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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 

 

18.10.2013.     Rīgā      Nr. 2013/VP32 

                                                                            

Sēdē piedalās: 

Valdes dalībnieki: 

Mikus Dubickis– Prezidents; 

Kirils Solovjovs – Juridiskā virziena vadītājs; 

Undija Ancēna – Viceprezidente. 

 

Viesi: 

Armanda Vilcāne 

Līva Vikmane 

 

Sēdes darba kārtība: 

1. Jautājumi par atskaitēm; 

2. Ienākošie dokumenti; 

3. Finanses; 

4. LSA Gada balvas projekta vadītāja iecelšana; 

5. Strukturētais dialogs; 

6. Par sadarbību uz Latvijas Prezidentūras ES Padomē sekretariātu; 

7. Par finansējumu augstākai izglītībai; 

8. Atzinumi par akadēmiskās un profesionālās izglītības standartiem, IZM informatīvo 

ziņojumu par turpmāko kvalitātes nodrošināšanas procesu Latvijā; 

9. Līgumi ar studentiem-ekspertiem; 

10. BM65; 

11. Domes sēde; 

12. Domes sēde RCK; 

13. Par jaunatnes organizācijas statusu/statūtiem; 

14. Atskats uz NOM; 

15. BOM projekts; 

16. Nākamā Valdes sēde; 

17. NNDP. 

 

Valdes sēde tiek atklāta plkst.15:13 

Valdes atskaites: 

M. Dubickis: 

08.10. - Tikšanās ar I.Druvieti par finansējuma jautājumu; 

08.10. - Tikšanās ar I.Grigorjevu par finansējuma jautājumu u.c. LSA aktualitātēm; 

08.10. - Tikšanās ar G.Rēvaldi - sveikšana ar apstiprināšanu VeA rektores amatā, pārrunāti 

augstākās izglītības finansēšanas jautājumi un iespējas atbalstīt LSA izbraukuma Domes sēdi 

Ventspilī; 

09.10. - LSA valdes sēde; 

09.10. - Tikšanās par finansējumu AI; 
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10.10. - Informācija I.Vanagai par finansējumu LSA; 

10.10. - Darbs pie Valdes rīcības plāna izpildes; 

10.10. - Informācija A.Vilcānei kandidēšanai uz PR vadītājas amatu; 

11.10. - Prezentācija par LSA A.Kažokas mācību brauciena grupai; 

11.10. - VIAA konference: Iepriekšējo zināšanu un mācīšanās pieredzes atzīšana, tikšanās ar 

J.Dzelmi par turpmāko kvalitātes nodrošināšanas procesu Latvijā, AIKNC pieredzes saglabāšanu 

jaunai institūcijai, tikšanās ar J.Bernātu par IZM informatīvo ziņojumu par kvalitātes 

nodrošināšanu; 

11.10. - Strukturētā dialoga sēde IZM; 

11.10. - Tikšanās ar A.Vilcāni; 

14.10. - Skaidrojums par Ls 200 000 iespējamo samazinājumu; 

14.10. - Atskaite Domei u.c.; 

15.10. - Atskaite Domei; 

15.10. - Darbs pie LSA valdes rīcības plāna izpildes novērtējuma; 

 

Visā periodā: 

- Darba organizēšana un vadīšana, biedra naudas, saziņa un ziņapmaiņa ar dažādām iesaistītām 

pusēm par finansējuma jautājumu u.c. jaut. 

 

U. Ancēna: 

8.10. - tikšanās ar Aneti K.  

8.10. - Vecbiedru salidojuma izvērtēšana 

8.10. - tikšanās ar Miku un Ingunu par Valdes darbu 

9.10. - Valdes sēde  

10.10. - tikšanās ar Miku par rīcības plāna izpildi, plāna papildināšana  

10.10. - tikšanās ar Agnesi S.  

10.10. - tikšanās ar Ēriku. B.  

10.10. - motivācijas seminārs par pārrunu vadīšanu  

12.10. - LU talka botāniskajā dārzā 

13.10. - Valdes amatu kandidātu dokumentācijas sagatavošana izsūtīšanai Domei  

14.10. - tikšanās ar LSPA SP 

14.10. - tikšanās ar Armandu Vilcāni  

14.10. - akadēmiskā tikšanās par finansējumu  

15.10. - akadēmiskā tikšanās par finansējuma jautājumu  

16.10. - dokumentācijas sagatavošana, tikšanās ar Aneti V.  

