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!
Kopš%2014.gada%29.%marta%kongresa%LSA%Revīzijas%komisija%(turpmāk!–!RK)!darbojas(
5" cilvēku" sastāvā:" no" LU" izvirzītais" Aivars" Šāblis," no" RTU" izvirzītais) Kaspars)
Salenieks,*no*RSU*izvirzītais*Mārtiņš*Šmits,*no*EKA*izvirzītā*Inga*Tomkoviča*un*no*
LLU#izvirzītais#Edvards#Ratnieks.!
!
RK! savu% darbu% veikusi% laika% posmā% no% 2014.! gada! 29.! marta% līdz% 2015.! gada! 24.!
martam.& Papildus& šī& laika& perioda( dokumentu( analīzei( un( veiksmīgākai(
interpretācijai+ tika+ lietoti+ arī+ dokumenti) laika) posmā) līdz) 2009.gadam.! Lai! veiktu!
Pozīciju! apkopojumu( tika( izmantotas( visas( pieejamās( LSA( aktīvās( pozīcijas.( LSA!
darbības! novērtējuma! analīzei! šogad! tika! veiktas! kvalitatīvas! datu! ievākšanas!
metodes.! Tika! veiktas! intervijas! ar! LSA! Valdes! locekļiem,! LSA! Domniekiem! un!
augstskolu!studējošo!pašpārvalžu!pārstājiem,!un!LSA!projektu!vadītājiem.!Jāatzīmē,*
ka!RK!nav$atsevišķi$analizējusi$LSA$Kongresa$darbību!–!jo!tieši#šai#institūcijai#tā#ir#
vairāk'vai'mazāk'pakļauta.!
!
RK! ziņojumā) tika) izmantota) visa) pieejamā) LSA) dokumentācija,) kuru) LSA) Valde) un)
biroja' administratores' iespējami' ātri' centās' piegādāt' RK," taču" veiksmīgākai"
ziņojuma) satura) izveidei$ tika$ izveidoti$ vairāki$ dokumenti,$ kādi$ līdz$ šim$ nav$ bijuši$
LSA$ rīcībā$ un$ atrodami$ pielikumos.$ Tāpat! tika! izmantoti! dokumenti! no! iepriekšējā!
gada! RK! ziņojuma.! Diemžēl! atsevišķos! brīžos! RK! darbs! tika! kavēts! nepiešķirot!
laicīgu!un!patstāvīgu!pieeju!LSA!Iekšējo!dokumentu!sistēmai.!RK!ar!nožēlu!atzīst,!ka!
divos! gadījumos! nepieciešamā! informācija! tā! arī! netika! nodrošināta.! RK! atzinīgi!
novērtē,! ka! RK! ziņojuma) deleģēto) pārstāvju) darbības) pārskats) tagad) arī) tiek)
izmantots!praksē!un!ir!publiski!pieejams!LSA!mājaslapā.!!
!
RK! ziņojums) sastāv) no) vairākām) apjomīgām) daļām,) lai) pēc) iespējas) daudzpusīgāk)
attēlotu' LSA' darbību' gada' laikā' un' ne' tikai.' Ziņojuma' sākuma' daļā' tiek' apskatīts'
iepriekšējās+revīzijas+komisijas+ziņojums,+tā+secinājumu)kā)arī)tajā)veikto)ieteikumu)
izpilde.!RK!visu!gadu!ir!sekojusi!iepriekšējā!RK!ziņojuma!secinājumu!un!ieteikumu!
izpildei! ar! aktīvām! darbībām! veikt! šo! ieteikumu' izpildi.' Ziņojuma' otrā! daļa$ ir$ LSA$
Valdes' un' Domes' darbības' pārskats' un' pārskati! pār! LSA! Stratēģiskā! plāna! izpildi,!
publisko! tēlu! un! projektu! organizāciju.! Ziņojumā! ir! pievērsta* uzmanība* LSA*
notiekošajiem+ procesiem+ un+ to+ analīzei,+ veicot+ novērtējumu+ par+ to,+ kādi+ procesi+
eksistē,! kādi! tiek! ievēroti! un! cik! tie! ir! kvalitatīvi,! ar! mērķi& dot& ieteikumus& to&
sekmīgākai* realizācijai.* Revīzijas* ietvaros* veikta* arī* LSA* Budžeta* revīzija,* ar* mērķi*
uzlabot( budžeta( plānošanas( procesu.( Ziņojuma( noslēgumā( iekļauta( daļa( par( LSA(
darbību' regulējošajiem' dokumentiem.' Šī' sadaļa,# kā# arī# pielikumos# atrodamie!
dokumenti! veidoti,! lai! Domniekiem' un' topošajiem' domniekiem' atvieglotu' izpratni'
par$LSA$darbību,$un$dokumentiem,$kas$to$regulē.!
!

!
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Ziņojums) kā) ierasts) noslēdzas) ar) secinājumu) un) ierosinājumu) sadaļu,) kurā) pēc)
būtības# apkopoti# ierosinājumi# un# secinājumi# no# visa# ziņojuma.! Sadaļa% veidota,% lai%
LSA! Valde! un! Dome! var$ iepazīties$ ar$ rekomendācijām! par! nepieciešamajiem!
uzlabojumiem!turpmākājā!darbībā.!!Secinājumu!un!ierosinājumu!sadaļa!veidotā!tā,!
lai! interesentiem! nav" jālasa" viss" dokuments," bet" tikai" daļas," kuras" tos" interesē" un"
nākamajai(RK!ir#iespēja#vienkārši#analizēt,#ko!no#ieteiktā#gada#laikā#izdevies#izdarīt.#
Katram! secinājumam! un! ierosinājumam! šajā! sadaļā! klāt! ir! numurs,! kas! ļauj!
noskaidrot,!kurā!no!ziņojuma!daļām!ir!atrodams!šis!ierosinājums!vai!secinājums,!ja!
ir!nepieciešams!uzzināt!uz!kādiem!datiem!tas!balstīts!un!kā!tas!veidots.!!
!
Lai! veicinātu! efektīvāku! RK! ziņojuma! secinājumu! un! ieteikumu! izpildi,! ir!
nepieciešama!aktīvāka!LSA!Domes!iesaiste.!!
!
RK! ir! izdevies! uzlabot! ziņojuma! veidošanas! procesu,! proaktīvi! veidojot! ieteikumus!
darbības! uzlabošanai! gada! garumā! un! uzlabojot! ziņojuma! veidošanas! metodes,!
lielāku!uzmanību!vēršot!kvalitatīvām!metodēm!ziņojuma!datu!ievākšanā,!un!līdz!ar!
to! ir! izdevies! izveidot% vienu% no% apjomīgākajiem,% un% ceram% pilnīgākajiem% revīzijas%
ziņojumiem) LSA) pēdējo) gadu) vēsturē.) Šajā) laikā) veltot) laiku) un) nakts) stundas) tā)
veidošanai) tika) konstatētas) stiprās) un) vājās) puses) organizācijas) darbībā,) kā) arī)
piedzīvoti$ atklāsmes$ un$ vilšanās$ mirkļi.$ RK! darba% laikā% skaidri% tika% saskatītas%
papildus( nepieciešamības( sekmīgas( revīzijas( veikšanai.( RK! atzinīgi! novērtē! 2014.!
gada!LSA!Kongresa!lēmumu!piešķirt!līdzekļus!RK!motivācijai!un!ierosina!šo!saglabāt!
šādu!līdzekļu!piešķiršanu!arī!šogad:!
!
[Ievads.I.1]! Pēc$ RK! ziņojuma) apstiprināšanas,) pieņemt) lēmumu) par)
RK! motivācijai* novirzāmiem* līdzekļiem,* kas* nepārsniedz* pusi* no*
minimālās'mēnešalgas."
!
[Ievads.I.2]! Sākot& darbu& RK! iesniegt' drukātā' un' elektroniskā' veidā'
iepriekšējo*LSA*Revīzijas*ziņojumu.!
!
[Ievads.I.3]!LSA!Domei!virzīt!ziņojuma!ieteikumus!pēc!to!izvērtēšanas!
kā! lēmumprojektu! un! iestrādāt! nepieciešamos! ieteikumus! LSA!
Stratēģiskajā!gada!plānā!veicamajos!darbos.!
!

!

!

!

!

!

[Ievads.I.4]!Sākot&darbu!RK!sniegt'pieeju'LSA'IS'kā'arī!izsniegt(biroja(
atslēgu(LSA(revīzijas)veikšanai.!
!

!
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Saturs!
!

1.! 2013./2014.! gada! revīzijas! komisijas! ziņojuma! secinājumu! un! ierosinājumu!
izpildes!pārskats!....................................................................................................................................!5!
2.! LSA$Valdes$darbības$pārskats!..............................................................................................!10!
2.1.! LSA!Valdes!sēžu!dokumentācijas!pārskats.!...........................................................!10!
2.2.! LSA!Valdes!sēžu!apmeklējums!....................................................................................!11!
2.3.! LSA!Valdes!sēžu!saturiskā!analīze!.............................................................................!13!
2.4.! LSA!Valdes!sadarbība!......................................................................................................!15!
2.5.! LSA!Valdes!darbības!caurspīdīgums!un!iespējas!iesaistīties!.........................!17!
2.6.! LSA!Valdes!darbības!dokumentācija!........................................................................!18!
2.7.! LSA!Valdes!darbība!LSA!projektos!............................................................................!19!
3.! LSA!Domes!darbības!pārskats.!............................................................................................!21!
3.1.! LSA!Domes!sēžu!dokumentācijas!pārskats.!...........................................................!21!
3.2.! LSA!Domes!sēžu!apmeklējums!....................................................................................!22!
3.3.! Augstskolu!studējošo!pašpārvalžu!deleģēšanas!kārtība!.................................!23!
3.4.! LSA!Domes!darbība!..........................................................................................................!24!
3.5.! Domnieku!un!aktīvistu!iesaiste!LSA!darbībā!........................................................!26!
3.6.! LSA!Darba!organizācijas!modelis!...............................................................................!28!
3.7.! Iekšējās!komunikācijas!stratēģijas!izstrāde!..........................................................!29!
4.! LSA!Stratēģiskā!plāna!pārskats!...........................................................................................!31!
5.! LSA!Projektu!vadība!.................................................................................................................!34!
6.! LSA!Komunikācija!un!publiskais!tēls!................................................................................!36!
6.1.! LSA!vēstule!Ģenerālprokuroram.!...............................................................................!38!
7.! LSA!Budžeta!izlietojums!.........................................................................................................!41!
7.1.! Biedru!naudas!sadalījums!.............................................................................................!44!
7.2.! LSA$norēķinu$konta$darbību$analīze!........................................................................!45!
7.3.! Ziedojumu!un!dāvinājumu!pārskats!.........................................................................!47!
7.4.! Projekta!“Students!a!sistēmas!zobrats”!finansējuma!pārskats!......................!48!
7.5.! Akreditācijas!apmācību!ieņēmumi!............................................................................!50!
8.! LSA$darbību$regulējošo$dokumentu$revīzija!.................................................................!51!
8.1.! LSA$Pozīciju$apkopojums!..............................................................................................!51!
8.2.! Pozīciju!izmaiņas!...............................................................................................................!51!
8.3.! Pozīciju!izpilde!...................................................................................................................!53!
8.4.! Jauno!pozīciju!izpilde!......................................................................................................!53!
9.! Revīzijas*principi!.......................................................................................................................!55!
10.! Secinājumi!..................................................................................................................................!57!
11.! Ierosinājumi!..............................................................................................................................!64!
12.! Pielikumi!.....................................................................................................................................!69!
Pielikums)1.)LSA)Statūtu)mērķu)un)uzdevumu)apskats!....................................................!70!
Pielikums)2.)Statūtu)mērķu)un)uzdevumu)un)vadlīniju)virzienu)apskats!.................!71!
Pielikums)3.)Statūtu)mērķu)un)uzdevumu)un)vadlīniju)virzienu)un)mērķu)apskats
!....................................................................................................................................................................!73!
Pielikums!4.!Domes!sēžu!apmeklējuma!statistika.!..............................................................!76!
Pielikums)5.)LSA)Pozīciju)apkopojums)!!...................................................................................!78!

!

4!

!

1. 2013./2014.! gada! revīzijas! komisijas! ziņojuma! secinājumu! un!
ierosinājumu!izpildes!pārskats!
!
Apzīmējumi:!
!

Izpildīts!
!

Daļēji!izpildīts!
!

Neizpildīts!
Vairs!nav!aktuāls!
Komentārs!

!

Lorem!ipsum!

!

• Pēc!LSA!Revīzijas!komisijas!ziņojuma!apstiprināšanas,!pieņemt!lēmumu!par!
LSA!Revīzijas!komisijas!motivācijai!novirzāmiem!līdzekļiem,!kas!nepārsniedz!
pusi!no!minimālās!mēnešalgas.!
darbu! LSA! Revīzijas! komisijai! iesniegt! drukātā! un! elektroniskā! veidā!
• Sākot!
iepriekšējo!LSA!Revīzijas!ziņojumu.!

• Sākot!darbu!sniegt!pieeju!LSA!IS!kā!arī!izsniegt!biroja!atslēgu!LSA!Revīzijas!
veikšanai.!
o Pēc!sākotnēja!atteikuma!RK!ir!ieguvusi!pieeju!LSA!IS.!

• Balstoties!uz!Revīzijas!komisijas!ieteikumiem!Domei!izvirzīt!konkrētus!darba!
uzdevumus,!LSA!Valdei!vai!pārstāvjiem,!lai!tiktu!izpildīti!Revīzijas!komisijas!

ziņojumā!veiktie!ierosinājumi.!
o LSA!Dome!Valdei!nav!virzījusi!!nevienu!no!ierosinājumiem!kā!paveicamu!
uzdevumu.!

• Valdes!sēžu!protokolus!ievietot!interneta!vidē,!un/vai!izsūtīt!domniekiem!ea
pasta!formā!pēc!valdes!sēdes,!kurā!tie!apstiprināti.!
• LSA!Valdes!locekļiem!par!savu!vēlmi!beigt!darba!tiesiskās!attiecības!paziņot!
LSA! Domei! un! Valdei! bez! starpniecības,! jo! tieši! Dome! ir! atbildība! par! jaunu!
valdes!locekļu!iecelšanu.!

Valdei! izveidot! vai! papildināt! iekšējo! kārtību,! kādā! novērst! valdes! sēžu!
• LSA!
zemo!apmeklējumu!un!pie!tās!arī!pieturēties.!Piemēram,!ieviest!sankcijas!par!
neoficiāli!neapmeklētām!valdes!sēdēm.!

!
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Valdes! locekļiem! turpmāk! precīzāk! reģistrēt! savu! klātbūtni! LSA! Domes!
• LSA!
sēdēs,!lai!tādējādi!rādītu!priekšzīmi!domniekiem!un!citiem!interesentiem,!kas!
ieradušies!uz!domes!sēdi.!
Valdei! veidot! pārskatāmu! virzienu! darbību! –! publiski! sasaucot! darba!
• LSA!
grupas! vai! padarot! pieejamu! virzienu! dokumentāciju,! kā! arī! iesniegt! Domei!
protokolus!no!apmeklētajām!sēdēm.!
o Lai! gan! pieaugušas! studentu! iespējas! iesaistīties! LSA! darbībā,! virzienu!
dokumentācija!vēl!joprojām!vērtējama!kā!vāja.!
LSA! Valdei! padarīt! pieejamu! LSA! Rīcības! plānu! (vēlams!
• Ierosinām!
elektroniski),!kā!arī!savas!atskaites!LSA!Domei!veidot!saskaņā!ar!tā!izpildi.!
aktuālu! sarakstu! ar! LSA! deleģētajiem! pārstāvjiem! domniekiem!
• Uzturēt!
pieejamā! vietā,! piemēram,! LSA! mājas! lapā.! Sarakstu! nepieciešams! regulāri!
atjaunot,! definēt! darbības! termiņus! un! vismaz! deleģēto! pārstāvju! galvenos!
uzdevumus.!
deleģēto! pārstāvju! darbību! līdz! šim! ir! apgrūtinoši! vai! neiespējami!
• LSA!
izvērtēt,!jo!nav!publiski!pieejami!protokoli!no!sēdēm!vai!darba!grupām,!kurās!
tie!piedalās.!
nav! devusi! konkrētus! uzdevumus! un! noteikusi! konkrētus! termiņus!
• LSA!
deleģēto! pārstāvju! darbībai! institūcijās,! kā! arī! nav! korekti! izveidota!
aizvietotāju!reģistrācija.!
ziņot! LSA! Domei! par! visu! deleģēto! pārstāvju! izvirzīšanu! darbībai!
• Turpmāk!
konkrētā!institūcijā.!
visus! ienākošos! dokumentus! atbilstoši! LSA! nomenklatūrai,! kā! arī!
• Reģistrēt!
ievērot!konsekvenci!tos!caurskatot.!
apdomāt! nepieciešamību! izveidot! vadlīnijas! pēc! kurām! vadoties!
• Stingri!
varētu!izsecināt,!vai!ienākošais!dokuments!būtu!jāpārsūta!Domei!informatīva!
ziņojuma!veidā.!
o Ir!izveidota!un!apstiprināta!LSA!iekšējās!komunkācijas!stratēģija!
visas! vēl! neizpildītās! LSA! pozīcijas,! sniedzot! atzinumus! par!
• Aktualizēt!
dažādiem! dokumentu! projektiem,! jo! īpaši! ilgtermiņa! plānošanas!
dokumentiem.! Kā! arī! vērst! uzmanību! uz! LSA! pieņemtajiem! lēmumiem,! ne!
tikai!reaģējot!uz!ārējiem!stimuliem,!bet!plānveidīgi.!
o Lai! gan! daļa! pozīciju! ir! pārskatītas,! vēl! joprojām! manāmas! maz!
atsauces!uz!aktuālajām!pozīcijām.!

!
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finanšu! sistēmu,! kurā! iespējams! iekļaut! finansējumu! no! ārējiem!
• Veidot!
projektiem,!kā!arī!skaidri!norādīt!projekta!līdzfinansējuma!avotus!un!veidus,!
nepieciešamības! gadījumā! –! uzskaitot! brīvprātīgo! darbu,! kā! ziedojumu! LSA!
projekta!īstenošanai.!

• Sakārtot!LSA!lietvedību,!lai!visās!pieejamajās!vietās!būtu!patiesa!informācija!
par! valdes! sēdēm! un! citiem! LSA! procesiem,! nepieciešamības! gadījumā!

nozīmējot!tam!papildus!resursus.!
o Veicot!pārskata!perioda!revīziju!RK!vairākkārt!saskārās!ar!nepilnībām!
lietvedībā.!

un/vai! pieturēties! pie! kāda! noteikta! laika! grafika,! plānojot! valdes!
• Izstrādāt!
locekļu!nomaiņu!dažādu!iemeslu!dēļ,!lai!izvairītos!no!iepriekš!uzskaitītajām!
situācijām.!

• Pilnveidot!deleģējumu!reģistrēšanas!kārtību,!lai!mandāti!tiktu!izsniegti!tikai!
legāli!deleģētiem!pārstāvjiem.!
o Ir! novērojami! uzlabojumi,! bet! vēl! joprojām! atrodas! pa! kādam!
neleģitīmam!deleģējumam.!(sīkāk,!LSA!Domes!pārskats!sadaļā)!
procesu,! lai! palielinātu! biroja! noslogojumu.! Iespēju! robežās! birojam!
• Sākt!
piesaistot! aktīvistus,! kas! iesaistījušies! vai! varētu! iesaistīties! LSA! darbībā.!
Nepieciešamības! gadījumā! papildinot! biedrības! Statūtos! noteiktos! mērķus.!
Apsvērt! iespējas! piedāvāt! biroja! telpas! un! pakalpojumus! citām! studentu!
organizācijām.!

• LSA!Valdes!veidošanas!procesā!nodefinēt,!kam!nododamas!oficiālās!paraksta!
tiesības.!
• Ierosinājums!–!lai!izvairītos!no!finanšu!plūsmas!pārrāvuma,!sekmīgāk!plānot!
budžeta!līdzekļus,!laicīgi!atrisinot!naudas!līdzekļu!trūkumu.!
• Ierosinājums.!Rūpīgāk!izvēlēties!telpas,!tādejādi!samazinot!īres!maksājumus!
vai!rast!papildus!līdzekļus!telpu!finansēšanai.!
• Turpmākos!budžetus!plānot,!sākot!veidot!rezerves!Civillietas!pret!LSA,!kā!arī!
vairāku! starptautisko! projektu! izdevumiem! jau! laicīgi,! lai! izvairītos! no!
pēkšņas!LSA!maksātnespējas.!

izvairītos! no! lieku! komisijas! maksājumu! veikšanas,! ieteikt! darba!
• Lai!
ņēmējiem!par!prasību!kā!algas!kontu!norādīt!Swedbank!AS.!Arī!līdzīgi!citus!
rēķinus!apmaksāt,!izvēloties!biedrības!konta!bankas!apkalpojošo!kontu.!

!
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• Izņemt!naudu!no!bankomātiem!retāk,!lai!samazinātu!komisijas!maksājumus!
par!naudas!izsniegšanu!(18.03.a19.03.!–!divas!reizes!izņemta!nauda=2x1LVL)!

un! ņemt! ārā! lielākas! naudas! summas,! lai! samazinātu! komisijas! maksas!
īpatsvaru.!

ar! VNĪ! rēķinus! maksāt! retāk! (1! reizi! 3mēn),! bet! to! pašu!
• Saskaņojot!
aprēķināto!summu.!
biedru! naudas! ieņēmumus,! prasmīgāk! argumentējot!
• Palielināt!
pašpārvaldēm,! kāpēc! ir! jāmaksā! biedru! nauda,! kā! arī! jāsamazina! citur!
nekvalificētie!izdevumi.!
o Lai! gan! absolūtos! skaitļos! biedru! naudu! ieņēmumi! ir! palielinājušies,!
procentuāli!tie!ir!tieši!tādi!paši!kā!iepriekšējā!pārskata!periodā.!
nevar! operatīvi! uzrādīt! visas! pieņemtās! un! spēkā! esošās! pozīcijas.! Ir!
• LSA!
novērojami! iztrūkumi! pozīciju! lietvedībā,! attiecīgās! pozīcijas! vai! nu! nav!
atrodamas,!vai!nav!pieejamas.!

