru salidojuma organizēšana
- rēķinu izrakstīšana, apmaksa un grāmatvedības dokumentu sakārtošana
- vizīšu plānošana pašpārvaldēs
- darbs kopā ar Vecbiedru salidojuma organizatoriem
- Domes sēžu organizēšana
- KRS simulācijas izstrāde
P. Jurs:
16.09. - Darbs pie NOM meeting projekta pieteikuma
18.09. - Darbs pie NOM meeting projekta pieteikuma
20.09. - Darbs pie NOM meeting projekta pieteikuma
V. Štrobindere:
17.09. Kontaktinformācijas atjaunošana LSA mājas lapā
18.09. Saziņa ar Peintbol firmu par sadarbību un iespējamo saliedējošo pasākumu
19.09. ViASA un LSA tikšanas ar Vidzemes Augstskolas studentiem
19.09 Tikšanās ar Gati Krūmiņu ( ViA rektors)
20.09. Darbs ar LSA medus burciņu etiķetes dizainu
21.09. LSA pildspalvu pasūtīšana
ParalēliLSA mājaslapas un twitera konta uzturēšanas
I.Zariņa:
15. - Akreditācijas semināra organizatoriskie pēcdarbi (mantu nogādāšana birojā un sakārtošana)
16. - LSA Valdes tikšanās
16. - Vēstule I.Stūrei par IZM aprēķināto aģentūrai nepieciešamo finansējumu
16. - Tikšanās ar J.Gavaru, L.Vikmani - Akreditācijas semināra izvērtējums
17. - Darbs pie Akreditācijas semināra kopsavilkuma
18. - Diskusija ar IZM, FM u.c. augstākās izglītības pārstāvjiem par AI finansējumu
18. - Dalība LSA Vadītāju vakariņās, pastāstīju par finansējuma un akreditācijas aktualitātēm
19. - Komunikācija ar J.Dzelmi par AIKC turpmāko darbību un akreditācijas procesu valstī
19. - 21. - Dalība ESC Kauņā
20. - Tikšanās ar Lietuvas un Igaunijas nacionālo apvienību pārstāvjiem par BOM projektu Latvijā

K. Solovjovs:
16.09. Atbilde Turiibai par budzheta vietu
16.09. juridiskie komentāri par finansējuma jautājumu
16.09. Pāvela Jura atkāpšanās jautājums
16.09. Valdes sēde
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18.09. Uzņēmumu reģistra lieta
21.09. ISā sagatavots dokuments par Stāvvietu lietu
21.09. printera izpēte
Visā periodā skaidroju biedriem par tiesvedības procesu un ārkārtas Domes sēdi
Balsojums par Valdes sēdes darba kārtības apstiprināšanu
Mikus Dubickis – PAR
Undija Ancēna – PAR
Inguna Zariņa – PAR
Kirils Solovjovs - PAR
PAR – 4
PRET – 0
Lēmums pieņemts.
Jautājumi par atskaitēm

1.

Visi atskaites iesūtīja laikā!
Inguna: Miku, ar Vaideri tikies Eiropā vai Latvijā?
Mikus: Eiropā, viņa uzaicināja vizītē uz Eiroparlamentu. Šoreiz nebija iespējams, bet pajautāšu par
iespēju Valdei un aktīvistiem doties uz Eiroparlamentu.
2.

Ienākošie dokumenti

Ieva: vēstule no Uzņēmumu reģistra, rēķins no NEED Solution, ielūgums M. Dubickim uz
pasākumu LU.
Inguna: Kā ir ar Studentu paradīzes biļetēm, vai Valdei būs par velti šogad?
Undija: Pajautāšu Danutai šodien.
3.
KONTA ATLIKUMS