16.10. - KRS sēde  

16.10. - RISEBA SP dzimšanas dienas pasākums un biroja atklāšana  
 

 

P. Jurs: 

 

I.Zariņa: 

08.10. - Tikšanās ar M.Dubicki un U.Ancēnu par LSA Valdes darbību 

09.10. - LSA Valdes sēdes apmeklējums 

09.10. - Sagatavota un nosūtīta informācija par LSA deleģētajiem ekspertiem un novērotājiem IZM 

AIZI departamenta Studiju akreditācijas sekretariātam 

09.10. - Darba grupas par finansējumu augstākajai izglītībai organizēšana, apkopots darba plāns un 

nosūtīts DG dalībniekiem 

09.10. - LSA Akadēmiskā virziena sēdes sasaukšana un darba kārtības izveide 

10.10. - Iepazīšanās ar RTU dokumentiem par akadēmisko godīgumu (priekš NOM tikšanās) 

10.-13.10. - Ziemeļvalstu studentu apvienību tikšanās (NOM) 

12.10. - NOM sesijas vadīšana par akadēmiskā godīguma rezolūciju, dalība ieteikumu apkopošanā 

un iestrādāšanā dokumentā 

14.10. - Tikšanās ar AIC pārstāvjiem saistībā ar pētījumu par mācīšanās rezultātiem 
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14.10. - LSA Akadēmiskā virziena sēdes vadīšana 

15.10. - LSA Valdes rīcības plāna izvērtējums LSA Domei 

15.10. - LSA Akreditācijas apmācību izmaksu apkopojums, attaisnojošo dokumentu iesniegšana 

Undijai 

15.10. - LSA Darba grupas par finansējumu augstākajai izglītībai organizēšana / vadīšana 

16.10. - Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdes apmeklējums 

16.10. - IZM Studiju akreditācijas komisijas sēde 

16.10. - IZM Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde 

16.10. - Tikšanās ar A.Kažoku par NOM Klaipēdā un aktualitātēm augstākajā izglītībā 

16.10. - Pārtikas un dzērienu iegāde LSA biroja atklāšanas pasākumam 

 

 

K. Solovjovs: 

08.10. Vienotā AI telpas finansējuma modeļa pirmā uzmetuma sagatavoša 

09.10. Valdes sēde 

10.10. Iepazīšanās ar Valdes rīcības plānu 

11.09.-13.09. NOM tikšanās Klaipēdā 

12.09. Nosūtīju mums interesējošās 2014. g. tēmas ESU hack buddy 

15.10. BoardMeeting 65 Croatia dalībnieku pārvaldīšana 

16.10. Saeimas izglītības kom. tikšanās par budžetu 

 

Balsojums par Valdes sēdes darba kārtības apstiprināšanu 

Mikus Dubickis – PAR 

Undija Ancēna – PAR 

Kirils Solovjovs - PAR 

PAR – 3 

PRET – 0 

Lēmums pieņemts. 

1. Jautājumi par atskaitēm 

Pāvels Jurs neiesūtīja atskaiti! 

Diskusija par Pāvela Jura paveiktajiem darbiem un atalgojumu oktobrī. Valde nolemj ar viņu 

pārrunāt šo jautājumu pirms Domes sēdes. 

2. Ienākošie dokumenti 

Ieva: rēķins no L&T par atkritumu izvešanu oktobris-decembris; IZM vēstule par MK noteikumu 

projektu "Noteikumi par akadēmiskās izglītības valsts standartu"; IZM vēstule par MK noteikumu 

projektu "'Noteikumi par otrā līmeņa prof. augstākās izgl. valsts standartu"; RD Satiksmes 

departamenta vēstule par rezerves stāvvietas ierīkošanu; katalogi no Parnass; elektroniskas vēstules 

– IZM vēstule „Par sadarbību ar atklātā konkursa „Augstākās izglītības iestāžu iekšējās kvalitātes 

nodrošināšanas sistēmu efektivitātes novērtēšana akreditācijas ietvaros” uzvarētāju SIA „Dynamic 

University”„; IZM vēstule „Par informatīvo ziņojumu”; atbilde no Didža Skutes par tiesvedību. 

 

Diskusija, kas sagatavos atzinumus, jo pagaidām tas nav izdarīts. 

Kirils: par stāvvietu jāgroza normatīvie akti. Jāiet kādai pilnvarotai personai parunāt ar Ušakovu 

vēlreiz. 