• Ierosinājums!ir!turpmāk!veidojot!Vadlīnijas!LSA!darba!grupai!pārskatīt!spēkā!
esošās!Pozīcijas!un!iekļaut!atbilstošos!rīcības!punktus!Vadlīnijās!vai,!pozīciju!
neaktualitātes! gadījumā,! ierosināt! atzīt! atbilstošās! Pozīcijas! par! spēkā!
neesošām.!
ciešāka! LSA! Vadlīniju! sasaisti! ar! LSA! Statūtos! noteiktajiem! mērķiem!
• Veidot!
un!uzdevumiem.!LSA!Vadlīniju!veidošanā!jāņem!vērā!LSA!Statūtos!noteiktie!

mērķi,!kā!arī!uzdevumi!to!sasniegšanai.!Tas!arī!ļauj!noteikt!iespējamās!rīcības!
LSA! Vadlīniju!mērķu!sasniegšanai,! kas! nepārkāpj!LSA!Statūtos!noteikto! LSA!
darbības!lauku.!

LSA! Pozīcijas,! saskaņot! tās! ar! esošajām! LSA! Vadlīnijām! un!
• Veidojot!
nepārkāpt! LSA! Statūtos! noteikto! LSA! darbības! lauku.! Atsevišķas! LSA!
Pozīcijas!skaidri!neiekļaujas!LSA!Statūtos!noteiktajā!darbības!laukā,!līdz!ar!to!
nav! realizējamas! darbības! šo! pozīciju! izpildīšanai,! kas! nepārkāptu! LSA!
Statūtos!noteiktos!uzdevumus.!

• LSA!Vadlīniju!veidošanā!izmantot!spēkā!esošās!LSA!Pozīcijas!un!iekļaut!LSA!
Vadlīnijās!mērķus!šo!pozīciju!izpildei.!
o Ņemot! vērā,! ka! topot! revīzijas! komisijas! ziņojumam! Vadlīniju! projekts!
vēl!nav!apstiprināts,!šo!pozīciju!nevar!uzskatīt!par!pilnībā!izpildītu.!
Vadlīniju! veidošanā! ņemt! vērā! to,! ka! iespēju! robežās! ir! jāsasniedz! visi!
• LSA!
izvirzītie!LSA!uzdevumi.!Pielīdzināt!LSA!Vadlīnijas!LSA!Statūtos!noteiktajiem!
mērķiem!un!uzdevumiem.!

!
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• Veidojot!LSA!Vadlīnijas!jāņem!vērā!tas,!ka!LSA!Budžeta!izlietojumam!ir!jābūt!
saskaņā!ar!LSA!Statūtiem!un!LSA!Vadlīnijām.!

o LSA!trūkst!finanšu!līdzekļi!pilnīgai!budžeta!izlietojuma!plāna!atbilstībai!
pret!LSA!Statūtiemun!LSA!Vadlīnijām.!

!
Secinājumi:!! !
[1.S.1]! No! pagājušajā! gadā! izveidotā! revīzijas! komisijas! ziņojuma!
ieteikumiem! par! izpildītiem! uzskatāmi! 15! ieteikumi,! 11! uzskatāmi!
par! izpildītiem! nepilnīgi,! 7! vērtējami! kā! neizpildīti! un! 5! atzīti! par!
neaktuāliem.
Ierosinājumi:!
[1.I.1]! Caurskatīt! pagājušajā! gadā! izveidotā! revīzijas! komisijas!
ziņojuma!ieteikumu!sadaļu!un!sniegt!atskaiti!LSA!Domei!par!darbiem,!
kas! tiks! izdarīti,! vai! paskaidrot,! kāpēc! kādu! no! darbiem! LSA! neplāno!
veikt.
LSA! Domei! izvērtēt,! kurus! no! pagājušā! gada! ziņojuma! ieteikumiem!
virzīt!LSA!valdei!kā!izpildāmus!uzdevumus!šogad.!

!

!
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!
2. LSA$Valdes$darbības$pārskats!
2.1.

LSA!Valdes!sēžu!dokumentācijas!pārskats.!

!
LSA$ Valde$ laika$ posmā,$ par$ kuru$ izveidots! ziņojums) sanākusi) uz) 49) Valdes) sēdēm.)
Par$ tām$ pirmajā$ apskatē$ pieejami$ 13$ protokoli$ LSA$ birojā,! 0! protokoli! LSA! mājas&
lapā,!38!protokoli!biedru!zonā,!46!protokoli!LSA!Iekšējā!informācijas!sistēmā,!līdz!ar!
to!RK!konstatē,!!
!
[2.S.1]!Lielākā!daļa!LSA!Valdes!sēžu!protokolu!nav!brīvi!pieejami,!par!
to! atsevišķi! neinformējot! Valdi! vai! biroja! darbiniekus.! Biedru! zonā!
ievietoto! protokolu! skaits! būtiski! zemāks,! kā! notikušo! Valdes! sēžu!
skaits.!
!
Apskatot!protokolos!norādīto!Valdes!sēžu!laiku,!RK!konstatē,!ka!kopumā!tajās!LSA!
Valde!šogad!ir!pavadījusi!92!stundas!un!46!minūtes.!Vidējais!Valdes!sēdes!laiks!ir!2!
stundas!un!6!minūtes.!!
!

!
!

!

Attēls.!Valdes!sēžu!ilgums.!

!
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2.2.

!LSA!Valdes!sēžu!apmeklējums!

!
Lai!izvērtētu!Valdes!sēžu!apmeklējumu!tika!apskatīta!dalībnieku!reģistrācija!no!46!
LSA!IS!pieejamajiem!protokoliem.!Procentuālais!apmeklējums!tika!vērtēts!no!kopējā!
sēžu!skaita,!kuru!Valdes!loceklim!vai!biroja!darbiniekam!būtu!bijis!jāapmeklē!laika!
posmā! no! viņa! ievēlēšanas/! pieņemšanas! darbā! līdz! 24.03.2015.,! vai! līdz! mirklim!
kad!Valdes!loceklis!vai!biroja!darbinieks!atkāpies!no!sava!amata.!
!

!

Attēls.!Valdes!sēžu!procentuālais!apmeklējums.!

!
!
No! apmeklējamo! sēžu! skaita! netika! izņemtas! attaisnojošu! iemeslu,! darba!
pienākumu!veikšanas!dēļ!kavētās!sēdes.!

!
!
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Attēls.!Procentuālais!apmeklējums!Valdes!sēdēm.!
!
Analizējot!Valdes!locekļu!sēžu!apmeklējumu,!kopumā!novērots,!ka!45!Valdes!sēdēs!
jeb!98!%,!par!kurām!pieejami!protokoli,!konstatēts!kvorums,!no!kurām!13!sēdēs!jeb!
28!%!konstatēts!minimāls!kvorums,!23!jeb!49%!ieradušies!4!Valdes!locekļi,!10!jeb!
21%!sēdi!apmeklējuši!visi!Valdes!locekļi!un!1!sēdē!jeb!2!%!kvorums!nav!konstatēts.!
!

Attēls.!Apmeklējums!katrā!no!Valdes!sēdēm.!

!

!
Tāpat! ir! novērojams,! ka! gada! laikā! vidēji! apmeklējums! nav! mainījies.! Pastāvīgi! ir!
sēdes,!kurās!nepiedalās!vismaz!kāds!no!Valdes!locekļiem.!
!
[2.S.2]!Arī!šķietami!mazais!Valdes!locekļu!skaits!nav!novērsis!nespēju!
vienā! Valdes! sēdē! nodrošināt! kvorumu.! Vidējais! Valdes! darbinieku!
skaits! sēdē,! 3,9! cilvēki,! norāda,! ka! regulāri! Valdes! sēdes! ir! notikušas!
nepilnā!sastāvā.!
!

Attēls.!Viesu!apmeklējums!katrā!no!Valdes!sēdēm.!
!
RK! konstatējusi,! ka! ir! palielinājies! Valdes! sēdes! apmeklējušo! viesu! skaits.! Kopā! 21!
sēdē! jeb! 45! %,! par! kurām! ir! pieejami! protokoli,! ir! bijis! vismaz! 1! viesis.! Visvairāk!
viesu! bijis! 22.! oktobra! sēdē,! kad! to! kopskaits! bija! 6.! Jāatzīst,! ka! viesu! sarakstos!
pārsvarā!vērojami!vieni!un!tie!paši!vārdi!un!uzvārdi.

!
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!
[2.S.3]! Lai! gan! kopumā! gandrīz! pusē! no! sēdēm! bijis! vismaz! 1! viesis,!
lielākoties!Valdes!sēdes!apmeklējuši!vieni!un!tie!paši!cilvēki.!
!

2.3.

LSA!Valdes!sēžu!saturiskā!analīze!

!
Analizējot! Valdes! sēžu! saturu,! tika! skatīti! protokolos! fiksētie! sēžu! darba! kārtības!
punkti.! Visi! jautājumi! pēc! to! atbilstības! tika! iekļauti! vienā,! no! kopā! astoņām!
kategorijām:!
•
•
•
•
•
•
•
•

Iekšējās! darba! organizācijas! punkti,! kas! sevī! ietver! jautājumus! par! VS!
procedūru;!
Citi! iekšējie! jautājumi,! kas! sevī! ietver! dažādus,! pārsvarā! saimnieciska!
rakstura!jautājumus,!piemēram,!Dekodera!neesamība!un!ar!to!saistītā!rīcība;!
Starptautiskie! jautājumi,! kur! iekļauti! visi! punkti,! kuri! ir! Starptautiskā!
virziena!vadītājas!L.!Vikmanes!atbildības!sfērā;!
Akadēmiskie!jautājumi,!kur!iekļauti!visi!punkti,!kuri!ir!Akadēmiskā!virziena!
vadītājas!I.!Zariņas!atbildības!sfērā;!
Iekšējie! jautājumi,! kur! iekļauti! visi! punkti,! kuri! ir! Iekšējās! komunikācijas!
vadītāja!A.!Ozoliņa!atbildības!sfērā;!
Sociālie!jautājumi,!kur!iekļauti!visi!punkti,!kuri!ir!Sociālā!virziena!vadītājas!A.!
Kraujas!un!vadītāja!A.!Kaļvas!atbildības!sfērā;!
Sabiedrisko! attiecību! (PR)! jautājumi,! kur! iekļauti! visi! punkti,! kuri! ir!
Sabiedrisko!attiecību!vadītājas!A.!Spēkas!atbildības!sfērā;!
Citi!jautājumi.!!
!

!
Attēls.!Sēdēs!skatīto!jautājumu!procentuālais!sadalījums.!
!
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Diemžēl,! bet! Valdes! sēžu! protokolos! netiek! norādīts! pie! konkrēta! jautājuma!
skatīšanas! pavadītais! laiks,! līdz! ar! to! esošais! procentuālais! sadalījums! pilnībā!
neatspoguļo!reālo!situāciju.!
!

Attēls.!Skatīto!jautājumu!sadalījums!pa!sēdēm.!
!
Vislielāko! daļu! no! Valdes! sēdēs! skatītajiem! jautājumiem! sastāda! iekšējās! darba!
organizācijas!jautājumi,!kas!ir!sastādījuši!36!%!no!550!jautājumiem!kopumā.!Tālāk!
ierindojas! Iekšējā! virziena! jautājumi,! kuri! sastādījuši! 14! %! no! visiem! skatītajiem!
jautājumiem.! Trešo! vietu! ar! 13! %! dala! Citi! iekšējie! jautājumi! un! Citi! nekvalificēti!
punkti,!ar!8!%!seko!Starptautiskie!jautājumi,!7!%!a!Akadēmiskie,!6!%!Sociālie!un!2!%!
PR!jautājumi.!Līdz!ar!to!RK!secina,!ka!
!
[2.S.4]! Šogad! par! prioritāti! uzskatīta! organizācijas! iekšējā!
sakārtotība,! jo! neskatoties! uz! darba! organizācijas! jautājumiem!
Iekšējā! virziena! un! Citu! iekšējo! jautājumu! daļa! sastāda! 36! %! no!
visiem!skatītajiem!jautājumiem.!
!
!

!

!

!
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2.4.

LSA!Valdes!sadarbība

Lai! kvalitatīvi! izvērtētu! LSA! Valdes! sadarbību! pārskata! periodā,! RK! intervēja! LSA!
Valdes!locekļus!un!biroja!darbiniekus,!uzdodot!jautājumus!gan!par!to,!kā!viņi!vērtē!
sadarbību! ar! citiem! LSA! darbiniekiem,! gan! lēmumu! pieņemšanas! procesu,! gan!
analizējot!katra!!individuālo!izpratni!par!citu!darbinieku!darbu.
!
Valdes!locekļi!un!biroja!darbinieki!savstarpējo!sadarbību!vērtē!neviennozīmīgi.!Daļa!
Valdes!uzskata,!ka!sadarbība!labā!līmenī!notikusi!ar!visiem,!kamēr!citi!sadarbību!ar!
atsevišķiem! virzieniem! vērtē! kā! zemu.! Prezidents! sadarbību! vērtē! kā! viena! līmeņa!
aktīvu! procesu.! Atsevišķos! gadījumos,! kā! problēma! efektīvu! Valdes! lēmumu!
izskatīšanai! un! pieņemšanai,! tiek! uzsvērta! Valdes! locekļu! neiedziļināšanās! citu!
virzienu! vadītāju! sagatavotajos! sēdes! kārtības! punktos.! Savstarpējā! sadarbībā!
augstu!tiek!vērtēta!Valdes!un!biroja!darbinieku!operatīvā!reakcija,!kas!šajā!gadā!no!
dažiem!LSA!darbiniekiem!nav!sagaidīta,!kā!arī!laicīga!plānošana.!Tiek!arī!piezīmēts,!
ka! pēc! Sociālā! virziena! vadītāja! nomaiņas,! savstarpējā! sadarbība! starp! Valdes!
locekļiem!kritusies.!Sadarbībā!ar!prezidentu!tiek!uzsvērts!neierastais!darba!stils,!kas!
radījis!nepieciešamību!pielāgoties.!
[2.S.5]! Sadarbība! starp! Valdes! locekļiem! un! biroja! darbiniekiem!
vērtēta! kā! laba,! izņemot! atsevišķus! gadījumus,! kad! ir! nācies!
saskarties!ar!grūtībām.
Vērtējot! lēmumu! pieņemšanas! procesu,! saskatāmas! atšķirības! starp! Prezidenta!
izteikto!lēmumu!pieņemšanas!procesu!un!Valdes!komentāriem.!Prezidents!lēmumu!
pieņemšanu!raksturo!kā!divu!soļu!modeli!tiek!iesūtīts!pieteikums,!tas!tiek!izrunāts,!
pārējie!uzdod!jautājumus!un!nākamajā!sēdē!pieņem!informētu!lēmumu.!Neviens!no!
pārējiem!Valdes!locekļiem!savā!intervijā!šādam!modelim!nepieskaras.!Tiek!atzīmēts,!
ka! reizēm! Valdes! sēdēs! tiek! runāts! par! lietām,! kuras! varētu! izrunāt! individuāli,!
tādējādi! kavējot! sēdes! svarīgāku! lēmumu! pieņemšanas! procesu.! Valdes! diskusijas!
par! jautājumiem! reizēm! vērtētas! kā! pārlieku! garas! arī! par! pašsaprotamām! lietām.!
Kā! traucēklis! nosaukts! nesagatavotu! jautājumu! parādīšanās! Valdes! sēžu! darba!
kārtībā.!Ne!vienmēr!tiek!uzklausīts!alternatīvais!viedoklis,!kā!arī!reizēm,!ja!kāds!no!
Valdes! locekļiem,! kurš! nepiekrīt! valdošajai! pozīcijai,! netiek! uz! Valdes! sēdi,! bet! ir!
sasniedzams! izmantojot! 21.! gs.! tehnoloģijas,! viņa! viedoklis! pat! netiek! pavaicāts.!
Lēmumi!tiek!pieņemti!demokrātiski!balsojot.
[2.S.6]! Valdes! vidū! nav! vienprātības! par! lēmumu! pieņemšanas!
procesu,!taču!lielākoties!Valdes!sēdēs!pie!lēmuma!nonāk!demokrātiski!
balsojot,!pirms!tam!izvēršot!diskusiju.!
!

!
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[2.S.7]! Daļu! laika! Valdes! sēdēs! tiek! runāts! par! lietām,! kuras! varētu!
izrunāt! individuāli,! tādējādi! kavējot! sēdes! svarīgāku! lēmumu!
pieņemšanas!procesu.!
Runājot! par! LSA! darbinieku! izpratni! par! citiem! virzieniem,! visi! intervētie! pārzina!
citu! Valdes! locekļu! darbības! sfēru! vismaz! mērenā! līmenī,! lai! spētu! diskutēt! par!
jautājumiem! Valdes! sēdēs.! Priekšstats! par! citiem! virzieniem! rodas! no! atskaitēm!
Valdes! sēdēs! un! sarunās.! Ja! tiek! kavētas! vairākas! Valdes! sēdes! pēc! kārtas,! tad!
sapratne! par! to,! ar! ko! nodarbojas! citi! virzieni! strauji! zūd.! Daudz! mazāka! izpratne!
Valdes!locekļiem!ir!par!to,!ar!ko!nodarbojas!Prezidents.
[2.S.8]! Liela! nozīme! citu! virzienu! darbu! izpratnē! ir! Valdes! sēdēm! un!
atskaitēm!tajās.
!
Uzdodot!jautājumu!LSA!Valdei!un!biroja!darbiniekiem!par!ietekmes!faktoriem,!kas!
ļāvuši!vai!kavējuši!Valdes!iespējas!strādāt!efektīvāk!un!labāk,!daži!Valdes!locekļi!min!
atalgojumu! un! noslodzi! kā! šķērsli,! kas! licis! interesēties! par! papildus! ienākumu!
avotiem.!Tiek!pieminēta!nespēja!piesaistīt!jaunus!cilvēkus!dažādiem!darbiem,!kā!arī!
kavētā!darbība!vasaras!periodā,!atvaļinājumu!dēļ.!Prezidents!uzsver!nepieciešamību!
pēc!citiem!motivācijas!avotiem.
[2.S.9]! Valdes! locekļu! atalgojums! pilnvērtīgam! darbam! vērtējams! kā!
neatbilstošs.

[2.S.10]!Gluži!kā!termiņa!sākumā,!arī!termiņa!beigās!LSA!Prezidents!
uzskata,!ka!nepieciešams!pāriet!uz!citiem!motivācijas!līdzekļiem.

Ierosinājumi:
[2.I.1]! Pārskatīt! LSA! Kārtības! ruļļa! punktā! V.! 55.! noteiktos! termiņus,!
kuros! protokoli! jāievieto! publiskajā! vidē,! kā! arī! nepieciešamības!
gadījumā!papildināt!kārtības!rulli,!iekļaujot!atrunu!par!termiņu,!kādā!
protokols!iereģistrējams!nomenklatūrā.
[2.I.2]! Pastiprināti! pievērst! uzmanību! jaunu! cilvēku! piesaistei! LSA,!
nepieciešamības!gadījumā!novirzot!tam!vēl!papildus!resursus.!

!
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[2.I.3]! Paaugstināt! Valdes! locekļu! atalgojumu! un! noslodzi,! vai! pāriet!
uz!citiem!motivācijas!līdzekļiem.
!
!

2.5.

LSA!Valdes!darbības!caurspīdīgums!un!iespējas!iesaistīties!

!
Lai!izvērtētu!LSA!Valdes!darbības!caurspīdīgumu!un!to,!kādas!ir!iespējas!iesaitīties!
LSA! darbībā,! RK! intervēja! augstskolu! studējošo! pašpārvalžu! pārstāvjus,! LSA!
Projektu! vadītājus! un! LSA! Valdi.! Intervētajām! personām! tika! uzdoti! vairāki!
jautājumi,! kas! saistīti! ar! izpratni! par! LSA! darbību,! iespējām! iesaistīties! un!
sadarboties!ar!LSA!Valdi,!uzticību,!kā!arī!par!iespējām!uzzināt!par!darba!rezultātiem.!
!
Uzdodot! jautājumu! par! Valdes! locekļu! darbības! izpratni,! RK! novēro,! ka!
visefektīvākais! virzienu! darbu! un! darbības! izprašanas! veids! ir! tiešs! kontakts! ar!
Valdes! locekļiem! izrunājot! virzienu! aktualitātes.! Tomēr! arī! šī! metode! ne! vienmēr!
strādā,! jo! reizēm! vaicājot! par! Valdes! darbu,! interesenti! tiek! novirzīti! pie! sēžu!
protokoliem!un!atskaitēm.!Izvērtējot!katru!no!Valdes!virzieniem!atsevišķi,!vislielākā!
izpratne! ir! par! Iekšējās! komunikācijas! virziena! darbību,! savukārt! vismazākā,! par!
LSA! Prezidenta! darbību.! Atzinīgi! novērtēti! arī! LSA! biroja! darbinieki,! kuru! darbs!
atzīts!par!pārskatāmu.!
!
Vērtējot! uzticību! LSA! Valdei,! kopumā! tā! vērtēta! kā! augsta.! Uzsvērts! Valdes!
profesionālisms!un!pieredze.!Vairāki!intervētie!subjekti!norāda,!ka!vairāk!uzticas!to!
virzienu! darbībai,! kuri! aktīvi! komunicējuši! par! savu! darbu! LSA! eapastu! listēs! un!
publiskajā! telpā,! savukārt! mazāka! uzticība! ir! tiem! virzieniem,! kuri! komunicējuši!
mazāk,!vai!nav!komunicējuši!vispār.!
!
!
Secinājumi.!
!
[2.S.11]! Kopumā! LSA! Valdes! darbs! uzskatāms! par! pārskatāmu,!
izņemot!atsevišķus!virzienus,!kuru!darbības!izpratne!ir!vāja.!
!
[2.S.12]! Esošie! rīki,! lai! izsekotu! LSA! Valdes! darbam,! kā! atskaites! un!
sēžu! protokoli! nesniedz! pilnīgu! sapratni! par! Valdes! darbu.!
Visveiksmīgāk! Valdes! darbību! var! izprast! runājot! ar! katru! Valdes!
locekli!atsevišķi.!
!
[2.S.13]! Lielāka! uzticība! ir! tiem! Valdes! locekļiem,! kuri! aktīvi!
komunicējuši!par!savu!darbību!ne!tikai!LSA!Domes!sēdēs,!bet!regulāri.!!
!
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!
!
!
!
Ierosinājumi.!
!
[2.I.4]!Papildināt!jau!esošos!rīkus,!lai!izsekotu!LSA!Valdes!darbam,!vai!
izveidot!jaunus,!lai!veicinātu!LSA!Valdes!locekļu!darba!izpratni!biedru!
un!aktīvistu!vidū.!
!
[2.I.5]!Turpmāk!Valdes!locekļiem!regulāri!komunicēt!par!sava!virziena!
darbību! izmantojot! šobrīd! pieejamās! informācijas! nodošanas!
platformas,!tādējādi!vairojot!uzticību!Valdei.!
!
!