Finanses
LVL 9644,19

KASES ATLIKUMS

LVL 167,37

PAREDZAMIE IZDEVUMI

-LVL 6,25

PIEJAMAIS ATLIKUMS

LVL 9805,31

Inguna: Transporta izdevumiem uz ESC bija paredzēti 60 Ls. Kooperējos ar LU, tāpēc sanāk ne
vairāk par 15 Ls.
Mikus: Ļoti labi, tad rezervējam 15 Ls.
Balsojums par 15 Ls rezervāciju I. Zariņas transporta izdevumiem uz ESC
Mikus Dubickis – PAR
Undija Ancēna – PAR
Inguna Zariņa – PAR
Kirils Solovjovs - PAR
PAR – 4
PRET – 0
Lēmums pieņemts.
Balsojums par Nano.lv hostinga pakalpojumiem uz 12 mēnešiem (52.45 Ls)
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Mikus Dubickis – PAR
Undija Ancēna – PAR
Inguna Zariņa – PAR
Kirils Solovjovs - PAR
PAR – 4
PRET – 0
Lēmums pieņemts.
Balsojums par RSU SP pārstāvju ceļa izdevumiem uz ESC (36.54 Ls) (nauda tiks atmaksāta
atpakaļ LSA)
Mikus Dubickis – PAR
Undija Ancēna – PAR
Inguna Zariņa – PAR
Kirils Solovjovs - ATTURAS
PAR – 3
ATTURAS - 1
PRET – 0
Lēmums pieņemts.
Undija: Debesu bļoda par KRS? prasa 1300 Ls par dzīvošanu un ēšanu, brokastis arī iekļautas.
Mikus: Tāmi redzēsim?
Undija: Līdz KRS vēl mēnesis. Rosinu rezervēt 1300 Ls rēķinam.
Mikus: Rosinu rezervēt visus 1800 Ls, kas paredzēti.
Balsojums par 1800 Ls rezervāciju „Kam rūp students?” semināram
Mikus Dubickis – PAR
Undija Ancēna – PAR
Inguna Zariņa – PAR
Kirils Solovjovs - PAR
PAR – 4
PRET – 0
Lēmums pieņemts.
Balsojums par naudas atmaksu P. Juram par LSA Valdes sēžu apmeklēšanas transporta
izdevumus segšanu augustā (20 Ls)
Mikus Dubickis – PAR
Undija Ancēna – PAR
Inguna Zariņa – PAR
Kirils Solovjovs - PAR
PAR – 4
PRET – 0
Lēmums pieņemts.
Balsojums par naudas atmaksu M. Dubickim par braucienu uz Valmieru, pārstāvot LSA (7
Ls)
Mikus Dubickis – PAR
Undija Ancēna – PAR
Inguna Zariņa – PAR
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Kirils Solovjovs - PAR
PAR – 4
PRET – 0
Lēmums pieņemts.
Balsojums par naudas atmaksu I. Pastarei par līmes iegādi tekošajam ūdens aparātam (2.42
Ls)
Mikus Dubickis – PAR
Undija Ancēna – PAR
Inguna Zariņa – PAR
Kirils Solovjovs - PAR
PAR – 4
PRET – 0
Lēmums pieņemts.
Balsojums par mobilā telefona rēķina apmaksu M. Dubickim par augustu (4.21 Ls)
Mikus Dubickis – PAR
Undija Ancēna – PAR
Inguna Zariņa – PAR
Kirils Solovjovs - PAR
PAR – 4
PRET – 0
Lēmums pieņemts.
Balsojums par mobilā telefona rēķina apmaksu U. Ancēnai par augustu (5 Ls)
Mikus Dubickis – PAR
Undija Ancēna – PAR
Inguna Zariņa – PAR
Kirils Solovjovs - PAR
PAR – 4
PRET – 0
Lēmums pieņemts.
Kirils atsaucas uz Kārtības rulli, norādot, ka, ja visi nobalsojuši elektroniski, tad tas atkal Valdes
sēdē nav jādara. Valde pieņem zināšanai.
Balsojums par 100 Ls rezervāciju Vecbiedru salidojumam
Mikus Dubickis – PAR
Undija Ancēna – PAR
Inguna Zariņa – PAR
Kirils Solovjovs - PAR
PAR – 4
PRET – 0
Lēmums pieņemts.