Mikus: pagaidām atliekam jautājumu. 

Kirils: privātā teritorijā zīmi uzlikt esot vienkāršāk. 

Kirilam jāsazinās ar Ēriku Blumbergu par Didža Skultes vēstuli un iespējamajiem variantiem 

turpmāk. 
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3. Finanses 

KONTA ATLIKUMS   LVL 7777,80  

KASES ATLIKUMS    LVL 22,58 

PAREDZAMIE IZDEVUMI  -LVL 6,25 

PIEJAMAIS ATLIKUMS   LVL 7794,13 

 

Valde nolemj balsot elektroniski par visiem jautājumiem, jo nav kvoruma. 

Tiek piefiksēti nepieciešamie balsojumi. 

Balsojums par L&T rēķina par atkritumu izvešanu apmaksu (10.20 Ls) 
Balsojums par Pāvela Jura telefona rēķina apmaksu septembrī (8 Ls) 
Balsojums par naudas atmaksu Ievai Pastarei par uzlīmju izdruku „Merķeļa drukā” (0.70 Ls) 
Balsojums par dāvanas iegādi RISEBA SP dzimšanas dienā (9.08 Ls) 
Balsojums par naudas atmaksu Ievai Pastarei par lentes iegādi biroja atklāšanai (0.59 Ls) 
Balsojums par Kirila Solovjova telefona rēķina apmaksu septembrī (3.52 Ls) 
Balsojums par ceļa izdevumu segšanu Kirilam Solovjovam uz NOM Klaipēdā (30 Ls) 
Balsojums par Līvas Vikmanes un Ingunas Zariņas deleģēšanu uz Board Meeting 65 
Balsojums par decembra LSA  Domes sēdes norisi Rīgas Celtniecības koledžā 
Balsojums par naudas rezervāciju uz Board Meeting 65 (800 eiro) 
Balsojums par naudas atmaksu Ievai Pastarei par pateicības izdruku RTU SP (0.60 Ls) 
 

Undija informē, ka biedra naudu ieskaitīja RTU SP. 

 

4. LSA Gada balvas projekta vadītāja iecelšana 

Undija informē, ka ir trīs pieteikumi uz LSA Gada balvas projekta vadītāja amatu. Rosinu sarīkot 

tikšanos ar katru kandidāti nākamnedēļ un tad izlemt. Ir pieteikušas Armanda Vilcāne, Sindija Virse 

un Kristiāna Štāla. 

Mikus: vajadzētu gan ātrāk ķerties pie šī jautājuma klāt, bet akceptēju. 

 

 

5. Strukturētais dialogs 

 

Mikus: informē par Strukturētā dialoga konference Briselē no 24. Līdz 25. novembrim, kur varēs 

pieteikties arī no LSA. Otra lieta, IZM sludinās iepirkumu par 20 000 Ls, kur varētu gatavoties un 

pieteikties arī LSA. 

 

6. Par sadarbību ar Latvijas Prezidentūras ES Padomē sekretariātu 

 

Ingunas nav uz vietas. Mikus informē, ka no 23. līdz 25. oktobrim ir diskusijas, kur var pieteikties. 

Līva: ir runāts ar viņiem par ESC finansējumu? 

Mikus: vēl nav runāts, bet esmu jau Ingunai to teicis. Līva droši vien to varētu pārņemt ar Ingūnu 

vai viena. 

 

7. Par finansējumu augstākai izglītībai 

Mikus: šobrīd pozitīvi, ka 1,9 miljoni ir pieprasīti, un lielas cerības, ka šī nauda varētu palikt 

augstākajai izglītībai. 

Undija: izdomājām Ingunas darba grupā ilgtermiņa un īstermiņa mērķus. 

Mikus: kā reāli domājat ilgtermiņā, ja studenti mainās? 
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Līva: ilgtermiņā runājām pārsvarā par bāzes finansējumu. Doma jau vasaras periodā sasaukt darba 

grupas. Strādāt gan ar studentiem, gan institūcijām. 

Mikus: jau pavasarī būtu jāsāk darbs ar Finanšu ministrijas pārstāvjiem. 

Līva: lai strādātu ar studentiem jāsarunā kāds pasniedzējs, kas informē un palīdz izstrādāt 

komunikācijas stratēģiju. Kam aiziet tie 1,9 miljoni, ko dabūjam atpakaļ? 