2.6.

LSA!Valdes!darbības!dokumentācija!

!
Veicot!LSA!Valdes!darbības!revīziju,!RK!saskārās!ar!dažādiem!šķēršļiem,!kas!saistīti!
ar!dokumentu!pārskatāmību!un!meklēšanu,!līdz!ar!to!RK!vēlas!rosināt:!
[2.I.6]! Uzlabot! Valdes! sēžu! protokola! formu! tajā! iekļaujot:!!
!
1)! Paredzēt! protokolā! sadaļu! “Veicamie! uzdevumi”,! kurā!
tabulas! veidā! tiek! piefiksēti! Valdes! locekļiem! uzdotie! uzdevumi!
paredzot! ailes! “Uzdevums”,! “atbildīgais”,! “termiņš”,! “komentārs”,kuru!
pārskatīt!nākamajā!Valdes!sēdē.
!
2)! Zem! katra! darba! kārtības! punkta! paredzēt! aili! “Lēmums”,!
kur!atspoguļot!pieņemto!lēmumu.
!
3)!Sadaļu!“Atskaites”,!kurā!tabulas!veidā!tiek!piefiksēta!Valdes!
locekļiem! uzdoto! uzdevumu! izpilde! paredzot! ailes! “Uzdevums”,!
“atbildīgais”,!“statuss”,!!“komentārs”,!kuru!pārskatīt!katrā!Valdes!sēdē,!
veicot!labojumus.
[2.I.7]! Pieturēties! pie! vienotas! protokolu! formas,! nepieciešamības!
gadījumā!apstiprinot!to!kādā!no!LSA!institūcijām.

!

[2.I.8]!Ieviest!un!veidot!protokola!kopsavilkumus,!kur!tiek!atspoguļota!
sēdes! norises! datums,! nomenklatūras! numurs,! darba! kārtība! un!
pieņemtie!lēmumi,!pārskatāmības!veicināšanai.!
[2.I.9]!Veikt!modernizācijas!uzlabojumus!LSA!IS,!vai!izvēlēties!kādu!no!
pieejamajām! gatavajām! lietvedības! programmām.! Šī! brīža! LSA! IS!
funkcionalitāte! ir! nepietiekama,! LSA! Valdes,! biroja! darbinieku! un! RK!
darbību! kavējošas.! Nepieciešamības! gadījumā! tam! veltīt! papildus!
resursus.

!

!
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2.7.

LSA!Valdes!darbība!LSA!projektos!

LSA! pieejamība! un! pretimnākšana! projekta! organizēšanas! laikā! tiek! vērtēta! duāli.!
Tiek!uzsvērta!pozitīvā!sadarbība!ar!dažiem!Valdes!locekļiem!un!biroja!darbiniekiem,!
savukārt! sadarbība! ar! Valdi! kopumā,! kā! arī! ar! Prezidentu,! atsevišķi! novērtēta!
negatīvi.!Vislielākās!problēmas!sagādājusi!formālā!pieeja!no!Prezidenta!puses,!kā!arī!
dažādu! formalitāšu! tīša! un! netīša! bremzēšana.! Visi! projekta! vadītāji! finanšu!
plānošanu! vērtē! kā! formālu! un! projekta! kvalitāti! kavējošu.! Tiek! arī! minēts,! ka!
brīžiem! šķiet,! ka! LSA! Valdei! nav! intereses! projektu! norisē! tik! vien! kā! formāli! to!
pārraugot.!Trūkst!Valdes!atbalsta!projektu!īstenošanas!laikā.!
Vērtējot! izpratni! par! LSA! vēlmēm! saistībā! ar! projekta! realizāciju,! gandrīz! visi!
projektu! vadītāji! izsaka,! ka! projekta! satura! veidošanas! daļā! LSA! Valde! nav!
iesaistījusies! un! nekādas! vēlmes! nav! izteikusi.! Ir! bijuši! atsevišķi! gadījumi,! kur!
projekta! plānošanas! perioda! otrajā! pusē! no! atsevišķiem! Valdes! locekļiem! tiek!
izteikta!kritika!par!plānoto!projekta!saturu.
Secinājumi.!
[2.S.14]!Uzvērta!atsevišķu!Valdes!locekļu!pretimnākšana!LSA!projektu!
īstenošanā,! bet! sadarbība! ar! Prezidentu! šajā! gadā! tiek! vērtēta!
negatīvi.!
!
[2.S.15]!Šī!brīža!projektu!finanšu!plānošanas!prasības!no!LSA!Valdes!
ir!novērtētas!kā!formālas!un!projekta!kvalitāti!kavējošas.!
!
[2.S.16]! Trūkst! LSA! Valdes! iesaistes! un! atbalsta! projektu!
organizēšanas! laikā.! Trūkst! skaidra! LSA! Valdes! redzējuma! par! to,!
kādi!ir!LSA!projektu!sasniedzamie!rezultāti.!
!
[2.S.17]! LSA! uzticas! projektu! vadītājiem! dodot! brīvas! iespējas!
izpausties!projekta!saturiskajā!daļā.
Ierosinājumi.!

!!
!

[2.I.10]! Pārskatīt! LSA! projektu! finanšu! plānošanas! un! uzraudzības!
kārtības!prasības,!to!efektivizējot.!
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[2.I.11]! Skaidrāk! definēt! LSA! projektu! uzdevumus! un! sasniedzamos!
mērķus! un! nepieciešamības! gadījumā! sadarboties! ar! LSA! projektu!
organizētājiem!šo!mērķu!sasniegšanai.!!
!

!
!

!

!
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3. LSA!Domes!darbības!pārskats.!
!

3.1.

LSA!Domes!sēžu!dokumentācijas!pārskats.!

!
LSA$ Dome$ laika$ posmā,$ par$ kuru$ izveidots! ziņojums,* sanākusi* uz* 7* Domes* sēdēm.*
Par$tām$pirmajā$apskatē$pieejami$6$protokoli$LSA$birojā,$5$protokoli$LSA$mājaslapā,$
7! protokoli! LSA! Iekšējā! informācijas! sistēmā.! RK! 23.02.2015! konstatēja,! ka!
12.03.2014!Domes!sēdei!LSA!birojā!nav!atrodama!parakstu!lapas!(un!arī!pats!Domes!
sēdes! protokols)! un! ar! eapasta! starpniecību! 23.02.2015! nosūtīja! pieprasījumu! uz!
lsa@.lsa.lv!uzrādīt!šīs!parakstu!lapas,!LSA!tā!arī!nav!sniegusi!atbildi,!kurā!uzrādītu!
parakstu!lapas!līdz!24.03.2015,!tādejādi!RK!secina,!!
!
[3.S.1]!LSA!Domes!sēdei!12.04.2014!parakstu!lapas!nav!pieejamas!un!
līdz!ar!to!šai!LSA!Domes!sēdei!nav!nepieciešamās!dokumentācijas.
!
RK!pārbaudīja,!ka!LSA!Kārtības!ruļļa!41.!panta"“Domes"sēdes"protokols"nedēļas"laikā"
pēc$sēdes$ievietojams$LSA$mājas$lapā$un$izsūtāms$Domes$locekļiem”$–!ievērošanu.!
Tika!noskaidrots!cik!dienas!pēc!Kārtības!ruļļa!noteiktā!termiņa!LSA!mājaslapā!tiek!
ievietots!protokols,!un!dati!ir!apkopoti!sekojošajā!tabulā:!
Sēdes!datums

Protokols!ievietots

Kavējums

Izsūtīts

12.04
30.04
16.06
20.09

21.05
21.05
7.07
12.11

(32!dienas!pēc!termiņa)
(14!dienas!pēc!termiņa)
(14!dienas!pēc!termiņa)
(46!dienas!pēc!termiņa)

nav!izsūtīts
nav!izsūtīts
nav!izsūtīts
nav!izsūtīts

22.11
24.01
7.03

7.01
(39!dienas!pēc!termiņa)
nav!izsūtīts
(nav!ielikts!līdz!24.03)
(44!dienas!pēc!termiņa)
nav!izsūtīts
(nav!ielikts!līdz!24.03)
(3!dienas!pēc!termiņa)
nav!izsūtīts
Tabula.!LSA!Domes!sēdes!protokola!ievietošana!LSA!mājaslapā.!

!
[3.S.2]' LSA' Kārtības' ruļļa' 41.' pants' “Domes' sēdes' protokols' nedēļas'
laikā& pēc" sēdes" ievietojams" LSA" mājaslapā% un% izsūtāms% Domes%
locekļiem”*–!patstāvīgi!netiek!ievērots!un!LSA!Domes!sēdes!protokoli!
mājaslapā!tiek!ielikti!ar!vidēji!29!dienu!novēlošanos.
!
RK,! uzklausot! izteiktos! komentārus! no! LSA! Valdes! un! biroja! darbiniekiem! un!
uzklausot! komentārus! 7.! marta! Domes! sēdē,! konstatēja,! ka! galvenie! kavēšanās!
iemesli! ir! biroja! vadītājas! darba! noslodze,! jo! protokolu! sagatavošana! nav! vienīgais!
pienākums!un!LSA!Valdes!rosinātie!labojumi!protokolos,!līdz!ar!to!ierosina:!
!
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!
[3.I.1]!Nepieciešams!pārskatīt!un!palielināt!LSA!Domes!sēdes!protokola!
sagatavošanas! termiņu! līdz! ievietošanai! LSA! mājaslapā,! sabalansējot!
faktiski! izpildināmos! termiņus! ar! Domnieku! produktīvam! darbam!
nepieciešamo!termiņu.!
!
!

3.2.

LSA!Domes!sēžu!apmeklējums!

!
Lai!izvērtētu!LSA!Vadlīniju!punktā'3.4.3.'“Visi'LSA'biedri'piedalās'LSA'Domes'sēdēs'
un! Kongresos.”! noteikto! RK! apkopoja! LSA! Domes! sēžu! apmeklējuma! statistiku.!
Apmeklējuma! statistika! izveidota! sešām! LSA! Domes! sēdēm,! kurām! bija! pieejamas!
parakstu! lapas.! 12.04! LSA! Domes! sēdei! nebija! pieejama! parakstu! lapa! un! tai! ir!
piefiksēts!tikai!kopējais!protokolā!atzīmētais!domnieku!skaits.!
Kopš! 30.03.2014! LSA! Dome! sastāv! no! 54! pārstāvjiem,! LSA! Prezidenta! un! 53!
augstskolu! studējušo! pašpārvalžu! pārstāvjiem.! Līdz! ar! to! nepieciešamais! kvorums,!
lai! Domes! sēde! būtu! uzskatama! par! notikušu,! ir! 28! reģistrējušies! domnieki.!
Kvorums! tika! sasniegts! visās! sešās! izsludinātajās! LSA! Domes! sēdēs,! kurām! ir!
pieejama!pilna!dokumentācija.!Minimālais!kvorums!ir!sasniegts!1!sēdē,!vēl!3!sēdēs!
nav! pārsniegta! 60%! apmeklējuma! robeža! un! 2! sēdēs! ir! pārsniegta! absolūtā!
vairākuma!a!⅔!!apmeklējuma!robeža.
!

Attēls.!Domes!sēžu!apmeklējuma!statistika.

!

!
No! pārstāvētajām! 34(32)! augstskolu! studējošo! pašpārvaldēm,! pilnu! delegātu!
sastāvu! uz! katru! LSA! Domes! sēdi! ir! nodrošinājušas! 7! augstskolu! studējošo!
pašpārvaldes.!No!pārstāvētajām!34(32)!augstskolu!studējošo!pašpārvaldēm!neviens!
pārstāvis! uz! LSA! Domes! sēdēm! gada! garumā! nav! ieradies! no! 10(8)! augstskolu!
studējošo!pašpārvaldēm.!!
!
[3.S.3]! LSA! nav! sasniegusi! LSA! Vadlīniju! 3.4.3.! punktā! noteikto,! kaut! arī! ir!
vērojams! neliels! uzlabojums! pārskata! gada! otrajā! pusē.! LSA! un! augstskolu!
!
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studējošo! pašpārvaldēm! aktīvāk! jānodrošina! LSA! Vadlīniju! 3.4.3.! punktā!
noteiktais! par! augstskolu! studējošo! pašpārvalžu! iesaisti,! lai! nodrošinātu!
kvalitatīvāku!un!efektīvāku!LSA!darbību!un!LSA!Statūtu!un!Augstskolu!likuma!
izpildi.!
!
!
No! 54! Domniekiem! tikai! 3! Domnieki! no! visiem! ir! bijuši! uz! visām! sēdēm,! vēl! 7!
Domnieki!ir!bijuši!uz!5!no!6!Domes!sēdēm!un!vēl!7!ir!bijuši!uz!4!no!6!Domes!sēdēm.!
Vairāk! kā! 50%! Domes! sēžu! šogad! ir! apmeklējuši! 17! augstskolu! studējošo!
pašpārvalžu!pārstāvji.!!
!
[3.S.4]! LSA! joprojām! ir! vērojama! augsta! kadru! mainība,! jo! tikai!
atsevišķas! augstskolu! studējošo! pašpārvaldes! spēj! nodrošināt!
patstāvīgus! pārstāvjus! gada! griezumā.! Ņemot! to! vērā,! potenciāli!
Domes! darbā! regulāri! piedalās! pārstāvji,! kuri! LSA! Domes! darbā! ir!
iesaistījušies!nesen.!RK!saskata!apgrūtinājumu!Domes!darbībā!ar!tik!
augstu! kadru! mainību.! Ir! nepieciešams! uzlabot! augstskolu! studējošo!
pašpārvalžu! pārstāvju! nemainīgu! un! regulāru! Domes! sēžu!
apmeklējumu,!lai!uzlabotu!LSA!Domes!darbību.
!
!

3.3.

Augstskolu!studējošo!pašpārvalžu!deleģēšanas!kārtība!

!
RK!pārskatīja!augstskolu!studējošo!pašpārvalžu!deleģējumus!uz!LSA!Domes!sēdēm!
atbilstoši!tam,!kā!tas!ir!noteikts!LSA!Kārtības!ruļļa!14.!punktā!un!konstatē:!
!
• Nr.2014/SP34!a!nav!veidlapa,!nav!personas!koda,!nav!paraksta!
• Nr.2014/SP62!a!nav!veidlapa,!nav!personas!koda,!nav!deleģējuma!
• Nr.2015/SP10,!Nr.2014/SP11,!Nr.2014/SP12,!Nr.2014/SP13,!Nr.2014/SP15,!
Nr.2014/SP18,!Nr.2014/SP23,!Nr.2014/SP24,!Nr.2014/SP25,!Nr.2014/SP27,!
Nr.2014/SP28,!Nr.2014/SP31,!Nr.2014/SP32,!Nr.2014/SP33,!Nr.2014/SP36,!
Nr.2014/SP37,!Nr.2014/SP39,!Nr.2014/SP40,!Nr.2014/SP41,!Nr.2104/SP43,!
Nr.2014/SP45,!Nr.2014/SP46,!Nr.2014/SP55,!Nr.2014/SP60,!Nr.2014/SP61,!
Nr.2014/SP65,!Nr.2014/SP70,!Nr.2014/SP71!–!nav!veidlapa,!nav!personas!
koda.!
• Nr.2015/SP6,!Nr.2015/SP8,!Nr.2015/SP9!a!nav!personas!koda!
• Nr.2015/SP12,!Nr.2014/SP19!–!nav!veidlapa!
• Nr.2014/SP42!–!dublē!Nr.2014/SP41!
• Nr.2014/SP20!–!nav!veidlapa,!nav!personas!koda!(apšaubāms!Domes!sēds!
30.04!notikšanas!fakts)!
!

!
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[3.S.5]!Nav!pieejami!deleģējuma!dokumenti!par!30.04!Domes!sēdi!no!
Banku!augstskolas!pārstāvjiem!Ilzi!Rivču!un!Elīnu!Stapkēviču!un!RCK!
pārstāvei! Anetei! Krišjānovai.! (Domes! sēde! 30.04! nav! uzskatāma! par!
notikusi).!
!
[3.S.6]!Daļa!no!deleģējumiem!netiek!iesniegti!saskaņā!ar!LSA!Kārtības!
ruļļa!14.!Punkta!noteikto!LSA!valdes!apstiprinātu!veidlapu.!!
!
[3.S.7]! Deleģējumos! netiek! norādīts! personas! kods,! līdz! ar! to! nav!
identificējama! deleģētā! persona,! kas! var! radīt! pārpratumus! un!
neskaidrības.!
!
[3.I.2! Nepieciešams! veikt! izmaiņas! LSA! Kārtības! ruļļa! 14.! punktā,!
norādot! par! nepieciešamu! deleģējuma! dokumentā! norādīt!
deleģējamās! personas! vārdu,! uzvārdu! un! personas! kodu,! lai! būtu!
iespējams!identificēt!deleģējamo!personu!saskaņā!ar!LR!likumdošanu.!

!
!
Pārskatot! deleģējumus! RK! konstatē! ka! šajā! gadā! kopumā! ir! notikuši! 11! citu!
augstskolu!pārstāvju!deleģējumi.!30.04!LSA!Domes!sēdē!a!8,!15.06!LSA!Domes!sēdē!a!
3.! !Ņemot! vērā,! ka! turpmākās! LSA! Domes! sēdes! ir! veiksmīgi! spējušas! kvorumu! un!
apmeklējuma! pieauguma! ir! novērojamas! nelielas! izmaiņas,! lai! turpmāk! veicinātu!
kvalitatīvāku!augstskolu!studējošo!pašpārvalžu!iesaiti!LSA!RK!ierosina:!!
!
[3.I.3]! Nepieciešams! veikt! izmaiņas! LSA! Kārtības! rullī,! nosakot,! ka! uz!
LSA!Domes!sēdi!var!deleģēt!tikai!pārstāvjus!no!savas!augstskolas.!
!
!

3.4.

LSA!Domes!darbība!

!
Lai! noskaidrotu! Domes! darbības! efektivitāti,! RK! intervijās! uzdeva! dažādus!
jautājumus! par! LSA! Domes! darbību.! No! apkopotās! informācijas,! RK! secina! LSA!
Domes! darbības! efektīvitātes! vērtējumi! lielākoties! ir! vāji.! Vairākums! LSA! Domes!
darbību! šogad! ir! novērtējuši! kā! neefektīvu.! Tiek! uzsvērts,! ka! LSA! Dome! nav!
pietiekami!aktīva!iesaistoties!procesos.!Diskusijas!ir!vājas!vai!arī!tajās!iesaistās!tikai!
dažu! augstskolu! pārstāvji.! Tajā! pašā! laikā! tiek! uzsvērts,! ka! LSA! Dome! šogad! ir!
izvairījusies!no!negācijām!sēžu!laikā.!!
RK!apmeklējot!7.!marta!Domes!sēdi!konstatēja,!ka!notiek!atkārtotas!diskusijas!par!
jau!pieņemtiem!jautājumiem.!Šāda!rīcība!neveicina!Domes!darbības!efektivitāti.!
!