5

Mikus: Kiril, kā ir ar printeri?
Kirils: ADF [var ieskenēt uzreiz čupiņu ar lapām] nestrādā, jo kāds ir pazaudējis vienu ķepiņu.
Vajag to kaut kur atrast, pasūtīt, zem 5 Ls to noteikti var dabūt. Rekomendēju, ka atsevišķi vēl
pērkam krāsainu printeri par aptuveni 200 Ls. Tad mums būtu atsevišķi gan melnbaltais, gan
krāsainais printeris. Ja pērkam multifunkcionālu ierīci, tad izmaksas būs aptuveni 300 Ls.
Mikus: Man jau liekas, ka labāk, lai viss ir vienā aparātā.
Inguna: No praktiskā viedokļa, dzirdēju, ka, ja viss ir vienā iekārtā, tad ātrāk nolietojas.
Kirils: Tā tas varētu būt.
Inguna: Mums vēl būtu jārunā par kārtridžu ātru iztērēšanu. Īpaši, kad SP nāk kaut ko izdrukāt
personīgām vajadzībām. Ierosinu paroli krāsainajam printerim. Melnbaltais būtu kā papildus opcija.
Kirils: Melnbalto varēs vest uz semināriem.
Undija: Nezinu, vai mums vajag 2 skenerus birojā.
Kirils: Rekomendēju ņemt multifunkcionālo iekārtu bez ADF, un tad nopirksim ADF vecajam
printerim un salabosim.
Mikus: Kirils ieteica projektoru, kas ir labs. Uzticos viņa izvēlei.
Kirils: Elektroniski vienosimies. Varētu konferences zvanu izveidot, lai parunātu par šo vairāk.
Nedaudz vēl jāizpēta arī izmaksas.
Deleģējums novērtēšanas vizītei

4.

Mikus: Balsojām elektroniski, tagad apstiprināsim arī Valdes sēdē.
Balsojums par Pēteri Ponni kā studentu-ekspertu Baltijas Starptautiskajā akadēmijā virzienā
"Māksla"
Mikus Dubickis – PAR
Undija Ancēna – PAR
Inguna Zariņa – PAR
Kirils Solovjovs - PAR
PAR – 4
PRET – 0
Lēmums pieņemts.

5.

Ienākumu deklarācija ESU

Undija: Rok bija pazaudējis manu e-pastu, tāpēc ielika mūs nesamaksājušo listē. Mums ar
deklarāciju viss ir kārtībā.
Kirils: Ceru, ka par atvainošanos puķes atsūtīs. 
6.

Domes sēde

Mikus: Undiju iesūtīs draftiņu līdz rītdienas18:00 par 19. oktobra DS darba kārtību, kā arī
informāciju par vakancēm.
Undija: Par rītdienas DS viss kārtībā. Ančiks visu ir saorganizējis. Ja vajag, būs arī projektors.
Inguna: Var rīkot gan sporta zālē, gan kur bija iepriekš. Varbūt labāk sporta zālē?
Undija: LMA sporta zāle pašreiz ir izstāžu zāle.
Undija: Par nākamo DS norises vietu Andris vēl nav atbildējis.
Mikus: Pastāv varbūtība, ka var mainīties vieta?
Undija: RTU būs noteikti, bet es vēl precizēšu.
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Mikus: Labi, noskaidro, lai nav putrošanas.
Inguna: Mikus, iespējams, ka kaut kas nāks no ESC, vajadzēs kādu pozīciju, tad es tev līdz rīta
18:00 padošu ziņu.
Kirils: Kā ir ar ārkārtas Domes sēdes darba kārtību? Tur būs arī atskaites un kaut kas tāds?
Mikus: Tikai tavs punkts par tiesvedību.
Undija: Uz vietas var kāds ierosināt punktu, vienīgi Statūtos tas nav atrunāts par ārkārtas Domes
sēdi.
Mikus, Kirils: Tas notiek līdzīgi kā parastajā DS.