Kirils: nekur neaiziet, vienkārši tiek ielikti budžetā. Lēmējiem ir priekšstats, kur nauda paliek. 

Līva: jāiesaistās sarunās, kur tā nauda aiziet. 

 

 

8. Atzinumi par akadēmiskās un profesionālās izglītības standartiem, IZM informatīvo 

ziņojumu par turpmāko kvalitātes nodrošināšanas procesu Latvijā  

 

Nav sagatavoti. 

 

9. Līgumi ar studentiem-ekspertiem 

 

Kirils: beidzot ar Ingunu sākām ar to strādāt. Tas vispār ir ētiski? 

Mikus: ESU tā dara, mēs jau Domē šo lēmumu pieņēmām. 

Līva: tika atrunāts, ka nauda aiziet Akreditāciju lietām. Es ļoti skaidri atceros, ka tieši tam bija 

paredzēts novirzīt šo naudu. 

Mikus: nē, mēs spriedām, ka prioritāri aiziet. 

Kirils: kas notiek, ja students neparaksta līgumu? 

Mikus: tas ir jāizdomā, ko darīt, jo kādu piespiest mēs nevaram. Varam atsaukt deleģējumu, bet 

jautājums, vai to darīt. 

Kirils: Lūk, šo vajag saprast. Vai IZM zina par šiem mūsu līgumiem? 

Mikus: visticamāk, ka nē. 

Kirils: varu pārstrādāt šo līgumus? 

Mikus: vari, bet pie šī bija jāķeras jau ļoti sen. 

 

10. BM65 

 

Mikus: nolēmām, ka sūtām jaunievēlēto Starptautiskā virziena vadītāju un kā otro Ingunu. 

Diskusija par biļešu cenām. 

Līva: varbūt varam ierosināt trešo delegātu augstskolām? 

Mikus: tad to mēs varētu darīt pēc rītdienas, kad ievēlēs jauno virziena vadītāju, kas varēs pie tā 

strādāt. 

Kirils: ESU varam pieprasīt finansējumu ceļošanai. 

Balsojumus par naudas rezervāciju biļetēm un delegātiem skatīt pie finanšu informācijas. 

 

11. Domes sēde 

Jautājumu par 19. oktobrī notiekošo Domes sēdi nav. 

 

12. Domes sēde RCK 

 

Diskusija par decembra Domes sēdes norises vietu. Valde par šo balsos elektroniski. 

 

13. Par jaunatnes organizācijas statusu/statūtiem 

 

Jautājums tiek pārcelts uz nākamo Valdes sēdi. 

 

14. Atskats uz NOM 

Jautājums tiek pārcelts uz nākamo valdes sēdi. 
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15. BOM projekts 

 

Līva informē par BOM projektu. Paredzēti 30 dalībnieki, no katras Baltijas valsts pa 10. Projekta 

datumi no 15. līdz 17. novembrim. Informē par papildus finansējumu no medicīnas izglītības fonda, 

kas tuvākajā laikā ienāks LSA kontā. Šobrīd ir sastādīta programma un tiek piesaistīti cilvēki 

paneļiem un kā moderatori. Domes sēdē Līva labprāt par šo pastāstītu un izsludinātu pieteikšanos 

SP pārstāvjiem. Uzsvars tiek likts ne tik daudz uz nacionālajām apvienībām, bet vairāk vai mazāk 

vietējām apvienībām. 

Mikus: tāmē ir? 

Līva: varēšu iesūtīt vēlāk tāmi. 

 

16. Nākamā Valdes sēde 

28. oktobris pulksten 17:30, Mārstaļu ielā 2/4-4, LV-1050. 

 

17. NNDP 

M. Dubickis: Biroja atklāšana, Domes sēde, vizīte LiepU SP, Finansējuma AI jautājums, IZM AIZ 

pasākumu plāna un informatīvā ziņojuma par AI kvalitātes nodrošināšanu jautājumi, dalība 

seminārā KRS, dalība DU SP jauno biedru seminārā. 

U. Ancēna: Domes sēde, KRS tikšanās sēde, tikšanās ar Kristu Lubiņu par sponsoru piesaisti, 

tikšanās ar sponsoriem KRS, Motivācijas seminārs un Kam Rūp Students?  

K. Solovjovs:  

 

 

Valdes sēde tiek slēgta plkst. 16:10 

 

Sēdes vadītājs:     M. Dubickis 

 

 

 

 

Sēdes protokoliste:    I. Pastare   