!
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Pašpārvalžu! pārstāvju! domas! ir! dalītas! par! to,! vai! LSA! ir! organizācija,! kas! efektīvi!
strādā! pie! savas! darbības! uzlabošanas! un! ņem! vērā! ieteikumus.! Pašpārvalžu!
pārstāvji!norādījuši,!ka!lielākoties!LSA!Valdes!darba!grupas!darbojas!un!tiek!ņemts!
vērā! augstskolu! pašpārvalžu! viedoklis,! LSA! Domes! lēmumi! un! ieteikumi.! Tomēr!
norādīts! arī,! ka! svarīga! informācija! ne! vienmēr! aiziet! līdz! augstskolu! studējošo!
pašpārvaldēm!un!ne!visi!ieteikumi!tiek!ņemti!vērā.!Pašpārvalžu!pārstāvji!izteicās,!ka!
bieži!nepieciešama!personiska!iniciatīva,!lai!izsekotu!informācijai!un!ieteikumi!tiktu!
ņemti! vērā.! Tika! norādīts,! ka! gada! otrajā! pusē! šī! situācija! pasliktinājās.! Tika!
norādīts,!ka!LSA!Domniekiem!nav!pieejami!visi!pieprasītie!dokumenti.!
!
[3.I.4]!LSA!jāturpina!darbs,!lai!Domniekiem!būtu!ērti!būtu!pieejami!visi!
nepieciešamie! dokumenti,! attīstot! LSA! mājaslapas! Biedru! zonas!
funkcionalitāti!un!publiskojot!šos!dokumentus!noteiktajos!termiņos.
!
!
Apkopojot!atbildes!no!intervijām!par!to,!kā!tiek!iegūta!informācija!lēmumos,!kuros!
nepieciešams!augstskolu!studējošo!pašpārvalžu!viedoklis!RK!secina,!ka!informācija!
tiek! pieprasīta! divos! veidos:! vai! nu! caur! iekšējo! virzienu,! vai! atsevišķi! virzienu!
vadītājiem!pastāvīgi!veicot!šo!funkciju.!Tiek!minēts,!ka!zemās!augstskolu!studējošo!
pašpārvaldes! pārstāvju! aktivitātes! dēļ! bieži! viedoklis! ir! nereprezentatīvs! un!
lēmumu!pieņemšana!ieilgst.!
!
[3.S.8]!Reprezentatīvai!augstskolu!pašpārvalžu!viedokļa!apkopošanai!
ir! nepieciešama! labāka! sadarbība! starp! LSA! Valdi! un! LSA! Domi.!
Nepieciešama! plašāka! iesaistīšanās! un! proaktīvas! darbības! no!
augstskolu!studējošo!pašpārvaldēm.!!
!
[3.S.9]!Ir!atbalstāma!šī!gada!prakse,!kad!informācijas!ievākšanai!tiek!
izmantots!Iekšējais!virziens.!Tas!vienkāršo!saziņu!starp!iesaistītajām!
pusēm! un! rada! nosacījumus,! lai! izveidotu! vienotu! procesu! lēmumu!
pieņemšanā,!kuros!nepieciešams!SP!viedoklis.!
!
[3.I.5]!Ir!nepieciešams!izveidot!skaidru!procesu,!ievērojot!organizācijas!
pieņemtos!dokumentus,!kādā!kārtībā!notiek!informācijas!apkopošana!
lēmumos,!kuros!nepieciešams!SP!viedoklis.!
!
!
!
!
!
!

!
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3.5.

Domnieku!un!aktīvistu!iesaiste!LSA!darbībā!

!
Vērtējot! iespējas! iesaistīties! LSA! darbībā,! novērojamas! kopsakarības,! ka! jau!
aktīviem! biedriem! un! formālām! pašpārvalžu! figūrām! iesaistīties! ir! bijis! viegli.!
Informācija! tika! sūtīta! daudz! un! reizēm! par! daudz.! Arī! dažādie! informācijas!
nodošanas!kanāli!ir!uzlabojuši!iespējas!iesaistīties!kā!jauniem,!tā!jau!pieredzējušiem!
biedriem,! skatoties! pret! iepriekšējiem! gadiem.! Savukārt! jaunu! aktīvistu! iesaiste!
vērtējama! apgrūtinoši.! Kā! iemeslus! tam! nosauc! reizēm! neefektīvās! un! pārlieku!
formālās! Domes! sēdes,! personīgas! antipātijas,! kā! arī! nespēju! ieraudzīt! attīstības!
iespējas.! Tiek! norādīts,! ka! pašpārvaldes! pašas! ir! atbildīgas! par! jaunu! cilvēku!
piesaisti.! Kā! pozitīvu! jauno! aktīvistu! piesaistes! instrumentu! nosauc! šī! gada!
veiksmīgi! noorganizētos! LSA! projektus.! Neskatoties! uz! nosauktajām! problēmām! šī!
gada! iespējas! iesaistīties! vērtētas! ka! labas,! savukārt! Domes! aktivitāte! un! iesaiste!
vērtēta!negatīvi.!
!
RK! 29.01.2014! izsūtīja! lūgumu! LSA! Valdes! virzienu! vadītājiem! informēt! par!
notikušajām! virziena! darba! grupu! sēdēm,! darba! grupām,! sēdes! dalībniekiem! un!
risinātajiem! jautājumiem.! RK! saņēma! daļējas! atbildes! tikai! no! LSA! Iekšējā! virziena!
vadītāja!A.!Ozoliņa!(notikušās!virzienu!sēdes,!risinātos!jautājumus):!
!
1. Iekšējā!virziena!tikšanās!a!27.06.,!
2. Iekšējās!komunikācijas!stratēģijas!DG!a!21.07.,!22.10.,!04.11.,!
3. Pozīcijas!"Par!Satversmes!sapulces!funkciju!pārdali"!DG!a!09.09.!
4. LSA!atalgojuma!fokusgrupa!a!12.11.!
5. LSA!Saimnieciskas!darbības!un!finansēšanas!DG!a!14.01.!
!
un! LSA! Sociālā! virziena! vadītāja! A.! Kaļvas! (notikušās! virzienu! sēdes,! risinātos!
jautājumus):!
1. DG!par!Dienesta!viesnīcām.!
2. DG!par!Stipendijām.!
3. Tikšanās!ar!SP!Sociālo!virzienu!vadītājiem.!
4. Tuvākajā!laikā!a!DG!par!stipendiju!aptaujas!rezultātiem;!
5. Individuālas!tikšanās!pēc!nepieciešamības!(ar!augstskolu!SP!pārstāvjiem!par!
viņu!aktuālajām!problēmām)!
!
Vērtējot! LSA! Valdes! veidotās! darba! grupas,! iesaisti! tajās! un! iespējām! uzzināt! par!
darba! grupu! rezultātiem,! kā! galvenās! problēmas! tiek! minētas! zemais! darba! grupu!
apmeklējums!un!apgrūtinātais!DG!rezultātu!uzzināšanas!process.!Atzinīgi!novērtēts!
Iekšējās!komunikācijas!virziena!darbs,!kurš!bijis!ļoti!pamanāms,!kā!arī!DG!rezultātus!
uzzināt!ir!bijis!viegli.!Ar!pārējo!virzienu!DG!rezultātiem!ir!bijis!grūtāk.!Atzīmēts,!ka!
par! DG! rezultātiem! uzzināt! var! gan! Domes! sēdēs,! gan! izejot! cauri! atskaitēm! un!
iesūtītajiem!dokumentiem,!bet!kopumā!rezultātu!uzzināšanas!process!netiek!vērtēts!
kā! atvieglots.! Kā! pozitīva! tendence! uzskatāms! jaunieviesums! a! iespējas! piedalīties!
darba!grupās!izmantojot!21.!gadsimta!eavides!risinājumus.!
!

!
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!
Tāpat! RK! lūdza! komentēt! intervētajiem! valdes! locekļiem! veidus,! kā! virzienu!
darbībai! tiek! piesaistīti! aktīvisti.! RK! secina,! ka! virzienu! darbā! galvenokārt! tiek!
rīkotas! darba! grupas! par! konkrētiem! jautājumiem! un! ir! notikušas! virzienu! sēdes,!
bet!tām!nav!pastāvīgs!raksturs.!RK!secina,!ka!ar!aktīvistu!piesaisti!LSA!Valdei!šogad!
nav! veicies! labi,! izņemot! Starptautisko! virzienu,! kurā! ir! vērā! ņemams! skaits!
aktīvistu!(virs!10),!kamēr!citos!virzienos!pastāvīgi!iesaistījušies!ir!vien!daži!aktīvisti.!
RK!secina:!
!
[3.S.10]! LSA! nav! pieejama! informācija! par! iesaistītajiem! aktīvistiem,!
jo! netiek! uzturētas! parakstu! lapas! vai! apmeklējuma! statistika.! Tas!
apgrūtina!darbu!pie!plānveida!aktīvistu!iesaistes.!
!
[3.S.11]!LSA!virzienu!darbs!šogad!ir!organizēts!uz!darba!grupu!bāzes,!
kas!ir!laba!prakse,!ja!jautājuma!interesentu!loks!ir!ierobežots.!
!
[3.S.12]!Trūkst!informācijas!par!plānotajām!un!notikušajām!virzienu!
un!darba!grupu!sēdēm.!Lai!arī!ir!atsevišķi!labi!piemēri,!nav!vienotas!
prakses! LSA! Valdes! vidū! par! to,! kur! tiek! izsludināta! sēde! un! kāda!
informācija!ir!pieejama!pēc!sēdes.!
!
[3.S.13]!Iespējas!uzzināt!par!darba!grupām!ir!bijušas!lielas,!bet!darba!
grupu! rezultāti! vairumā! gadījumu! netiek! izsūtīti! un! nav! brīvi!
pieejami.!
!
[3.S.14]!Visvieglāk!šogad!iesaistīties!ir!bijis!jau!esošiem!biedriem!un!
formālām!pašpārvalžu!figūrām.!
!
[3.S.15]! Iesaistīšanās! iespējas! salīdzinot! ar! citiem! gadiem! ir! bijušas!
lielākas,!savukārt!iesaiste!ir!kritusies.!
!
[3.S.16]! Šī! gada! veiksmīgi! noritējušie! projekti! pozitīvi! ietekmējuši!
jaunu!cilvēku!piesaisti.!

!
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!
!
[3.S.17]! LSA! trūkst! plānveida! un! kopīga! LSA! Valdes! darba! pie!
Domnieku!un!aktīvistu!iesaistes.!Nav!arī!novērojama!plaša!proaktīva!
Domnieku!un!aktīvistu!iesaiste.!
!

!

[3.I.6]! Informācija! par! laiku,! vietu! un! skatāmajiem! jautājumiem!
plānotajām! sēdēm! ir! jāievieto! LSA! mājaslapas! kalendārā,! papildus!
vienoti! LSA! Valdes! starpā! vienojoties! izsludināt! sēdes! vai! nu! Domes!
listē,!vai!LSA!Facebook!grupā.!
[3.I.7]! Nepieciešams! piefiksēt! visu! darba! grupu! un! virziena! sēžu!
dalībniekus,!lai!varētu!analizēt!un!uzlabot!aktīvistu!iesaisti.!

!
[3.I.8]! Nepieciešams! piefiksēt! visu! darba! grupu! un! virziena! sēžu!
pieņemtos! lēmumus,! lai! varētu! izsekot! lēmumu! pieņemšanas!
procesam.!!
!

[3.I.9]! Informāciju! par! darba! grupā! izrunāto! un! sasniegto! apkopotā!
veidā! izsūtīt! domniekiem! un! aktīvistiem,! izmantojot! šobrīd! pieejamās!
informācijas!nodošanas!platformas.!!

!
[3.I.10]!Ir!vēlams,!ka!informācija!par!notikušajām!darba!grupas!sēdēm!
ir!pieejama!7!dienu!laikā!pēc!sēdes.!Ir!pieejams!notikušās!sēdes!laiks,!
vieta! un! īss! atskats! par! nolemtajiem! jautājumiem.! Šī! informācija! ir!
pieejama! LSA! Domeniekiem! LSA! mājaslapas! Biedru! zonā.! Papildus!
iespējams!šo!informāciju!ievietot!LSA!Facebook!grupā.!
!
!

3.6.

LSA!Darba!organizācijas!modelis!

!
Izvērtējot! daļēji! pieejamo! informāciju! par! LSA! Domnieku! un! aktīvistu! iesaisti! LSA!
darbībā!un!intervēto!cilvēku!atbildes!RK!izvērtēja!jautājumu!par!esošā!organizācijas!
darba!modeļa!ilgtspēju.!Pēdējos!gados!LSA!ikdienas!darbs!balstās!uz:!!
!
1. LSA!Valdes!darbu,!lielākoties!uz!daļslodzes!laiku!
2. LSA!Domnieku!un!aktīvistu!brīvprātīgo!darbu,!nenormētu!darba!laiku!
!
RK! konstatē! nav! skaidri! nošķirtas! darbu! kategorijas,! kurās! iesaistās! LSA! Valde! un!
kurās! notiek! brīvprātīgais! darbs! no! LSA! Domnieku! un! aktīvistu,! līdz! ar! to! veidojas!
situācija,! kur! par! līdzīgiem! darbiem,! daļa! no! cilvēkiem! organizācijā! saņem!
atalgojumu,! bet! pārējā! daļā! nesaņem.! Šādā! situācijā! krītas! brīvprātīgi! iesaistīto!
cilvēku! motivācija,! bet! LSA! Valdes! atalgoto! darbinieku! darba! apjoms! pieaug!
!
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neproporcionāli!viņu!noteiktajai!darba!slodzei.!Apskatot,!vai!organizācijā!ir!noteikta!
virzība! uz! kādu! konkrētu! darbu! sadalījuma! modeli,! RK! konstatē,! ka! tādas!
informācijas! nav,! tas! nav! aprakstīts! nevienā! dokumentā! un! arī! LSA! organizācijas!
iekšienē! nevalda! skaidrs! consensus! par! šo! jautājumu.! Apskatot! šo! situāciju! no!
organizāciju!vadības!un!motivācijas!teoriju!un!labās!prakses!puses,!RK!secina,!ka:!!
!
[3.S.18]! Pašreizējais! darba! modelis,! kur! par! līdzīgiem! darbiem,! daļa!
no! cilvēkiem! organizācijā! saņem! atalgojumu,! bet! daļa! nē! –! nav!
ilgtspējīgs! un! pazemina! LSA! organizācijas! efektivitāti.! Pie! šādas!
organizācijas! nav! iespējams! nodrošināt! brīvprātīgi! iesaistīto! cilvēku!
motivāciju!darboties!organizācijā.!
!
un!ierosina:!
!
[3.I.11]! Noteikta! darba! sadalījuma! modeli,! uz! kuru! LSA! organizācija!
virzīsies! nākotnē,! nosakot! arī! tam! nepieciešamo! pārejas! periodu! un!
atvēlot!tam!nepieciešamos!resursus.!
!
[3.I.12]!RK!saskata!trīs!veidus,!kā!turpmāk!veidot!organizāciju:!
1.! Brīvprātīgais! k! samaksa! par! transportu,! reprezentācijas! izdevumi,!
ēšana.!!
2.! Divu! līmeņu! k! kur! profesionālais! lobija! darbs! ir! nodalīts! (un! labi!
atalgots)!no!pārējiem!LSA!darbības!virzieniem.!
3.!Pilnīgi!profesionālais!k!kur!visi!darbi!tiek!adekvāti!atalgoti!atbilstoši!
slodzei.!!
!
!

3.7.

Iekšējās!komunikācijas!stratēģijas!izstrāde!

!
Apmeklējot! LSA! Domes! sēdi! 22.11.2014.,! RK! secināja,! ka! īpaši! pārbaudāms! ir! IKS!
izstrādes! process,! lai! novērtētu! LSA! Valdes! un! Domnieku! darba! sadarbību,! jo! RK!
konstatēja,!ka!IKS!pieņemšana!tika!atlikta!balsoties!uz!Domnieku!argumentiem,!ka!
tā!nav!pilnvērtīgi!izstrādāta.!!
!
RK! konstatē,! ka! Iekšējās! komunikācijas! stratēģijas! izstrādei! ir! notikušas! 3! darba!
grupas!a!21.07.,!22.10.,!04.11.!Šīs!darba!grupas!bijušas!izsludinātas!gan!LSA!Domes!
epastu!listē,!gan!LSA!Facebook!grupā,!kur!tām!atsevišķi!ir!izveidoti!arī!“Notikumi”.!
Darba! grupām! ir! bijis! iespējams! sekot! līdzi! arī! tiešsaistē.! Tāpat! darba! grupas!
dalībnieki! ir! regulāri! saņēmuši! epastus! par! progresu! no! LSA! Iekšējā! virziena!
vadītāja! A.! Ozoliņa.! Dokumenta! izstrāde! ir! notikusi! izmantojot! Google! Docs!
platformu,! līdz! ar! to! ir! bijis! iespējams! regulāri! sekot! līdzi! dokumenta! izstrādes!
gaitai.! Darba! grupā! ir! iesaistījušies! 5! dažādu! augstskolu! studējošo! pašpārvalžu!

!
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pārstāvji!un!LSA!Sabiedrisko!attiecību!vadītāja.!LSA!Domei!lēmumprojekts!par!IKS!ir!
izsūtīts!laicīgi,!7!dienas!pirms!LSA!Domes!sēdes.!
!
[3.S.19]!IKS!izstrādei!darba!grupu!skaits!un!izsludināšanas!kārtība!ir!
bijusi!pietiekama.!Tāpat!arī!IKS!izstrāde!ir!notikusi!aktīvi,!atklāti!un!
ar!pietiekamu!augstskolu!studējošo!pašpārvalžu!pārstāvju!iesaisti.!!
!
[3.S.20]! IKS! izstrādes! process! ir! minams! kā! viens! no! labākajiem!
piemēriem! šī! gada! LSA! Valdes,! kā! organizēt! darbu! pie! šādu!
lēmumprojektu!izstrādes,!un!rekomendē!nodrošināt!arī!šādu!procesu!
citu!lēmumprojektu!izstrādē.!
!

!
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!

4. LSA!Stratēģiskā!plāna!pārskats!
!
Pārskatot!LSA!sastādīto!Gada!plānu,!tika!konstatēts:
• 15!uzdevumi!ir!pabeigti;!
• 27!uzdevumi!ir!procesā;!
• 1!tiek!uzsākts;!
• 1!netika!izdarīts;!
• 1!netiks!izdarīts;!
• 5!statuss!nav!zināms.!
Veicot! intervijas! ar! LSA! iesaistītajām! pusēm! saņemti! dažādi! vērtējumi! par! darba!
plānu:
Pašpārvalžu!pārstāvji!norādījuši,!ka!gada!plāns!uzlabojis!organizācijas!“caurspīdību”!
un!ļāvis!vienkāršāk!izprast!ar!ko!nodarbojas!valdes!locekļi,!jo!LSA!darbība!lielā!mērā!
saskanējusi!ar!noteikto.!Tiesa,!tika!arī!atzīts,!ka!plāns!ir!bijis!nepilnīgs,!un!pietrūkusi!
plāna! atjaunošana! otrajā! darbības! periodā.! Tiesa,! augstskolu! pārstāvji! uzskata,! ka!
LSA! darbību! ietekmē! tikai! augstskolas,! kuras! apmeklē! darba! grupas! un! ir! valdes!
sastāvā.!Augstskolām!iekšēji!LSA!viedoklis!arī!nav!īpaši!nepieciešams.!
LSA! Gada! plāna! izveide! noteikti! palīdzējusi! efektīvai! LSA! mērķu! sasniegšanai,! taču!
pavisam! sekmīgai! plāna! izpildei! ir! patraucējusi! tieši! iekšējo! (Domes)! cilvēku!
mainība.! LSA! spētu! izdarīt! vairāk,! ja! tiktu! nodrošināts! stabilāks! sastāvs.! AII!
pārstāvjos!arī!diezgan!liela!neskaidrība!par!to,!kā!LSA!tiek!sasniegti!mērķi,!un!tiek!
uzskatīts,!ka!tas!ir!valdes!locekļu!kompetencē.!
Valde! atzīst,! ka! Gada! plāns! palīdz! tiem! strādāt,! taču! tajā! nav! objektīvi! izvērtētas!
valdes! locekļu! iespējas! un! kapacitāte.! Tiek! apšaubīta! arī! domnieku! spēja! pieņemt!
lēmumus! par! prioritātēm! sastādot! plānu,! gan! dēļ! to! lielās! mainības,! gan! dēļ!
jautājumu!komplicētības.!
Valde! uzsver,! ka! kreditēšana,! 1/200,! pašpārvalžu! esamība,! stipendijas,! dienesta!
viesnīcas,!valsts!budžets,!akreditācijas!organizācija!un!biedru!naudas,!NOM!un!ESC!
ir! bijuši! šī! gada! galvenie! jautājumi.! Valdē! nepastāv! arī! vienprātība,! par! to! cik!
saskaņoti! LSA! strādā.! Vairāki! valdes! locekļi! uzsver,! ka! tieši! domnieku! mazās!
iesaistes! dēļ! nav! iespējama! pilnīga! saskaņoti,! tiesa,! vairāk! nesaskaņu! tieši! virzienu!
starpā! ir! par! galvenajiem! uzsvariem! LSA! darbībā.! Vairākkārt! arī! norādīts,! ka! gada!
plānam,! un! uzdevumam! kopumā! netiek! noteikti! konkrēti! termiņi! un! sasniedzamie!
rezultāti,!kas!apgrūtina!darba!izvērtēšanu.!!
Pārskatot!valdes!sēžu!protokolus!arī!tika!pamanīti!vairāki!izteicieni!no!valdes!par!to,"
kā#veicamas#izmaiņas#darba#plānā#a!“pārskatīt*plānu,*gada*vidū,*nav*loģiski”"a!tiesa,'
gada$ plāna$ pārskats$ ir$ jāveic$ regulāri$ un$ jāpielāgo$ nepieciešajām$ izmaiņām$ un$
jauniem(apstākļiem.(“Nav(nopietni,(ja(pēkšņi(izlemtu(no(kaut(kāda(darba(atteikties”a!

!

31!

diezgan! interesants! izteikums,! ņemot! vērā,! ka! vairāku! no! gada! plānā! iekļautajiem!
uzdevumiem!izpilde!atkarīga!no!vairākiem!ārējiem!apstākļiem.Secinājumi:
!
[4.S.1]! LSA! izveidotais! Gada! plāns! ir! palīdzējis! uzlabot! organizācijas!
“caurspīdību”,! taču! vēl! joprojām! pastāv! liela! neskaidrība! par!
mērķiem,! uzdevumiem! un! kā! tie! tiks! sasniegti.! Valdes! darbā! valda!
vēlme!savu!virzienu!izvirzīt!kā!prioritāro.!
!
[4.S.2]! Domniekiem! tas! palīdzējis! izprast! LSA! darbību,! taču! nav!
veicinājis!to!papildus!iesaisti.
Ierosinājumi:!