7.

Par sadarbību ar Latvijas Prezidentūras ES Padomē sekretariātu

Inguna: Vēl nav neko atbildējuši uz e-pastu.
Mikus: Sazinies vēl. Ja nemaldos 27. septembrī viņiem atvērto durvju diena. Vari kādu aizsūtīt vai
pati aiziet. Vajag kādu darba grupu, lai izstrādājam plānu, kā to visu īstenojam. Jādomā, kas par to
būs atbildīgais - visticamāk jaunais JPSL vadītājs.

8.

NOM projekta pieteikums

Mikus: Pāvels nav uz vietas. Līdz 25. datumam ir pēdējie termiņi projekta papildinājumam. Ieva,
kas notiek ar partnerorganizācijām?
Ieva: Visas valstis atsūtījušas divu jauniešu organizāciju aizpildītas partneru formas, izņemot
Zviedriju un Islandi. Zviedrs teica, ka šodien vai rīt atsūtīs, bet Islande man pašai liek sarunāt otru
organizāciju. Iedeva kontaktus no Reikjavīkas Universitātes. Uzrakstīju, redzēs, kā būs.
Undija: Vajag parunāt ar Annu. Inguna ar viņu arī tikās ESC. Varbūt lai Inguna sazinās.
Ieva: Šķiet, ka ar viņu arī runāju.
Mikus: Ja Islande nedabū otru organizāciju, tad NOM nevar piedalīties, jo apdraud visu projektu.
To vajag viņiem uzsvērt.
9.
Par izmaiņu ierakstīšanas biedrību un nodibinājumu reģistrā atlikšanu
Kirils: Divreiz zvanīju viņiem. Viņi vēlas, lai Dome atsauc cilvēku, nevis pietiek tikai ar tā
iesniegumu. Ālmane ziņoja, ka ir iespējams ierakstīt nākotnes datumu. Ja tā būtu mana personīgā
lieta, pārsūdzētu. Jautājums, ko darām? Vai ņemam vērā termiņu un iesniedzam visus labojumus,
ko viņi prasa?
Mikus: Darām visu efektīvākajā veidā, lai nebūtu kašķēšanās un 19. oktobra Domes sēdē visu
noskaidrosim.
Kirils: Tas būs efektīvākais.
Balsojums par Uzņēmuma reģistra lietas iekļaušanu 19. oktobra Domes sēdes kārtībā
Mikus Dubickis – PAR
Undija Ancēna – PAR
Inguna Zariņa – PAR
Kirils Solovjovs - ATTURAS
PAR – 3
PRET – 0
ATTURAS - 1
Lēmums pieņemts.
10.
BOM projekts
Mikus: Ir kādas tāmes, laika projekti utt.?
Inguna: Par to es nezinu, bet ES runājām ar lietuviešiem, viņi būs. Ar igauņiem nedaudz runājām,
un viņu vadītāja apgalvoja, ka iesaistīsies.
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Undija: Līva arī bija ESC, nezinu.
Mikus: Ieva, pajautā Līvai visu!

11.
Par sadarbību MBA25 projektā
Mikus: Pienāca informācija uz e-pastu. Ir interese iesaistīties?
Inguna: Likās ļoti specifiski, nesapratu, kāpēc mums būtu jāpiedalās kā LSA, tas drīzāk būtu jādara
kādai biznesa skolai.
Mikus: Labi, tad tur mēs neko nedarām.
12.