!
!

[4.I.1]! Gada! plānu! veidot! ar! laikā! vairāk! noteiktiem! un! konkrētāk!
izmērāmiem!rādītājiem.!
[4.I.2]! Gada! plāna! pārskatīšanu! paredzēt! vairākas! reizes! gadā,! lai!
darbi!tiktu!aktualizēti!atbilstoši!politiskajām!norisēm.!
[4.I.3]! Vaidot! gada! plānu! atbilstoši! valdes! locekļu! noslodzei.!
Nepieciešamības! gadījumā! saskaņot! to! ar! valdes! locekļiem! un!
pārskatīt!slodzes!apjomu.

!
!

Salīdzinot! LSA! Stratēģisko! plānu! ar! LSA! Kongresa! izvirzītajām! vadlīnijām,! varam!
secināt,! ka! Dome! un! Valde! par! prioritāriem! izvirzījusi! vadlīniju! punktus,! kurus! jau!
paspēts!izpildīt:!!
!
1.1.5.!! Studentu!tiesību!hartas!ratificēšanu!Latvijā!
1.3.3.! Studentu!ekspertu!tīkla!uzturēšanu!
2.2.! Stipendiju!sadales!noteikumu!pārskatīšanu!
2.5! Dienesta!viesnīcu!jautājumus!
3.1.2.! Studentu! kustības! stiprināšanu! (Stratēģiskajā! plānā! šim! vadlīniju!
punktam!paredzēti!5!dažādi!uzdevumi,!no!kuriem!4!ir!izpildīti)!
3.3.2! Iekšējās!komunikācijas!stratēģija!
5.1.! Internacionalizācija!
!
Secinājumi.!
!
"[4.S.3]! Ne! visi! vadlīnijās! norādītie! LSA! darbības! virzieni! ir! bijuši!
vienlīdz!prioritāri!šī!gada!LSA!valdes!darbībā.!!

!
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[4.S.4]! Nav! skaidrs,! kādā! veidā! LSA! Valde! un! Dome! veidojot! gada!
plānu! ir! izvēlējusies! prioritātes! no! LSA! Kongresā! pieņemtajām!
Vadlīnijām,!izvēloties!atsevišķus!virzienus!par!prioritārākiem.!
!
Pārskatot! saistības! tabulu,! arī! redzams,! ka! šī! gada! laikā! LSA! izvirzījusi! uzdevumus!
Stratēģiskajā!plānā,!kas!nav!tiešā!sasaistē!ar!LSA!Vadlīnijām:!
!
• Pāreja!uz!ECTS;!
• Akadēmiskā!virziena!sapulce!par!iekšējo!kvalitāti;!
• Normatīvo!aktu!tulkošana;!
• Programmu!dublēšanās;!!
• NOM;!
• Gada!balva;!
• ESC!Latvija.!!
!
Pārskatot!kopumā!gada!plānā!izvirzītos!uzdevumus!skaidri!redzams,!ka!šī!gada!laikā!
svarīgākais!uzsvars!likts!uz!Studentu!kustības!stiprināšanu!–!tai!darba!plānā!atvēlēti!
15! uzdevumi.! Otrais! svarīgākais! Vadlīniju! mērķis! bijis! –! Augstākās! izglītības!
kvalitāte,! kurai! veltīti! 10! uzdevumi,! kam! seko! Sociālā! dimensija! ar! 8! uzdevumiem,!
Starptautiskajai!dimensijai!veltīti!5!uzdevumi!un!finansēšanai!2.!!
12! no! darba! plānā! iekļautajiem! uzdevumiem! netika! atrasta! tieša! atbilstība!
vadlīnijās,!un!ir!vairāki!vadlīniju!punkti,!kuri!Stratēģiskajā!plānā!nav!pieminēti.!!
!
Secinājumi.!
![4.S.5]! LSA! Valde! un! Dome! veidojot! gada! plānu! nav! pilnībā!
pieturējusies! pie! LSA! Kongresa! pieņemtajām! Vadlīnijām,! izvirzot!
papildus!uzdevumus,!kas!tiešā!veidā!nesaskan!ar!Vadlīnijām.!!
!
Ierosinājumi.!
!
[4.I.4]! LSA! Stratēģiskā! plāna! veidošanas! laikā! ņemt! par! pamatu! LSA!
Vadlīnijas,!nozīmīguma!ziņā!proporcionāli!sadalīt!uzdevumu!skaitu!un!
noteikt!ieguldāmā!darba!apjomu.!

!
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5. LSA!Projektu!vadība!
!
!
RK!veica!intervijas!ar!LSA!projektu!vadītājiem,!kas!vadījuši!projektus!laika!posmā!no!
2014.! gada! aprīļa! līdz! 2015.gada! janvārim.! Projektu! vadītājiem! tika! uzdoti! vairāki!
jautājumi,! kas! saistīti! ar! projektu! vadītāju! atlasi,! motivāciju,! sadarbību! ar! LSA!
dažādām!iesaistītajām!pusēm,!kā!arī!problēmām,!kas!radās.!!

!

RK! noskaidroja,! ka! galvenie! dzinuļi! kļūt! par! projektu! vadītājiem! LSA! ir! personīgi! a!
piederības! sajūta! organizācijai,! kā! arī! vēlme! pierādīt! sevi! un! sasniegt! personiskus!
mērķus.!Pieteikšanās!process!tiek!raksturots!kā!vienkāršs,!ar!pamata!prasībām,!lai!
izvērtētu! projektu! vadītāju! atbilstību,! taču! pati! atbilstības! izvērtēšana! atzīta! par!
procesu,!kurā!nelabprāt!tiek!pieņemti!radoši!risinājumi.!
Sadarbojoties!ar!LSA!tika!uzsvērta!atsevišķu!personu!atsaucība!un!LSA!rīcībā!esošo!
resursu! pieejamība,! izņemot! gadījumus,! pēc! kuriem! uzticība! konkrētam! projektu!
vadītājam! samazinājusies.! Minēti! arī! gadījumi,! kad! projektu! vadītājiem! izvirzītas!
nepamatotas! prasības! atlīdzināt! LSA! radītos! zaudējumus.! Tika! norādīts! arī! uz!
formālu!pieeju!dažādu!finansējuma!un!dokumentācijas!ziņā,!neiedziļinoties!projekta!
saturā.!Vairākkārt!uzsvērta!valdes!ne!pārāk!plašā!iesaiste!projektu!darbā!un!neesot!
skaidri!definēti!projektu!laikā!sasniedzamie!rezultāti.!
Tika! uzsvērts,! ka! LSA! valde! ne! vienmēr! adekvāti! pateicas! projektu! vadītājiem! par!
padarīto!darbu.!
!
Secinājumi.!
[5.S.1]! LSA! projektu! vadītāju! galvenā! motivācija! ir! personiska,! kas!
daļēji!saistīta!ar!vēlmi!apliecināt!sevi!projektu!veidošanas!procesā.!
!
[5.S.2]! LSA! valde! ne! vienmēr! skaidri! definē! prasības! LSA! projektu!
vadītājiem,!kas!mēdz!radīt!sarežģījumus!projektu!realizācijā.!
!
[5.S.3]! LSA! ir! kopumā! pretimnākoša! projektu! realizācijā,! kamēr! tā!
saskan! ar! plānoto,! taču! izņēmumu! gadījumos! mēdz! rīkoties! ļoti!
statiski.!!
!
!
!
!
!
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Ierosinājumi.!
!
[5.I.1]! Projektu! izvērtēšanai! un! to! darbības! atbalstam! pieiet!
individuāli,! jo! LSA! šī! brīža! projektu! apjoms! nav! pārmērīgi! liels,! kas!
traucētu!to!darīt.!
!
[5.I.2]! Turpināt! atbalstīt! projektu! vadītājus! instruējot! viņus! par!
finanšu!sistēmu!un!dažādām!citām!LSA!darbības!specifikas!detaļām,!ja!
nepieciešams! sagatavot! uzskatāmus! materiālus,! kas! varētu! ietaupīt!
laiku.!!
!
[5.I.3]! Projektu! veidošanas! procesā! plašāk! integrēt! projektus! un! to!
saturu! LSA! mērķu! sasniegšanā! t.s.! izvirzot! projektiem! konkrētus!
sasniedzamos!rezultātus.!

!
!

!

35!

6. LSA!Komunikācija!un!publiskais!tēls
!
!

Lai! novērtētu! komunikāciju! un! publisko! tēlu,! RK! intervijās! uzdeva! jautājumus! LSA!
tēlu!no!dažādiem!aspektiem.!Tika!uzdoti!jautājumi!par!pirmo!un!esošo!iespaidu!par!
LSA! organizāciju,! lai! novērtētu! to,! kādu! iespaidu! LSA! rada! cilvēkiem,! kas! iesaistās!
organizācijā!un!kā!tas!mainās!kad!cilvēki!ir!LSA!ir!darbojušies.!Tika!uzdoti!jautājumi!
par! LSA! publisko! tēlu! mēdijos,! par! LSA! publiski! paustās! informācijas! uzticamību!
mēdijos!un!iekšējos!kanālos!un!LSA!Valdes!darbībām!publiskā!tēla!veicināšanai.!
Izvērtējot! interviju! jautājumu! par! pirmo! iespaidu! kā! LSA! organizāciju,! tika!
konstatēts,! ka! LSA! iesaistītajiem! cilvēkiem! rodas! iespaids,! ka! LSA! ir! nopietna! un!
politiska! organizācija,! ar! sarežģītu! struktūru! un! tematiem,! kurā,! lai! darbotos! ir!
jāsaprot!AI!temati.!Atsevišķi!intervējamie!uzsvēra,!ka!nespēja!pietiekami!saprast!to,!
ko! dara! LSA! ir! par! iemeslu,! lai! neturpinātu! iesaistīties! tās! darbībā.! LSA! tiek!
raksturota! kā! birokrātiska! organizācijai,! kurai! ir! raksturīga! shēmošana! un!
augstskolu! cīniņi,! bieži! vien! par! nenozīmīgiem! jautājumiem.! Vairākiem!
intervējamajiem!pirmais!iespaids!par!LSA!ir!radies!tieši!no!LSA!Kongresa,!līdz!ar!to!
RK!secina,!ka!Kongresa!norisei!nepieciešams!vērst!papildus!resursus!un!to!Kongresa!
dalībnieku,! kuriem! tā! ir! pirmā! saskarsme,! izglītošanai! par! LSA! darbību! ir!
nepieciešams!veikt!papildus!pasākumus.!Tāpat!arī!vairāku!cilvēku!pirmais!iespaids!
par! LSA! balstās! uz! atsevišķu! bijušo! LSA! Valdes! locekļu! uzstāšanos! LSA! rīkotajos!
projektos!vai!viņu!publiskajās!darbībās.!
[6.S.1]! Kongresa! norisei! nepieciešams! vērst! papildus! resursus! un! to!
Kongresa! dalībnieku,! kuriem! tā! ir! pirmā! saskarsme,! izglītošanai! par!
LSA!darbību!ir!nepieciešams!veikt!papildus!pasākumus.!

[6.S.2]!LSA!Valdei!šogad!nepietiekami!ir!izmantojusi!LSA!organizētos!
projektus!LSA!tēla!veidošanai.!

Atbildot!uz!jautājumu!par!pašreizējo!iespaidu!par!LSA,!tiek!uzsvērtas!trīs!galvenās!
lietas! a! iekšējie! procesi,! kurus! nepieciešams! turpināt! uzlabot,! pēctecība! un!
kompetences!celšana!un!LSA!tēls!medijos!un!politiskajos!procesos,!kas!uzlabojas.
Iekšējie! procesi,! kurus! nepieciešams! turpināt! uzlabot! a! tiek! uzsvērts,! ka! iekšējie!
procesi!joprojām!ir!lēni!un!kā!iemesls!tiek!minēts!valdošā!birokrātija!un!strukturēta!
darba! un! resursu! trūkums.! Tiek! minēts,! ka! šie! faktori! ietekmē! arī! LSA! projektu!
veiksmīgu! realizāciju.! Atzinīgi! tiek! novērtēts! tas,! ka! ir! sasniegts! zināms! progress!
sakārtojot!procesus,!tomēr!tiek!atzīmēts,!ka!nepieciešams!šo!progresu!“sakārtot!pa!
plauktiņiem”!un!uzlabot!profesionalitāti.!Tiek!uzsvērts,!ka!ir!uzlabojusies!vienotība!
mērķos! un! darbos,! taču! pietrūkst! skaidru! prioritāšu.! Tiek! uzsvērts,! ka! LSA!
!
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nepieciešama!labāka!komunikācija!savā!starpā!un!uzlabot!darbību!brīžos,!kad!starp!
augstskolām! veidojas! interešu! sadursmes.! Tāpat! tiek! minēts,! ka! lielajām!
augstskolām!pārstāvot!savas!intereses!LSA!nav!vajadzīga!vai!ka!tā!nespēj!pārstāvēt!
specifisku!(to,!kas!neatrodas!tiešā!IZM!pakļautībā)!augstskolu!intereses.
Pēctecība! un! kompetences! celšanā! jautājumā! tiek! atzīmēts,! ka! LSA! pietrūkst!
kvalitatīvas! pēctecības! nodrošināšana,! īpaši! uzsverot! pēctecību! LSA! Valdei.!
Nepieciešama! aktīvāka! un! vairāku! aktīvistu! iesaiste! LSA! izvirzīto! mērķu!
sasniegšanai!un!lai!mazinātu!Domes!kompetences!vājināšanos!pēdējos!gados.!
[6.S.3]!LSA!ir!jāveido!pēctecības!nodrošināšanas!sistēma,!kurai!pamati!
ir!jāliek!jau!LSA!iesaistītajās!augstskolu!studentu!pašpārvaldēs!un!LSA!
veidotajos!projektos.!!
!
[6.S.4]!Lai!LSA!varētu!veiksmīgi!funkcionēt,!augstskolu!pašpārvaldēm!
kopā!ar!LSA!savā!vidē!ir!jāaudzina!Domnieki!un!aktīvisti,!kas!varētu!
kvalitatīvāk!iesaistīties!LSA!organizācijā.!!
!

!

[6.I.1]! Nepieciešams! nodrošināt! patstāvīgu! sistēmu,! kā! LSA! Domnieki!
varētu! celt! savas! kompetences! līdz! ar! iesaistīšanos! organizācijā.! LSA!
Valdei!ir!jārūpējas!par!to,!lai!notiktu!regulārs!un!sistemātisks!darbs!pie!
kompetences!celšanas!potenciālajiem!nākamo!gadu!valdes!cilvēkiem.!!
[6.I.2]!Ir!nepieciešams!izveidot!aktīvistu!motivācijas!celšanas!un!darba!
novērtēšanas! sistēmu.! LSA! nepieciešams! plašāk! izmantot! LSA!
Vecbiedru! potenciālu! esošo! biedru! kompetences! celšanai! un! kā!
padomniekus.

LSA!tēls!medijos!un!politiskajos!procesos!tiek!novērtēts,!kā!uzlabojies,!taču!joprojām!
nepieciešams! mērķtiecīgāks! darbs! pie! tā.! LSA! mediju! tēla! veidošanā! vairāk! būtu!
jāiesaista! LSA! valde.! Tiek! atzīmēts,! ka! LSA! tēls! valstiskā! un! politiskā! līmenī! ir!
uzlabojies!a!tiek!novērtēts,!ka!šajā!līmenī!mēs!tiekam!ievēroti.!Tāpat!arī!tiek!minēts,!
ka! trūkst! sasaistes! ar! studentiem! un! skaidras! izpratnes! par! to,! kādā! līmenī! tai!
vajadzētu!būt.
[6.S.5]! LSA! ir! nepieciešams! saskaņots! darbs! starp! sabiedrisko!
attiecību! vadītāju,! LSA! Valdi! un! LSA,! kā! studentus! pārstāvošo!
organizāciju,!lai!uzlabotu!organizācijas!tēlu!politiskā!līmenī!līdz!tam,!
ka!LSA!tiek!novērtēta!kā!vienlīdzīgs!partneris.

!
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[6.S.6]! LSA! ir! nepieciešams! izveidot! izpratni! par! to,! cik! un! kāda!
sasaiste!LSA,!kā!organizācijai!ir!nepieciešama!ar!studentiem,!un!veikt!
sistemātisku!darbu!pie!tās!veicināšanas.
!
!

6.1.

LSA!vēstule!Ģenerālprokuroram.!

Īpaši! izceļams! notikums! šogad! ir! LSA! nosūtītā! vēstule! ģenerālprokuroram.!Šis!
gadījums!ir!izpelnījies!daudz!negatīvas!atsauksmes!un!dažādus!viedokļus!un!līdz!ar!
to!RK!uzskata,!ka!ir!nepieciešama!īpaša!šī!notikuma!analīze.!
!
Veicot! notikuma! rekonstrukciju,! LSA! konstatē! ka! 19.11.2014.! datuma! valdes! sēdē!
LSA! prezidents! K.! Solovjovs! pirmo! reizi! prezentē! un! pauž! viedokli!par! šādas!
vēstules! izveidošanu! un! tās! nosūtīšanu! Ģenerālprokuroram.! LSA! Valde% vienbalsīgi%
atbalsta& šo& priekšlikumu& “par& to,& ka& K.Solovjovam& tiek& uzdots& sagatavot& vēstuli&
ģenerālprokuroram,. kurā. izteikt. prokurora" brīdinājumu" par" valsts" budžeta"
iespējamu* pretlikumīgu* virzīšanu* uz* Saeimu”.* 21.11.2014.! datumā! vēstule!
Nr.2014/PV89,! ar! ierakstu! “Steidzami”,! tiek! nosūtīta! Ģenerālprokuroram.! Saeimas!
balsojums!par!Valsts!budžetu!ir!plānots!22.11.2014.,!tātad!vienu!darba!dienu!pirms!
šī! balsojuma.! 21.11.2014.! tiek! izveidota! skaidrojoša! preses! relīze.! 21.11.2014.!
izsūtītajā!LSA!Domes!sēdes!22.11.2014.!darba!kārtībā!nav!jautājuma,!kas!saistītos!ar!
plānotajām! tālākajām! darbībām! saistībā! ar! šo! vēstuli! vai! protestu.! Saeima!
22.11.2014.! nepieņem! lēmumu! par! Valsts! budžetu! un! atliek! šo! lēmumu! līdz! 9.!
decembrim.! ! Ģenerālprokurors! vēstuli! izskata! un! nosūta! izvērtēšanai! LR! Finanšu!
ministrijai,!kas!faktiski!ir!atbildīga!par!vēstulē!minētajiem!pārkāpumiem.!
!
24.11.2014.! LSA! Valdes! sēdē! parādās! jautājums! par! iespējamu! protesta! akcijas!
rīkošanu,! ko! prezentē! A.! Spēka.! Valde! neveic! balsojumu,! bet! vienojas! par! to,! ka! ir!
nepieciešama!aptauja!par!protesta!akciju.!Tiek!veikta!neformāla!augstskolu!aptauja!
par! protesta! nepieciešamību,! izsūtot! eapastu! uz! LSA! Domes! listi! 26.11.2014.,!
augstskolu! pašpārvaldēm! tiek! dota! 1! diena! laika! atbildei.! Augstskolu! atbalsts!
protesta! akcijai! ir! sekojošs.! Protesta! akcija! tika! atbalstīta! RTU! un! RSU,! kā! arī!
lielākajā! daļā! LU! fakultāšu,! lai! gan! LU! valde! nebija! izlēmusi.! Vairākas! privātās!
augstskolas!norādīja,!ka!neizplatīs!oficiālu!aicinājumu!doties!protestā,!taču!atbalstīja!
tā!ideju.!Tikmēr!medijos!parādās!ziņas!par!to,!ka!LSA!plāno!rīkot!protesta!gājienu1,!
taču! LSA! mājaslapā! par! to! informācija! nav! atrodama.! 28.11.2014' sēdē,' A.' Ozoliņš'
prezentē( augstskolu( viedokli,( norādot,( ka( “liela( daļa( augstskolu( piedalās”,( taču(
norāda' arī' “šobrīd' precīzu' datu' man' nav”.' Parādās' informācija' par' to,' ka' Valsts'
budžetu! pieņems! 17.12.2014.! No! A.! Spēkas! tiek! virzīts! priekšlikums,+ ka+ protesta+
akcija&jārīko&15.12.2014,&uz&ko&K.&Solovjovs&atbild&“es&no&15.12.&būšu&Ziemassvētku&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 !http://www.la.lv/briestastudentuadumpisaparanepietiekamoabudzetuaaugstakajaia
izglitibai/!
!
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atvaļinājumā.,Palicēji,var,rīkot,šo,lietu.”.,Valde,nevienojas,rīkot,protestu,2014.,gadā,,
bet!nākamajā!un!balso!par!“to,!ka!Latvijas!Studentu#apvienība#provizoriski#organizēs#
protestu(par(2016.(budžetu(2015.gada(pavasarī(un(Artis$par$šo$sasauc$darba$grupu”.!
Pēc!Valdes!sēdes!ziņu!portālā!delfi.lv!parādās!ziņa,!ka!protesta!gājiens!tiks!atlikts2,!
taču! LSA! mājaslapā! par! to! informācija! nav! atrodama.! 29.! novembrī! tiek! izsūtīta!
vēstule!LSA!Domes!listē!skaidrojot!šo!lēmumu,!tiek!norādīts!arī!“15!augstskolas,!10!
izrādot!atbalstu!vismaz!idejai,!5!vairāk!atturoties!no!dalības!dažādu!iemeslu!dēļ”.!
!
LSA!projekta!SSZ!rīkotajā!seminārā,!kas!notiek!no!29.!novembra!līdz!30.!novembrim!
augstskolu! pašpārvaldes! atkal! paceļ! ideju! par! protesta! realizāciju! (seminārā!
piedalās! LSA! Valdes! pārstāve! I.! Zariņa! un! 29.! novembra! vakarā! –! K.! Solovjovs).!
Turpmākajās!dienās!notiek!augstskolu!pašpārvalžu!organizēšanās,!lai!tomēr!izteiktu!
velmi! rīkot! protestu! un! tiek! sasaukta! augstskolu! pašpārvalžu! organizēta! darba!
grupa,! kas! norisinās! 4.12.2014.! LSA! Prezidents! nav! sasniedzams! viedokļa!
paušanai!3!dienas,!ne!no!LSA!Valdes!puses,!ne!no!augstskolu!studējošo!pašpārvalžu!
pārstāvju! puses! (jāpiezīmē,! ka! daļa! valdes! atradās! komandējumā! a! iespējams! BM!
Baku).!Protests!netiek!sarīkots.!!
8.12.2014.! LSA! Valdes! sēdē! tiek! skatīts! jautājums! par! rīcības! plānu! saistībā! ar! šo!
notikumu.! K.! Solovjovs! informē! par! šo! sasaukto! darba! grupu,! kas! vienojusies% “ka%
tiek% atbalstīts% valdes% lēmums”.% K.% Solovjovs% informē% par% Saeimas% komisijas% sēdes%
apmeklēšanu.! Izskan! domas,! ka! nepieciešama! publiska! viedokļa! paušana,! taču!
nekāds!lēmums!par!to!netiek!pieņemts.!LSA!publiskajos!kanālos!par!to!informācija!
nav!atrodama.!!
!
LSA! organizēta! darba! grupa! par! turpmāko! rīcību! un! protesta! gājienu! 11.02.2015,!
izstrādā!rīcības!plānu!saistībā!ar!šo!jautājumu.!
!
[6.S.7]! LSA! Valdes! lēmums! un! tā! izpilde! radīja! rezonansi! politiskā!
līmenī,! kas! iespējams! atstāja! iespaidu! uz! budžeta! pieņemšanas!
procesu.!!
!
![6.S.8]! LSA! ne! līdz! galam! kontrolēja! situāciju,! kas! radās! pēc! vēstules!
nosūtīšanas! t.s.! nespējot! notikumu! gaitu! komentēt! organizācijas!
biedriem,!kas!radīja!nesaprašanos!organizācijas!iekšienē!un!viedokļa!
atšķirības.!
!
![6.S.9]! Ir! iespējams,! ka! LSA! valdes! pieņemtais! lēmums! par! protesta!
akcijas!atcelšanu!bija!pretrunā!ar!LSA!biedru!interesēm.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2
!http://www.delfi.lv/bizness/budzets_un_nodokli/cinaaparabudzetuastudentia
atliekaieceriadotiesaprotestaagajiena.d?id=45277176!
!
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![6.S.10]! Neveiksmīgi! notika! komunikācija! ar! medijiem! notikumu!
attīstības!laikā,!jo!lēmumu!pieņemšana!LSA!iekšienē!ievilkās.!
!
!
Ierosinājumi.!
!
[6.I.3]! LSA! būtu! skaidri! jādefinē! operatīvās! rīcības! plāni! skarot!
politiski! īpaši! nozīmīgas! tēmas,! kas! sevī! ietvertu! atbildes! reakcijas!
visām!ieinteresētajām!pusēm,!lai!neradītu!lieku!neizpratni.!
!
[6.I.4]! Izvēlēties! atvaļinājuma! datumus! laikā,! kad! nav! gaidāma!
sarežģītu! jautājumu! risināšana.! Nepieciešamības! gadījumā! pārtraukt!
atrašanos!atvaļinājumā,!pārceļot!neizmantotās!dienas!uz!citu!laiku.!
!
[6.I.5]!LSA!ir!nepieciešams!operatīvās!rīcības!komunikācijas!plāns!un!ir!
nepieciešama!LSA!Sabiedrisko!attiecību!vadītāja!skaidra!iesaiste!tajos!
jautājumos,!kuri!var!izraisīt!mediju!uzmanību.!
!
!

!
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7. LSA!Budžeta!izlietojums
Tekošais! gada! budžeta! periods! –! 03.2014.! a! 03.2015.! Lai! RK! ziņojuma! lasītājam!
skaidrāk!parādītu!tendences,!tiek!apskatīti!pēdējie!4!budžeta!periodi.!
!
Kopējais! plānotais! perioda! budžets! izdevumu! pozīcijā! sastāda! kopsummā! 169!
074,63! EUR! un! ienākumu! sadaļā! 161,! 698,97! EUR,! veidojot! perioda! deficītu! a
7375,66!EUR!apmērā.!Izdevumu!pozīcijas!aplūkojamas!tabulā!Budžets!1.!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Nosaukums

Apjoms,!EUR

%

Administratīvie!izdevumi

10297,59

12,9

Reprezentācijas!izdevumi

634,87

0,8

Semināri!un!pasākumi

12740,07

15,9

Starptautiskie!izdevumi

93012,50!(4012,50)

5,0

Atalgojums

31376,52

39,2

Bankas!pakalpojumi

200

0,2

Neparedzētie!izdevumi

7613,08

9,5

Tiesvedības!apmaksa

13200

16,5

Tabula.!Budžets!1.!
!
LSA!lielākās!ienākumu!pozīcijas!apskatāmas!tabulā!Budžets!2.
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

Nosaukums

Apjoms,!EUR

Biedru!naudas

63748,97

Ziedojumi

5000

Sponsoru!piesaiste

3350

AII!un!programmu!novērtēšana

600

NOM!projekta!ieņēmumi

14000

ESC!projekta!ieņēmumi

75000
Tabula.!Budžets!2.!
!

!
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Salīdzinājumā! ar! pagājušā! gada! budžetu! skaidri! redzams,! ka! šī! budžeta! plānošanā!
paredzēti!dažādi!finansēšanas!avoti,!kas!diferencē!ienākumu!avotus.!!
Turpmāk!apskatot!budžetu!un!salīdzinot!to!ar!iepriekšējiem!gadiem,!pievienotas!2!
pozīcijas! Starptautisko! izdevumu! pozīcijā,! kas! sakrīt! ar! ienākumiem! no! šiem!
projektiem,!tādēļ!tie!netiek!atsevišķi!aplūkot,!turpmāk,!Starptautiskie!izdevumi!tiks!
aplūkoti!4012,50!EUR!apmērā,!salīdzināmībai.!
[7.S.1]! Budžeta! plānošanas! procesā! novērojami! uzlabojumi! k! ir!
samazināts! konkrētu! budžeta! pozīciju! īpatsvars! kopējā! budžetā! un!
diferencēti!ienākumu!avoti.!

[7.S.2]!LSA!vēl!joprojām!pastāv!finansējuma!atkarība!no!pašpārvalžu!
biedru!naudām,!kas!nav!ilgtspējīgs!risinājums!budžeta!plānošanai.!
Analizējot!lielākās!izdevumu!sadaļas!skaidri!redzams,!ka!lielākā!izdevumu!sadaļa!ir!
Atalgojums,!kas!veido!39,2!%!no!kopējā!budžeta.!Pēdējos!3!gados!novērota!tendence!
samazināties!atalgojuma!pozīcijai,!un!tās!proporcijai!LSA!budžetā.!
Krasu! palielinājumu! piedzīvojušas! visas! pārējās! izdevumu! pozīcijas.! Tiesvedības!
izmaksas! ir! vienreizēja! pozīcija! un! ir! rezervēta,! un! nākamajā! budžetā! varētu! tikt!
pārcelta.! Neparedzēto! izdevumu! pozīcijas! palielinājums! saistīts! ar! kopējā! budžeta!
pieaugumu!uz!starptautisko!izdevumu!rēķina.!
Līderu! foruma! izmaksas! palielinājušās,! jo! bija! paredzēts! piesaistīt! Eiropas!
finansējumu!projektu!veidošanai.!!!
!
Sadaļa!

2012!

2013!

2014!

%!

Atalgojums!

€!39!614,32!

€!36!271,85!!

€!31!376,52!!

39,2%!

Tiesvedības!apmaksa!

!

!

€!13!200,00!!

16,5%!

Neparedzētie!izdevumi!

€!3!011,88!

€!2!827,25!!

€!7!613,08!!

9,3%!

Biroja!telpu!maksājumi!

€!4!610,10!

€!5!976,06!!

€!5!976,06!!

7,5%!

Līderu!forums!

€!1!138,30!

€!2!845,74!!

€!4!995,74!!

6,2%!

Tabula.!Budžets!3.!

!
!
Apskatot! LSA! budžeta! funkcionālo! sadalījumu,! redzams,! ka! vienmērīgi! pieaugušas!
Administratīvās!izmaksas.!Mainīgas!bijušas!semināru!un!pasākumu!izmaksas,!kā!arī!

!
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pieauguši! starptautiskie! izdevumi.! Skaidri! redzams,! ka! samazinājusies! atalgojuma!
pozīcija.!
!

Attēls.!Funkcionālais!sadalījums!

!

!
!
Vēl! joprojām! LSA! budžetos! redzams,! ka! netiek! ilgtermiņā! plānoti! izdevumi,! kas!
veidojas!vairāku!gadu!garumā,!bet!tiek!iekļauti!tikai!konkrētajos!gados.!!
!
[7.S.3]! LSA! budžets! ir! pieaudzis,! galvenokārt! tikai! dēļ! tiesvedības!
finansējuma!un!neparedzēto!izdevumu!dēļ.!!
!
!

!

!
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7.1.

Biedru!naudas!sadalījums!

!

Attēls.!Biedru!naudas!sadalījums.!

!

!
Pārskatot!2014.!gada!RK!ziņojumu,!varam!secināt,!ka!biedru!naudu!sadalījums!nav!
krasi! mainījies! a! 2! lielākās! augstskolas! vēl! joprojām! maksā! lielākās! biedru! naudas!
(LU!a!24%,!RTU!a!23,7%!un!RSU!11,3%).!Kopumā,!atkarība!tieši!no!lielo!augstskolu!
maksātajām!biedru!naudām!ir!kļuvusi!vēl!izteiktāka!un!šobrīd!2!lielākās!augstskolas!
maksā! 47,7%! !(iepriekš! 35%).! Jānorāda,! ka! nozīmīgu! ieguldījumu,! kā! atsevišķas!
augstskolas,!LSA!darbības!nodrošināšanā!(nozīmīgs!>!1000!EUR)!veic!13!AII.!!
!
AII! biedru! naudas! pēdējā! gada! laikā! pieaugušas! par! 27%.! No! AII,! kuras! veic!
nozīmīgu! finansiālo! ieguldījumu! LSA! darbības! nodrošināšanā! sešu! biedru! nauda!
pieaugusi! par! mazāku! apjomu! (RSU! +21%,! BAT! +! 22%,! RPIVA! +! 22%,! BSA! +13%,!
RISEBA!a!7%,!TSI!+!8%)!un!četrām!tā!pieaugusi!par!50%!un!vairāk!(RTU!+62%,!DU!+!
50%,!LiepU!+66%,!ViA!71%).!!
!
[7.S.4]!LSA!biedru!naudu!sistēma!veicina!tās!finansējuma!vienveidību!
un! atkarību! no! lielākajām! augstskolām,! kas! ilgtermiņā! var! radīt!
napamatotu!lielāko!augstskolu!ietekmi!uz!lēmumu!pieņemšanu.!
!

!

!
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7.2.

LSA$norēķinu$konta$darbību$analīze!

!

Attēls.!LSA!Norēķinu!konta!pārskats!(01.01.2014.!a!20.02.2015.)!

!

!
Pārskatot! LSA! norēķinu! konta! atlikumu! laika! periodā! no! 2014.! gada! februāra! līdz!
2015.!gada!februārim!uzrādījis!pozitīvu!tendenci,!gada!laikā,!pieaugot!par!vairāk!kā!
trīs! tūkstošiem! EUR.! Tiesa,! kopš! 2014.! gadā! notikušā! kongresa,! budžetā! paredzēta!
pozīcija!a!Tiesvedības!izdevumi,!kas!paredzēta!konkrētu!izdevumu!segšanai!(13!200!
EUR!a!iezīmēta!grafikā!ar!oranžu!līniju).!Tā!kā!tiesvedības!izdevumus!plānots!pārcelt!
uz! nākamā! gada! budžetu,! redzams,! ka! LSA! izdevies! saglabāt! pozitīvu! bilanci! tikai!
termiņā! no! Jūnija! a! Janvārim.! Tekošā! konta! pārpalikums! 20.02.! tika! fiksēts! kā! 10!
169,!95!EUR.!!
!
[7.S.5]! LSA! ir! izdevies! saglabāt! pozitīvu! tekošā! konta! bilanci,! tomēr!
LSA!konta!pārpalikums!nav!atbilstošs!budžeta!izlietojumam.!
!

Attēls.!LSA!ienākumu!pārskats!mēnešu!griezumā!(2014.!gada!aprīlis!a!2015.gada!
janvāris).!

!

!
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Pārskatot! LSA! tekošā! konta! ienākumu! sadaļu! redzams,! ka! vienīgie! ienākumi! bijuši!
no! biedru! naudām.! Ienākumu! sadalījums! periodā! no! aprīļa! uzrāda! negatīvu!
tendenci,!kas!norāda!uz!neproporcionālo!tā!sadalījumu.!!
!
Pārskata! periodā! LSA! bija! samaksāts! 91%! no! visām! biedru! naudām.! Tātad!
pieņemot,! ka! LSA! biedru! naudas! tiks! samaksātas! 100%! apmērā! LSA! rīcībā! laika!
periodā!no!20.02!līdz!31.03.!būs!aptuveni!15,5!tūkstoši!EUR.!!
!
[7.S.6]!LSA!izdevies!iekasēt!lielāko!daļu!no!biedru!naudām,!bet!ja!tās!
tiks! iekasētas! atbilstoši! krītošajai! tendencei,! tad! ienākumi! kontā! nav!
gaidāmi,!kas!var!radīt!problēmas!ar!LSA!tekošo!izdevumu!segšanu.!
!

Attēls.!LSA!izdevumu!pārskats!mēnešu!griezumā!(2014.!gada!aprīlis!a!2015.gada!
februāris).!
!
!
Pārskatot! LSA! finanses! var! novērot,! ka! lielākā! ikmēneša! izmaksu! pozīcija! ir!
atalgojums,! kas! pārskata! periodā! variē! no! 990! EUR! aprīlī! līdz! 3360! EUR! jūnijā.!
Kopumā! LSA! naudas! plūsmas,! ienākumu! un! izdevumu! pārskats! norāda,! ka! LSA!
vajadzētu! saglabāt! pozitīvu! konta! bilanci,! ja! atlikušajā! periodā! neveidosies! lieli!
papildus!neparedzētie!izdevumi,!kā!arī!nekavēsies!maksājumi!par!ESC!projektu.!
!
[7.S.7]!LSA!izmaksu!sadalījums!nav!vienmērīgs!mēnešu!griezumā.!Vēl!
joprojām! lielākās! izdevumu! pozīcijas! ir! saistītas! ar! darbības!
nodrošināšanu,! nevis! ar! konkrētu! uzdevumu,! vai! darbības! virzienu!
attīstīšanu,! ja! neskaita! izdevumus! akreditācijas! semināriem! un!
starptautiskajiem!izdevumiem.!
!

!
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!

[7.S.8]!LSA!ienākumu!pozīcijā!neparādās!pozīcija!par!ienākumiem!no!
Akreditācijas!vizītēm,!par!studentu!ekspertu!izglītošanu.!
!
!
!

7.3.

Ziedojumu!un!dāvinājumu!pārskats!

!
Pārskata! periodā! LSA! tekošo! izdevumu! kontā! nav! fiksēta! pozīcija! ziedojumi,! taču!
ziedojumu! pārskatā! norādīts,! ka! saņemti! ziedojumi! 57,34! EUR! vērtībā.!
Salīdzinājumā! ar! 2013.! gadu,! kad! ziedojumu! apjoms! sasniedza! 2350,43! EUR,! ir!
samazinājies!41!reizi!vai!par!97,6%,!lai!gan!kongresa!apstiprinātajā!ienākumu!plānā!
paredzēts!palielinājums!uz!5000!EUR.!!
!
[7.S.9]! Pārskata! periodā! LSA! nav! izdevies! izpildīt! Kongresa! lēmumu,!
kas!var!radīt!iztrūkumu!budžetā.!!
!

!

!
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7.4.

Projekta!“Students!S!sistēmas!zobrats”!finansējuma!pārskats!

!

Attēls.!Projekta!“Students!a!sistēmas!zobrats”!konta!pārskats.!

!

!
!
Laikā! no! 2014.gada! augusta! līdz! februārim! tika! realizēts! projekts! “Students! a!
sistēmas!zobrats”.!!Projekta!laikā!paredzētas!7!aktivitātes!(A1!a!RTU!SP!seminārs,!A2!
a! LU! seminārs,! A3! a! RSU,! A4! a! Vadlīnijas,! A5! a! KRS! A6! a! Senatoru! seminārs,! A7! a!
Students,! vadība:! dialogs),! kuru! apkopojums! JSPA! iesniegtajā! projektā! redzams!
tabulā.!
!

!

Tabula.!JSPA!iesniegtā!projekta!“Students!a!sistēmas!zobrats”!tāme.!

!
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!
Projekta! finanšu! izlietojums! notika! pēc! katrai! aktivitātei! atsevišķas! tāmes,! kas!
pievienota!turpinājumā.!
!
Pozīcija!

Plānots! Reāli!

A1!

4550!

3573,81! 976,19!

A2!

4450!

3779,54! 670,46!

A3!

4550!

4535,16! 14,84!

A4!

1236!

963,66!

A5!

5160!

4863,56! 296,44!

A6!

3640!

2787,35! 852,65!

A7!

1800!

1531,36! 268,64!

Administratīvās!izmaksas! 7800!

Starpība!

272,34!

8850,32! a1050,32!

Tabula.!JSPA!iesniegtā!projekta!“Students!a!sistēmas!zobrats”!finanšu!izlietojums.!
!
Kopējie!projekta!ienākumi!ir!32124,91!EUR!un!izdevumi!a32107,6!EUR.!No!Projekta!
izmaksām,! redzams,! ka! projekta! realizācijā! izdevies! segt! LSA! pamatbudžeta!
izdevumus,! kas! veidojuši! 2911,! 75! EUR.! Tā! kā! LSA! nav! norādīts! cits! sponsoru!
piesaistītais! finansējums,! tad! šajā! pozīcijā! LSA! ienākumu! pārskatā! nav! izdevies!
izpildīt!par!438,25!EUR.!
Šī! brīža! LSA! ieguldījums! projekta! norisē! sastāda! 11200! EUR,! kurus! paredzēts!
atgriezt,!pēc!projekta!atskaites!apstiprināšanas.!!
!
[7.S.10]! LSA! izdevies! piesaistīt! ārējo! finansējumu! no! sponsoriem,! kas!
sedzis! vairākas! pamatbudžeta! pozīcijas,! taču! nav! bijis! pietiekamā!
apjomā,!lai!izpildītu!kongresa!uzstādīto!mērķi.!
!
[7.S.11]! LSA! projekta! laikā! nenotika! atskaitīšanās! par! projekta!
finanšu! izlietojumu! tā! norises! laikā,! kas! Domniekos! vairākas! reizes!
radījis!jautājumus.!!
!
!
!
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!

7.5.

Akreditācijas!apmācību!ieņēmumi!

!
Kopš!LSA!pārstāvjiem!pienākas!atalgojums!par!eksperta!pienākumu!pildīšanu,!LSA!
piedāvā!apmaksātas!konsultācijas!par!šo!pienākumu!veikšanu.!Šī!gada!laikā!LSA!ir!
deleģējusi! pārstāvjus! uz! vairākām! akreditācijas! vizītēm.! LSA! ir! reģistrēti! vairāki!
līgumi!par!šīs!darbības!izpildi,!taču!ienākumi!no!tiem!nav!reģistrēti.!!
!
!
[7.S.12]"LSA!vai!nu!nav!saņēmuši!norādītos!līdzekļus!par!akreditāciju!
konsultācijām,!vai!arī!nav!tos!pienācīgi!reģistrējuši,!kas!rada!finanšu!
necaurskatāmību.!
!
!
Ierosinājumi.!
!
[7.I.1]" LSA! budžets! iepriekšējā! plānošanas! periodā! ir! kļuvis!
ilgtspējīgāks,! ieteicams! ievērot! plānošanas! principus,! kas! diferencē!
ienākumus!un!ļauj!brīvāk!manevrēt!ar!izdevumu!pozīcijām.!!
!
[7.I.2]!Budžeta!plānošanā,!īpaši!ieņēmumu!sadaļā!balstīties!uz!reāliem!
datiem! no! iepriekšējo! gadu! budžetiem,! lai! plānotu! potenciālos!
ienākumus!no!dažādu!veida!līdzekļiem.!!
!
[7.I.3]"Nākamajā!gadā!veidot!pārskatāmu!sistēmu,!kas!attēlo!kongresā!
paredzēto! budžeta! ienākumu! izpildi.! Dažāda! veida! līdzekļu! piesaistei!
veltīt! līdzekļus! un! cilvēkresursus,! kas! tai! nepieciešami.! Īpaši! tas!
attiecināms!uz!pozīcijām,!kurās!tiek!plānoti!strauji!kāpumi,!salīdzinot!
ar!iepriekšējiem!gadiem.!!
!
[7.I.4]"Biedra!naudu!iekasēšanu!veidot!plānveidā!un!vienoties!par!to!ar!
augstskolām,!lai!process!būtu!pārskatāms.!
!
[7.I.5]"Pilnīgāk!sastādīt!LSA!ienākumu!sadaļu.!Pārskatīt!ienākumus!no!
dažādiem!avotiem!un!skaidrāk!norādīt!finanšu!avotus.!!
!
[7.I.6]" Piesaistot! finansējumu,! skaidri! definēt! budžeta! pozīcijas,! uz!
kurām!projekts!atstās!ietekmi,!kā!arī!novērtēt!ietekmes!apjomu.!
!
!