Motivācijas pasākumi

Mikus: Vita mums sarunās bezmaksas peintbola spēlēšanu. Mēs visi piedalāmies, ja?
Undija, Inguna: Pirmo reizi dzirdam.
Mikus: Vitai ir iespēja sarunāt mums bezmaksas peintbola spēlēšanu, tas varētu būt saliedējošs
pasākums.
Inguna: Var uzaicināt arī Domi vai SP vadītājus. Labāk tomēr SP vadītājus, Dome būtu par daudz.
Valde apstiprina, ka visi piedalītos.
Mikus: Otra lieta. Drīz tikšos ar Pure chocolate īpašnieku A.Žimantu. Vai jūs gribētu aizbraukt uz
fabriku ciemos un, protams, parunāt par sadarbību projektiem?
Inguna: Ir forši tikties par darbību, bet kāds ir ieguvums abām pusēm? Ja brīva diena, tad, jā,
došos.
Undija: Tas ir atkarīgs no datuma un laika, kas jāieplāno laicīgi, man gandrīz katru dienu ir
tikšanās ar kādu SP.
Mikus: Vai gribam ko tādu?
Undija: Atkarīgs no laika un ilgtermiņa ieguvumiem abām pusēm.
13.Nākamā Valdes sēde
9. oktobris pulksten 17:15, Mārstaļu ielā 2/4-4, LV-1050.
Kirils jautā, vai Vitai par septembri maksāt vajadzētu maksāt mazāk, ņemot vērā, ka netiek
apmeklētas Valdes sēdes.
Inguna izsakās par Valdes locekļu izbraukšanām un atvaļinājumu nenoformēšanu.
Mikus norāda, ka, ja Valdes loceklis visu spēj izdarīt ar e-pasta starpniecību un tāpat iesaistās visos
procesos, tad tā nav problēma.
Inguna: Ja darbs LSA ir pakārtots, tad slikti, jo esam ievēlēti svarīgā amatā.
Valde atgriežas pie algu jautājuma. Inguna norāda, ka Mikum kā vadītājam par to ir jānes atbildība,
vai Valde strādā.
Mikus: Nevar jau katra indivīda vai grupas intereses apmierināt. Ja varam lemt, vai taisīt
diferencētās algas, to visu lemj Dome, un Dome nolēma, ka to nedarām.
Undija: Varbūt būšu riebīga, bet tu biji tas, kas uzspieda, ka algas nevajag diferencēt, un tev vajag
būt atbildīgam, kā Valde strādā. Un tiešām sanāk, ka Vita nav bijusi Valdes sēdēs un nav izdarījusi
savus darbus. Un ir darbi, kas man jādara viņas vietā. To atalgojuma naudu varētu novirzīt citām
aktivitātēm piemēram, Vecbiedru salidojums.
Mikus: Es tev piekrītu, bet man to nevar pārmest, vai kāds Valdes loceklis, ko vēlēja Dome, strādā
vai nē, un kāda ir viņa godprātība.
Kirils: Atbildība noteikti jāuzņemas tiem, kas lobēja, ka Valdē vispār ir algas.
Inguna: LU SP šādas lietas tiek risinātas. Ja tu pieļausi, ja kāds nestrādā, tad citi arī nestrādās.
Mikus: No klātesošajiem visi godprātīgi strādā, un jaunos izskatīsim, lai tā neatkārtojas. Jaunajiem
teiksim ko, kas un kā.
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14. NNDP
M. Dubickis: Ārkārtas DS; LSA vecbiedru salidojums; Tikšanās ar A.Žimantu; Biroja atklāšanas
pasākuma sanāksme; Karjeras nedēļas atklāšanas paneļdiskusija.
U. Ancēna: sazināties ar Studentu Paradīzes pārstāvjiem, LMA Ārkārtas Domes sēde, Vecbiedru
salidojums, RTU SP vēlēšanas, KRS sēde un simulācijas gatavošana
I.Zariņa: Ārkārtas DS.
V. Štrobindere: sarunas par peintbolu Valdei, informācijas ievietošana mājas lapā.
P. Jurs: darbs pie NOM projekta.
K. Solovjovs: Ārkārtas DS, sagatavot IZM finansējuma vēstuli, iespējama juridiskā virziena sēde,
tiesa.

Valdes sēde tiek slēgta plkst. 15:50
Sēdes vadītājs:

M. Dubickis

Sēdes protokoliste:

I. Pastare
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