!
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8. LSA$darbību$regulējošo$dokumentu$revīzija
8.1.

LSA!Pozīciju(apkopojums(!

!
!
LSA!Pozīciju!apkopojuma!izveide!–!principi.!
!
LSA$ Pozīcijām$ ir$ jāatbilst$ LSA$ Statūtiem,$ savstarpēji$ jāatbilst$ LSA$ Vadlīnijām.$
Pamatojoties!uz:!
!
!
!
!
!
!
Biedrību)un)nodibinājuma)likuma)10.)panta)1.)daļu;!
!
!
!
!
!
!
10.$ panta$ (2)$ Jautājumos,$ kas$ saistīti$ ar$ attiecīgās$ biedrības$ vai$ nodibinājuma$
darbības' mērķi,' biedrība' un' nodibinājums' var' vērsties' valsts' un' pašvaldību'
institūcijās,* kā* arī* tiesā$ un$ aizstāvēt$ savu$ biedru$ tiesības$ vai$ ar$ likumu$ aizsargātās$
intereses.!
!
!
!
!
!
!
2.2.5.$ aktīvi$ pauž$ nostāju,$ viedokli$ un$ attieksmi,$ organizējot$ sapulces,$ piketus$
un#gājienus;!
!
!
!
!
!
!
7.4.4.$pieņem$lēmumus$studējošajiem$aktuālajos$jautājumos.!
!
!
!
!
!
!
LSA$ pieņemtajām$ pozīcijām$ ir$ jābūt$ jēgpilnām,$ tās$ nedrīkst$ dublēties,$ tām$ ir$ jābūt$
reāli& ieviešamām& vai& izpildāmām.& Komisijas& ziņojumā& tiks& apskatīta& šo& pozīciju&
izpilde' līdz' šim,' šīs' LSA' Valdes' darbības' laikā' un' atbilstība% pret% pašreiz% spēkā%
esošajiem) dokumentiem.) Tiks) izvērtēta) LSA) pieņemto) rezolūciju) atbilstība) LSA)
dokumentiem*un*sniegti*priekšlikumi*rezolūciju*pozīcijai*LSA*dokumentu*hierarhijā.*
Tiks% pārbaudīts% vai% LSA% nav% iztrūkumu% lietvedībā% –! vai" LSA" spēj" uzrādīt" visas"
pozīcijas*un*vai*LSA*ir*informēti*par*visās*pozīcijās*esošo*informāciju.*!
!
!
!

8.2.

Pozīciju!izmaiņas!!

!
LSA!ir!izveidojusi!5!jaunas!pozīcijas:!
• 2015/NP1!Pozīcija!par!AI!finansēšanu!Latvijā!
• 2014/NP4!Pozīcija!par!vīzām!ārvalstu!studentiem!
• 2014/NP3!Pozīcija!par!ārvalstu!studentiem!AII!
• 2014/NP2! Par! izmaiņām! kārtībā,! kādā! tiek! piešķirts,! dzēsts! un! atmaksāts!
studiju!un!studējošo!kredīts!
• 2014/NP1!Par!privāto!augstskolu!budžetu!apstiprināšanu!Senātā!!
!
LSA!ir!atsaukusi!4!vecās!pozīcijas!un!veikusi!izmaiņas!1!pozīcijā.!
• Pozīcija!Nr.2011/NP6!(atsaukta)!
• Pozīcija!Nr.2011/NP2!(atsaukta)!
• Pozīcija!Nr.!2011/NP1!(atsaukta)!
!
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•
•

Pozīcija!Nr.2010/NP2!(atsaukta)!
Pozīcija)Nr.2009/NP1)(labota))a!dzēsta'daļa'“nauda'seko'kvalitātei”!!

!
Trūkstošās!pozīcijas!
!
LSA! Revīzijas* komisija* saņēma* 18* pozīcijas* un* 2* rezolūcijas* laika* posmā* no* 2009.*
gada$līdz$2015.$gadam.$Veicot$pārbaudi$atbilstošu$pārbaudi$birojā$tika$konstatētas$
18#pozīcijas#un#2#rezolūcijas#no#2009.#gada#līdz#2015.#gadam.!!
!
Nav$atrodama$pozīcijas:!Nr.2010/NP1,!Nr.2012/NP2.!!
!
Ar! pozīciju! apkopojumu,! kur! ir! analizēti! pozīcijas! mērķi! un! pozīcijas! izpilde,! var!
iepazīties!Pielikumā!1.!
!
!
Secinājumi.!!!!!!!!
!
[8.S.1]! Nav! atsauktas! vecās! pozīcijas.! Pozīcija! Nr.! 2012/NP3! un!
Pozīcija!Nr.2009/NP1.!!
!
[8.S.2]!Atsevišķas!pozīcijas!ir!dzēstas!no!LSA!IS!2011/NP6,!citas!nav.!!
!
[8.S.3]! Pozīcijas,! kas! tiek! pieņemtas! nebalstoties! uz! Vadlīnijām.!
Pozīcijas! Nr.2014/NP2! un! Nr.2015/NP1! ir! daļēji! pretrunā! ar! LSA!
Vadlīnijām.!
!
[8.S.4]!Ir!novērsta!pozīciju!dublēšanās,!kas!tika!konstatēta!iepriekšējā!
RK!komisijas!ziņojumā.!!
!
[8.S.5]! RK! apkopojot' pozīcijas' un' rezolūcijas,' konstatēja,' ka' LSA' ir'
pieņēmusi) divas) rezolūcijas) Nr.2012/NP5) “Rezolūcija) par) AI)
kvalitātes* celšanu* Baltijas* reģionā”* un* Nr.2012/NP6* “Rezolūcija# par#
akadēmisko) godīgumu”,) abas) pieņemtas) BOM) sanāksmēs.) Taču)
izpētot' LSA' normatīvos' aktus' un' darbības,' nav' skaidrs' šo' rezolūciju'
saistošais' spēks.' Lai' arī' rezolūcijām' pēc' būtības' nav' juridisks' spēks,'
tomēr& rezolūcijās& izteiktie& priekšlikumi( nav( realizējušies( atbilstošās(
izmaiņās(citos(normatīvajos(aktos.(Tie(nav(ņemti(vērā(ne(izstrādājot(
turpmākās)LSA)Vadlīnijas,)ne)LSA)Rīcības)plānu,)ne)tiešā)LSA)rīcībā.)!
!
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[8.S.6]!RK!apkopojot'LSA'izveidotās'pozīcijas'un'rezolūcijas,-secina,-ka!
LSA$nevar$operatīvi$uzrādīt$visas$pieņemtās$un$spēkā$esošās$pozīcijas.$
Ir#novērojami#iztrūkumi#pozīciju#lietvedībā,#attiecīgās#pozīcijas#vai#nu#
nav!atrodamas,!vai!nav!pieejamas.!!
!
Ierosinājumi.!
!
[8.I.1]! Ir! atsauktas! vecās! pozīcijas! taču! to! statuss! LSA! IS! ir! neskaidrs!
un! tās! joprojām! ir! atrodamas! LSA! mājaslapā.! (Ierosinājums! –! ieviest!
LSA! IS! statusu! dokumentiem,! kas! vairs! nav! saistoši.! Ierosinājums! –!
Izņemt!no!LSA!mājaslapas!tos!dokumentus,!kas!vairs!nav!saistoši).!
!

8.3.

Pozīciju!izpilde!

!
!
!
!
!
!
Apkopojot' atrodamās' un' spēkā' esošās' pozīcijas,! secina,( ka( 2( pozīcijas( uzskatāmas(
par$ izpildītām$ (abas$ šīs$ pozīcijas$ ir$ PRET$ konkrētiem$ likuma$ grozījumiem),$ 5$ par$
daļēji' izpildītām' un' 9' par' neizpildītām,! vai! procesā." Līdz" ar" to" var" uzskatīt," ka"
līdzšinējais, darbs, pie, LSA, Pozīciju, izpildes, ir, nepilnvērtīgs, un, LSA, būtu,
nepieciešams* pārskatīt* pozīciju* izpildi,! un# veikt# aktīvas# darbības# to# izpildei# vai#
aktualizēt) pozīcijas) atbilstoši) reālajai) situācijai,( vai( arī( atzīt( pozīcijas( par( spēkā(
neesošām,)ja)tās)nav)aktuālas,!vai$faktiski$izpildāmas.
Veicot' LSA' Pozīciju' apkopojumu' pret' spēkā' esošajām' LSA' Vadlīnijām,' 3' no'
neizpildītajām. pozīcijām. nebija. iekļaujamas! nevienā& no& Vadlīniju& virzieniem.&
Vairākas( pozīcijas,( lai( arī( iekļaujas( Vadlīniju( virzienā,! nav$ aktualizētas$ pašās$
Vadlīnijās.
[8.I.2]!Turpmāk,!veidojot(Vadlīnijas,!LSA$darba$grupai$pārskatīt$spēkā$
esošās& Pozīcijas& un& iekļaut& atbilstošos& rīcības& punktus& Vadlīnijās& vai,&
pozīciju) neaktualitātes) gadījumā,) ierosināt) atzīt) atbilstošās) Pozīcijas)
par$spēkā$neesošām.$!
!

8.4.

Jauno!pozīciju!izpilde!

!
Apskatot! šogad! pieņemto! pozīciju! izpildi,! RK! konstatē,! ka! ir! noticis! darbs! pie! trīs!
pozīciju! izpildes:! ! 2015/NP1! “Pozīcija! par! AI! finansēšanu! Latvijā”,! 2014/NP3!
“Pozīcija!par!ārvalstu!studentiem!AII”,!2014/NP2!“Par!izmaiņām!kārtībā,!kādā!tiek!
piešķirts,! dzēsts! un! atmaksāts! studiju! un! studējošo! kredīts”! –! darbības! šo! pozīciju!
izpildei!ir!iestrādātas!LSA!Stratēģiskajā!gada!plānā!un!ir!ziņojumi!par!darbībām!LSA!
Valdes!locekļu!atskaitēs.!!
Divām! no! šogad! pieņemtajām! pozīcijām:! 2014/NP4! “Pozīcija! par! vīzām! ārvalstu!
studentiem”!un!“2014/NP1!Par!privāto!augstskolu!budžetu!apstiprināšanu!Senātā”!
izpildei!darbības!nav!konstatētas.!!

!
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Tāpat! RK,! apmeklējot! LSA! Domes! sēdi! 7.! martā,! konstatē,! ka! LSA! Domniekiem! un!
LSA! Valdei! nav! pilnvērtīgas! izpratnes! par! šī! sasaukuma! laikā! pieņemtajām!
pozīcijām,! jo! pie! jautājuma! par! LSA! Vadlīnijām! vairākkārt! tiek! pārrunāts! un!
precizēts!iepriekš!pieņemtajās!pozīcijās!atrunātais.!!
!
[8.S.7]! Atsevišķas! pozīcijas! tiek! pieņemtas! bez! skaidra! rīcības! plāna!
par!to,!kā!panākt!to!izpildi.!
!
[8.S.8]! LSA! nav! pietiekamas! izpratnes! pat! par! nesen! pieņemtajām!
pozīcijām.!
!
[8.I.3]! Gatavojot! pozīciju,! nepieciešams! arī! izstrādāt! rīcības! plānu! kā!
panākt! tās! ieviešanu.! Saskaņot! pozīciju! ar! LSA! Statūtiem,! LSA!
Vadlīnijām!un!LSA!Stratēģisko!gada!plānu.!
!

!

[8.I.4]! LSA! Valdei! veikt! skaidrojošo! darbu! par! to,! kas! ir! rakstīts! un!
pieņemts! pozīcijās.! LSA! Domniekiem,! nepieciešamības! gadījumā!
proaktīvi!vērsties!pēc!konsultācijām!pie!LSA!Valdes.!
[8.I.5]! Nepieciešams! turpināt! konsolidēt! pozīcijas,! joprojām! ir!
pozīcijas,! kas! netiek! pildītas! un! visticamāk! arī! netiks,! tādas! pozīcijas!
par!kurām!LSA!Domniekiem!nav!skaidrības!par!to!mērķi!un!izpildi.!!

!
!
!

!

!
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9. Revīzijas*principi*!
LSA$ Revīzijas$ komisija$ LSA$ darbību$ regulējošo$ dokumentu$ revīziju$ veic$ saskaņā$ ar!
Biedrības*un*nodibinājumu*likumu*regulējumiem,*kas*saistīti*ar*dokumentu*izstrādi*
un!to!izpildi.!!
!
Saskaņā' ar' Biedrības' un' nodibinājumu' likumu,' biedrības' statūti' ir' galvenais'
biedrības) dokuments) un) biedrības) darbībai) ir) jābūt) vērstai) uz) to,# lai# izpildītu#
statūtos&noteiktos&mērķus,&veicot&statūtos&noteiktās&darbības&mērķu&izpildei.&!
!
2.pants.(Biedrības(un(nodibinājuma(jēdziens(!
!
2.# pants# (1)# Biedrība# ir# brīvprātīga# personu# apvienība,# kas# nodibināta,# lai#
sasniegtu)statūtos!noteikto'mērķi,'kam'nav'pelņas'gūšanas'rakstura.'!
!
Tas!attiecas!gan!uz!finanšu!izlietojumu,!!
!
7.pants.(Biedrības(un(nodibinājuma(tiesības(veikt(saimniecisko(darbību("
!
7.# pants# (2)# Biedrības# un# nodibinājuma# ienākumus# drīkst# izmantot# vienīgi#
statūtos& noteiktā& mērķa& sasniegšanai.& Peļņu,& kas& gūta& no& biedrības& un&
nodibinājuma+ veiktās+ saimnieciskās+ darbības,+ nedrīkst+ sadalīt+ starp+ biedrības+
biedriem!vai!nodibinājuma*dibinātājiem.*!
!
gan$uz$personu$nodarbināšanu$brīvprātīgā$darbā,$!
!
8.pants.(Brīvprātīgais(darbs("
"
8.# pants# (1)# Biedrībām# un# nodibinājumiem# ir# tiesības# nodarbināt# personas#
brīvprātīgā) darbā.) Par) brīvprātīgo) darbu) uzskatāms) bezatlīdzības) darbs) vai)
pakalpojumu) sniegšana,) ko) veic) fiziskā) persona,) nestājoties) ar) biedrību) vai)
nodibinājumu! darba% tiesiskajās% attiecībās,% un% kas% ir% vērsts% uz% biedrības% vai%
nodibinājuma+statūtos+noteiktā+mērķa+sasniegšanu.+!
!
gan$ arī$ publisko$ darbību.$ Pārējiem$ biedrības$ dokumentiem:$ vadlīnijām,$ rīcības$
plāniem,) pozīcijām,) amatu) aprakstiem) un! darbībām:) viedokļu) paušana,) LSA) biedru)
darbības,(pozīciju(pārstāvēšana,(pasākumu(organizēšana,(piedalīšanās(pasākumos(ir(
jābūt&saskaņotām&ar&biedrības&statūtos&noteiktajiem&mērķiem.&!
!
10.pants.)Publiskā)darbība)"
!
10.! pants! (1)! Biedrībai% un% nodibinājumam,% lai% sasniegtu% statūtos% noteikto%
mērķi,' ir' tiesības' veikt' darbību,' kas' nav' pretrunā' ar' likumu,' it' īpaši' brīvi'
izplatīt(informāciju(par(savu(darbību,(izveidot(savus(preses(izdevumus(un(citus(

!
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masu% informācijas% līdzekļus,! organizēt* sapulces,* gājienus* un* piketus,* kā* arī*
veikt&citu&publisko&darbību.&!

!
Revīzijas*komisija*LSA*darbību*regulējošo*dokumentu*revīzijai*skatīja*LSA*Statūtus,*
kā#pamata#dokumentu#kuram#pielīdzināt#pārējos#dokumentos#noteiktās#darbības"vai"
pozīcijas,+pārbaudot+vai+kvalitatīvi+tiek+pārstāvēti+visi+LSA+Statūtos+noteikti+mērķi+un+
vai$netiek$pārkāptas$LSA$Statūtos$noteikto$mērķu$robežas,$tādejādi$veicot$darbības,$
kas$nav$LSA$kompetencē.$Ievērojot$LSA$dokumentos$noteikto$struktūru,(dokumenti(
tiks% savstarpēji% pielīdzināti% viens% otram,% pārbaudot,! vai$ tiek$ ievērota$ noteiktā$
hierarhiskā) dokumentu) struktūra.) t.i.) LSA) Vadlīnijām) ir) jāatbilst) LSA) Statūtiem) un)
LSA$Rīcības$plānam$ir$jāatbilst$LSA$Vadlīnijām$un$LSA"Statūtiem."!
!
LSA$Vadlīnijām$ir$jāatbilst$LSA$Statūtiem.$Pamatojoties$uz:$!
!
6.5.4.%Latvijas%Studentu%apvienības%vadlīniju%apstiprināšanā;%!
!
LSA$Rīcības$plānam$ir$jāatbilst$LSA$Statūtiem$un$LSA$Vadlīnijām.$Pamatojoties$uz:!!
!
8.5.1.! vada! Latvijas& Studentu& apvienības& darbu& Kongresu& un& Domes& sēžu&
starplaikā,+ vadoties+ pēc+ LSA+ Vadlīnijām+ un+ rīcības+ plāna+ attiecīgajam+
periodam,!!
!
RK!veica!budžeta!revīziju!atbilstoši!biedrību!un!nodibinājumu!likumam:!
"
7.pants."Biedrības"un"nodibinājuma"tiesības"veikt"saimniecisko"darbību"
"
(1)! Biedrībai! un! nodibinājumam! ir! tiesības! papilddarbības! veidā! veikt!
saimniecisko! darbību,! kas! saistīta! ar! sava! īpašuma! uzturēšanu! vai!
izmantošanu,!kā!arī!veikt!citu!saimniecisko!darbību,!lai!sasniegtu!biedrības!un!
nodibinājuma!mērķus.!
(2)! Biedrības! un! nodibinājuma! ienākumus! drīkst! izmantot! vienīgi! statūtos!
noteiktā! mērķa! sasniegšanai.! Peļņu,! kas! gūta! no! biedrības! un! nodibinājuma!
veiktās! saimnieciskās! darbības,! nedrīkst! sadalīt! starp! biedrības! biedriem! vai!
nodibinājuma!dibinātājiem.!
!
LSA! Budžeta! un! naudas! plūsmas! revīzija! tika! veikta! saskaņā! ar! labās! prakses!
principiem! un! Kongresa! apstiprināto! budžetu! 2014./2015.! gadam.! Kongresa!
atsevišķu! ienākumu! pozīciju! pārskats! tika! veikts! atbilstoši! pozīciju! apjomam,! kas!
apstiprināts!minētajā!kongresā.!!

!

!

!
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!
!

10.Secinājumi!
!
!
[1.S.1]! No! pagājušajā! gadā! izveidotā! revīzijas! komisijas! ziņojuma! ieteikumiem! par!
izpildītiem! uzskatāmi! 15! ieteikumi,! 11! uzskatāmi! par! izpildītiem! nepilnīgi,! 7!
vērtējami!kā!neizpildīti!un!5!atzīti!par!neaktuāliem.
!
[2.S.1]! Lielākā! daļa! LSA! Valdes! sēžu! protokolu! nav! brīvi! pieejami,! par! to! atsevišķi!
neinformējot! Valdi! vai! biroja! darbiniekus.! Biedru! zonā! ievietoto! protokolu! skaits!
būtiski!zemāks,!kā!notikušo!Valdes!sēžu!skaits.!
!
[2.S.2]!Arī!šķietami!mazais!Valdes!locekļu!skaits!nav!novērsis!nespēju!vienā!Valdes!
sēdē! nodrošināt! kvorumu.! Vidējais! Valdes! darbinieku! skaits! sēdē,! 3,9! cilvēki,!
norāda,!ka!regulāri!Valdes!sēdes!ir!notikušas!nepilnā!sastāvā.!
!
[2.S.3]! Lai! gan! kopumā! gandrīz! pusē! no! sēdēm! bijis! vismaz! 1! viesis,! lielākoties!
Valdes!sēdes!apmeklējuši!vieni!un!tie!paši!cilvēki.!
!
[2.S.4]!Šogad!par!prioritāti!uzskatīta!organizācijas!iekšējā!sakārtotība,!jo!neskatoties!
uz!darba!organizācijas!jautājumiem!Iekšējā!virziena!un!Citu!iekšējo!jautājumu!daļa!
sastāda!36!%!no!visiem!skatītajiem!jautājumiem.!
!
[2.S.5]! Sadarbība! starp! Valdes! locekļiem! un! biroja! darbiniekiem! vērtēta! kā! laba,!
izņemot!atsevišķus!gadījumus,!kad!ir!nācies!saskarties!ar!grūtībām.!
!
[2.S.6]! Valdes! vidū! nav! vienprātības! par! lēmumu! pieņemšanas! procesu,! taču!
lielākoties! Valdes! sēdēs! pie! lēmuma! nonāk! demokrātiski! balsojot,! pirms! tam!
izvēršot!diskusiju.
!
[2.S.7]! Daļu! laika! Valdes! sēdēs! tiek! runāts! par! lietām,! kuras! varētu! izrunāt!
individuāli,!tādējādi!kavējot!sēdes!svarīgāku!lēmumu!pieņemšanas!procesu.!
!
[2.S.8]!Liela!nozīme!citu!virzienu!darbu!izpratnē!ir!Valdes!sēdēm!un!atskaitēm!tajās.!
!
[2.S.9]!Valdes!locekļu!atalgojums!pilnvērtīgam!darbam!vērtējams!kā!neatbilstošs.
[2.S.10]! Gluži! kā! termiņa! sākumā,! arī! termiņa! beigās! LSA! Prezidents! uzskata,! ka!
nepieciešams!pāriet!uz!citiem!motivācijas!līdzekļiem.!
!
[2.S.11]! Kopumā! LSA! Valdes! darbs! uzskatāms! par! pārskatāmu,! izņemot! atsevišķus!
virzienus,!kuru!darbības!izpratne!ir!vāja.!
!

!
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[2.S.12]!Esošie!rīki,!lai!izsekotu!LSA!Valdes!darbam,!kā!atskaites!un!sēžu!protokoli!
nesniedz! pilnīgu! sapratni! par! Valdes! darbu.! Visveiksmīgāk! Valdes! darbību! var!
izprast!runājot!ar!katru!Valdes!locekli!atsevišķi.!
!
[2.S.13]!Lielāka!uzticība!ir!tiem!Valdes!locekļiem,!kuri!aktīvi!komunicējuši!par!savu!
darbību!ne!tikai!LSA!Domes!sēdēs,!bet!regulāri.!!
!
[2.S.14]! Uzvērta! atsevišķu! Valdes! locekļu! pretimnākšana! LSA! projektu! īstenošanā,!
bet!sadarbība!ar!Prezidentu!šajā!gadā!tiek!vērtēta!negatīvi.!
!
[2.S.15]!Šī!brīža!projektu!finanšu!plānošanas!prasības!no!LSA!Valdes!ir!novērtētas!kā!
formālas!un!projekta!kvalitāti!kavējošas.!
!
[2.S.16]!Trūkst!LSA!Valdes!iesaistes!un!atbalsta!projektu!organizēšanas!laikā.!Trūkst!
skaidra!LSA!Valdes!redzējuma!par!to,!kādi!ir!LSA!projektu!sasniedzamie!rezultāti.!
!
[2.S.17]! LSA! uzticas! projektu! vadītājiem! dodot! brīvas! iespējas! izpausties! projekta!
saturiskajā!daļā.
!
[3.S.1]!LSA!Domes!sēdei!12.04.2014!parakstu!lapas!nav!pieejamas!un!līdz!ar!to!šai!
LSA!Domes!sēdei!nav!nepieciešamās!dokumentācijas.!
[3.S.2]!LSA$Kārtības$ruļļa$41.$pants$“Domes$sēdes$protokols$nedēļas$laikā$pēc"sēdes"
ievietojams* LSA* mājaslapā% un% izsūtāms% Domes% locekļiem”% –! patstāvīgi! netiek!
ievērots! un! LSA! Domes! sēdes! protokoli! mājaslapā! tiek! ielikti! ar! vidēji! 29! dienu!
novēlošanos.
!
[3.S.3]!LSA!nav!sasniegusi!LSA!Vadlīniju!3.4.3.!punktā!noteikto,!kaut!arī!ir!vērojams!
neliels! uzlabojums! pārskata! gada! otrajā! pusē.! LSA! un! augstskolu! studējošo!
pašpārvaldēm! aktīvāk! jānodrošina! LSA! Vadlīniju! 3.4.3.! punktā! noteiktais! par!
augstskolu! studējošo! pašpārvalžu! iesaisti,! lai! nodrošinātu! kvalitatīvāku! un!
efektīvāku!LSA!darbību!un!LSA!Statūtu!un!Augstskolu!likuma!izpildi.!!
!
[3.S.4]! LSA! joprojām! ir! vērojama! augsta! kadru! mainība,! jo! tikai! atsevišķas!
augstskolu! studējošo! pašpārvaldes! spēj! nodrošināt! patstāvīgus! pārstāvjus! gada!
griezumā.! Ņemot! to! vērā,! potenciāli! Domes! darbā! regulāri! piedalās! pārstāvji,! kuri!
LSA!Domes!darbā!ir!iesaistījušies!nesen.!RK!saskata!apgrūtinājumu!Domes!darbībā!
ar! tik! augstu! kadru! mainību.! Ir! nepieciešams! uzlabot! augstskolu! studējošo!
pašpārvalžu! pārstāvju! nemainīgu! un! regulāru! Domes! sēžu! apmeklējumu,! lai!
uzlabotu!LSA!Domes!darbību.!
!
[3.S.5]! Nav! pieejami! deleģējuma! dokumenti! par! 30.04! Domes! sēdi! no! Banku!
augstskolas! pārstāvjiem! Ilzi! Rivču! un! Elīnu! Stapkēviču! un! RCK! pārstāvei! Anetei!
Krišjānovai.!(Domes!sēde!30.04!nav!uzskatāma!par!notikusi).!
!

!
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[3.S.6]! Daļa! no! deleģējumiem! netiek! iesniegti! saskaņā! ar! LSA! Kārtības! ruļļa! 14.!
Punkta!noteikto!LSA!valdes!apstiprinātu!veidlapu.!!
!
[3.S.7]! Deleģējumos! netiek! norādīts! personas! kods,! līdz! ar! to! nav! identificējama!
deleģētā!persona,!kas!var!radīt!pārpratumus!un!neskaidrības.!
!
[3.S.8]! Reprezentatīvai! augstskolu! pašpārvalžu! viedokļa! apkopošanai! ir!
nepieciešama!labāka!sadarbība!starp!LSA!Valdi!un!LSA!Domi.!Nepieciešama!plašāka!
iesaistīšanās!un!proaktīvas!darbības!no!augstskolu!studējošo!pašpārvaldēm.!!
!
[3.S.9]! Ir! atbalstāma! šī! gada! prakse,! kad! informācijas! ievākšanai! tiek! izmantots!
Iekšējais! virziens.! Tas! vienkāršo! saziņu! starp! iesaistītajām! pusēm! un! rada!
nosacījumus,! lai! izveidotu! vienotu! procesu! lēmumu! pieņemšanā,! kuros!
nepieciešams!SP!viedoklis.!
!
[3.S.10]! LSA! nav! pieejama! informācija! par! iesaistītajiem! aktīvistiem,! jo! netiek!
uzturētas! parakstu! lapas! vai! apmeklējuma! statistika.! Tas! apgrūtina! darbu! pie!
plānveida!aktīvistu!iesaistes.!
!
[3.S.11]! LSA! virzienu! darbs! šogad! ir! organizēts! uz! darba! grupu! bāzes,! kas! ir! laba!
prakse,!ja!jautājuma!interesentu!loks!ir!ierobežots.!
!
[3.S.12]!Trūkst!informācijas!par!plānotajām!un!notikušajām!virzienu!un!darba!grupu!
sēdēm.!Lai!arī!ir!atsevišķi!labi!piemēri,!nav!vienotas!prakses!LSA!Valdes!vidū!par!to,!
kur!tiek!izsludināta!sēde!un!kāda!informācija!ir!pieejama!pēc!sēdes.!
!
[3.S.13]!Iespējas!uzzināt!par!darba!grupām!ir!bijušas!lielas,!bet!darba!grupu!rezultāti!
vairumā!gadījumu!netiek!izsūtīti!un!nav!brīvi!pieejami.!
!
[3.S.14]! Visvieglāk! šogad! iesaistīties! ir! bijis! jau! esošiem! biedriem! un! formālām!
pašpārvalžu!
figūrām.!
[3.S.15]! Iesaistīšanās! iespējas! salīdzinot! ar! citiem! gadiem! ir! bijušas! lielākas,!
savukārt!iesaiste!ir!kritusies.!
!
[3.S.16]! Šī! gada! veiksmīgi! noritējušie! projekti! pozitīvi! ietekmējuši! jaunu! cilvēku!
piesaisti.!
!
[3.S.17]!LSA!trūkst!plānveida!un!kopīga!LSA!Valdes!darba!pie!Domnieku!un!aktīvistu!
iesaistes.!Nav!arī!novērojama!plaša!proaktīva!Domnieku!un!aktīvistu!iesaiste.!
!
[3.S.18]! Pašreizējais! darba! modelis,! kur! par! līdzīgiem! darbiem,! daļa! no! cilvēkiem!
organizācijā! saņem! atalgojumu,! bet! daļa! nē! –! nav! ilgtspējīgs! un! pazemina! LSA!
organizācijas! efektivitāti.! Pie! šādas! organizācijas! nav! iespējams! nodrošināt!
brīvprātīgi!iesaistīto!cilvēku!motivāciju!darboties!organizācijā.!
!
!
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[3.S.19]! IKS! izstrādei! darba! grupu! skaits! un! izsludināšanas! kārtība! ir! bijusi!
pietiekama.! Tāpat! arī! IKS! izstrāde! ir! notikusi! aktīvi,! atklāti! un! ar! pietiekamu!
augstskolu!studējošo!pašpārvalžu!pārstāvju!iesaisti.!!
!
[3.S.20]!IKS!izstrādes!process!ir!minams!kā!viens!no!labākajiem!piemēriem!šī!gada!
LSA! Valdes,! kā! organizēt! darbu! pie! šādu! lēmumprojektu! izstrādes! un! rekomendē!
nodrošināt!arī!šādu!procesu!citu!lēmumprojektu!izstrādē.!
!
[4.S.1]! LSA! izveidotais! Gada! plāns! ir! palīdzējis! uzlabot! organizācijas! “caurspīdību”,!
taču!vēl!joprojām!pastāv!liela!neskaidrība!par!mērķiem,!uzdevumiem!un!kā!tie!tiks!
sasniegti.!Valdes!darbā!valda!vēlme!savu!virzienu!izvirzīt!kā!prioritāro.!
!
[4.S.2]! Domniekiem! tas! palīdzējis! izprast! LSA! darbību,! taču! nav! veicinājis! to!
papildus!iesaisti.!
!
[4.S.3]!Ne!visi!vadlīnijās!norādītie!LSA!darbības!virzieni!ir!bijuši!vienlīdz!prioritāri!šī!
gada!LSA!valdes!darbībā.!!
!
[4.S.4]! Nav! skaidrs,! kādā! veidā! LSA! Valde! un! Dome! veidojot! gada! plānu! ir!
izvēlējusies! prioritātes! no! LSA! Kongresā! pieņemtajām! Vadlīnijām,! izvēloties!
atsevišķus!virzienus!par!prioritārākiem.!
!
[4.S.5]! LSA! Valde! un! Dome! veidojot! gada! plānu! nav! pilnībā! pieturējusies! pie! LSA!
Kongresa! pieņemtajām! Vadlīnijām,! izvirzot! papildus! uzdevumus,! kas! tiešā! veidā!
nesaskan!ar!Vadlīnijām.!!
!
[5.S.1]!LSA!projektu!vadītāju!galvenā!motivācija!ir!personiska,!kas!daļēji!sasitīta!ar!
vēlmi!apliecināt!sevi!projektu!veidošanas!procesā.!
!
[5.S.2]! LSA! valde! ne! vienmēr! skaidri! definē! prasības! LSA! projektu! vadītājiem,! kas!
mēdz!radīt!sarežģījumus!projektu!realizācijā.!
[5.S.3]!LSA!ir!kopumā!pretimnākoša!projektu!realizācijā,!kamēr!tā!saskan!ar!plānoto,!
taču!izņēmumu!gadījumos!mēdz!rīkoties!ļoti!statiski.!!
[6.S.1]! Kongresa! norisei! nepieciešams! vērst! papildus! resursus! un! to! Kongresa!
dalībnieku,! kuriem! tā! ir! pirmā! saskarsme,! izglītošanai! par! LSA! darbību! ir!
nepieciešams!veikt!papildus!pasākumus.!
[6.S.2]!LSA!Valdei!šogad!nepietiekami!ir!izmantojusi!LSA!organizētos!projektus!LSA!
tēla!veidošanai.!!
!
[6.S.3]! LSA! ir! jāveido! pēctecības! nodrošināšanas! sistēma,! kurai! pamati! ir! jāliek! jau!
LSA!iesaistītajās!augstskolu!studentu!pašpārvaldēs!un!LSA!veidotajos!projektos.!
!

!
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[6.S.4]! Lai! LSA! varētu! veiksmīgi! funkcionēt,! augstskolu! pašpārvaldēm! kopā! ar! LSA!
savā!vidē!ir!jāaudzina!Domnieki!un!aktīvisti,!kas!varētu!kvalitatīvāk!iesaistīties!LSA!
organizācijā.!!
!
[6.S.5]!LSA!ir!nepieciešams!saskaņots!darbs!starp!sabiedrisko!attiecību!vadītāju,!LSA!
Valdi! un! LSA! kā! studentus! pārstāvošo! organizāciju,! lai! uzlabotu! organizācijas! tēlu!
politiskā!līmenī!līdz!tam,!ka!LSA!tiek!novērtēta!kā!vienlīdzīgs!partneris.!
[6.S.6]! LSA! ir! nepieciešams! izveidot! izpratni! par! to,! cik! un! kāda! sasaiste! LSA,! kā!
organizācijai,! ir! nepieciešama! ar! studentiem,! un! veikt! sistemātisku! darbu! pie! tās!
veicināšanas.
!
[6.S.7]! LSA! Valdes! lēmums! un! tā! izpilde! radīja! rezonansi! politiskā! līmenī,! kas,!
iespējams,!atstāja!iespaidu!uz!budžeta!pieņemšanas!procesu.!!
!
[6.S.8]!LSA!ne!līdz!galam!kontrolēja!situāciju,!kas!radās!pēc!vēstules!nosūtīšanas!t.s.!
nespējot!notikumu!gaitu!komentēt!organizācijas!biedriem,!kas!radīja!nesaprašanos!
organizācijas!iekšienē!un!viedokļa!atšķirības.!
!
[6.S.9]!Ir!iespējams,!ka!LSA!valdes!pieņemtais!lēmums!par!protesta!akcijas!atcelšanu!
bija!pretrunā!ar!LSA!biedru!interesēm.!
!
[6.S.10]! Neveiksmīgi! notika! komunikācija! ar! medijiem! notikumu! attīstības! laikā,! jo!
lēmumu!pieņemšana!LSA!iekšienē!ievilkās.!
!
[7.S.1]!Budžeta!plānošanas!procesā!novērojami!uzlabojumi!a!ir!samazināts!konkrētu!
budžeta!pozīciju!īpatsvars!kopējā!budžetā!un!diferencēti!ienākumu!avoti.!
[7.S.2]! LSA! vēl! joprojām! pastāv! finansējuma! atkarība! no! pašpārvalžu! biedru!
naudām,!kas!nav!ilgtspējīgs!risinājums!budžeta!plānošanai.!
!
[7.S.3]! LSA! budžets! ir! pieaudzis! galvenokārt! tikai! dēļ! tiesvedības! finansējuma! un!
neparedzēto!izdevumu!dēļ.!!
!
[7.S.4]! LSA! biedru! naudu! sistēma! veicina! tās! finansējuma! vienveidību! un! atkarību!
no! lielākajām! augstskolām,! kas! ilgtermiņā! var! radīt! napamatotu! lielāko! augstskolu!
ietekmi!uz!lēmumu!pieņemšanu.!
!
[7.S.5]! LSA! ir! izdevies! saglabāt! pozitīvu! tekošā! konta! bilanci,! tomēr! LSA! konta!
pārpalikums!nav!atbilstošs!budžeta!izlietojumam.!
!
[7.S.6]!LSA!izdevies!iekasēt!lielāko!daļu!no!biedru!naudām,!bet!ja!tās!tiks!iekasētas!
atbilstoši! krītošajai! tendencei,! tad! ienākumi! kontā! nav! gaidāmi,! kas! var! radīt!
problēmas!ar!LSA!tekošo!izdevumu!segšanu.!
!

!
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[7.S.7]! LSA! izmaksu! sadalijums! nav! vienmērīgs! mēnešu! griezumā.! Vēl! joprojām!
lielākās!izdevumu!pozīcijas!ir!saistītas!ar!darbības!nodrošināšanu,!nevis!ar!konkrētu!
uzdevumu! vai! darbības! virzienu! attīstīšanu,! ja! neskaita! izdevumus! akreditācijas!
semināriem!un!starptautiskajiem!izdevumiem.!
!
[7.S.8]!LSA!ienākumu!pozīcijā!neparādās!pozīcija!par!ienākumiem!no!Akreditācijas!
vizītēm,!par!studentu!ekspertu!izglītošanu.!
!
[7.S.9]! Pārskata! periodā! LSA! nav! izdevies! izpildīt! Kongresa! lēmumu,! kas! var! radīt!
iztrūkumu!budžetā.!!
!
[7.S.10]! LSA! izdevies! piesaistīt! ārējo! finansējumu! no! sponsoriem,! kas! sedzis!
vairākas! pamatbudžeta! pozīcijas,! taču! nav! bijis! pietiekamā! apjomā,! lai! izpildītu!
kongresa!uzstādīto!mērķi.!
!
[7.S.11]! LSA! projekta! laikā! nenotika! atskaitīšanās! par! projekta! finanšu! izlietojumu!
tā!norises!laikā,!kas!Domniekos!vairākas!reizes!radījis!jautājumus.!!
!
[7.S.12]!LSA!vai!nu!nav!saņēmuši!norādītos!līdzekļus!par!akreditāciju!konsultācijām,!
vai!arī!nav!tos!pienācīgi!reģistrējuši,!kas!rada!finanšu!necaurskatāmību.!
!
[8.S.1]! Nav! atsauktas! vecās! pozīcijas.! Pozīcija! Nr.! 2012/NP3! un! Pozīcija!
Nr.2009/NP1.!!
!
[8.S.2]!Atsevisķas!pozīcijas!ir!dzēstas!no!LSA!IS!2011/NP6,!citas!nav.!!
!
[8.S.3]! Pozīcijas,! kas! tiek! pieņemtas! nebalstoties! uz! Vadlīnijām.! Pozīcijas!
Nr.2014/NP2!un!Nr.2015/NP1!ir!daļēji!pretrunā!ar!LSA!Vadlīnijām.!
!
[8.S.4]!Ir!novērsta!pozīciju!dublēšanās,!kas!tika!konstatēta!iepriekšējā!RK!ziņojumā.!!
!
[8.S.5]!RK!apkopojot'pozīcijas'un'rezolūcijas,'konstatēja,'ka'LSA'ir'pieņēmusi'divas'
rezolūcijas, Nr.2012/NP5, “Rezolūcija, par, AI, kvalitātes, celšanu, Baltijas, reģionā”% un%
Nr.2012/NP6* “Rezolūcija* par* akadēmisko* godīgumu”,* abas* pieņemtas* BOM*
sanāksmēs.) Taču) izpētot) LSA) normatīvos) aktus) un) darbības,) nav) skaidrs) šo)
rezolūciju+ saistošais+ spēks.+ Lai+ arī+ rezolūcijām+ pēc+ būtības+ nav+ juridisks+ spēks,+
tomēr$ rezolūcijās$ izteiktie$ priekšlikumi$ nav$ realizējušies$ atbilstošās$ izmaiņās$ citos$
normatīvajos+aktos.+Tie+nav+ņemti+vērā+ne+izstrādājot+turpmākās+LSA+Vadlīnijas,+ne+
LSA$Rīcības$plānu,$ne$tiešā$LSA$rīcībā.$!
!
[8.S.6]! RK! apkopojot! LSA$ izveidotās$ pozīcijas' un' rezolūcijas,' secina,' ka! LSA$ nevar$
operatīvi*uzrādīt*visas*pieņemtās*un*spēkā*esošās*pozīcijas.*Ir*novērojami*iztrūkumi*
pozīciju)lietvedībā,)attiecīgās)pozīcijas)vai)nu)nav)atrodamas,)vai)nav)pieejamas.)!
!
[8.S.7]! Atsevišķas! pozīcijas! tiek! pieņemtas! bez! skaidra! rīcības! plāna! par! to,! kā!
panākt!to!izpildi.!
!
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!
[8.S.8]!LSA!nav!pietiekamas!izpratnes!pat!par!nesen!pieņemtajām!pozīcijām.!
!
!
!

!
!

!

!
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11.Ierosinājumi!
!
[1.I.1]! Caurskatīt! pagājušajā! gadā! izveidotā! revīzijas! komisijas! ziņojuma! ieteikumu!
sadaļu! un! sniegt! atskaiti! LSA! Domei! par! darbiem,! kas! tiks! izdarīti,! vai! paskaidrot,!
kāpēc!kādu!no!darbiem!LSA!neplāno!veikt.
LSA!Domei!izvērtēt,!kurus!no!pagājušā!gada!ziņojuma!ieteikumiem!virzīt!LSA!valdei!
kā!izpildāmus!uzdevumus!šogad.!
!
[Ievads.I.1]+ Pēc+ RK! ziņojuma) apstiprināšanas,) pieņemt) lēmumu) par) RK! motivācijai*
novirzāmiem*līdzekļiem,*kas*nepārsniedz*pusi*no*minimālās*mēnešalgas.!
!
[Ievads.I.2]+Sākot+darbu+RK!iesniegt'drukātā'un'elektroniskā'veidā'iepriekšējo#LSA#
Revīzijas*ziņojumu.!
!
[Ievads.I.3]! LSA! Domei! virzīt! ziņojuma! ieteikumus! pēc! to! izvērtēšanas! kā!
lēmumprojektu!un!iestrādāt!nepieciešamos!ieteikumus!LSA!Stratēģiskajā!gada!plānā!
veicamajos!darbos.!
!
!
!
!
!
!
[Ievads.I.4]+ Sākot+ darbu+ RK! sniegt! pieeju! LSA! IS# kā# arī! izsniegt( biroja( atslēgu( LSA(
revīzijas)veikšanai.!
!
[2.I.1]!Pārskatīt!LSA!Kārtības!ruļļa!punktā!V.!55.!noteiktos!termiņus,!kuros!protokoli!
jāievieto!publiskajā!vidē,!kā!arī!nepieciešamības!gadījumā!papildināt!kārtības!rulli,!
iekļaujot!atrunu!par!termiņu,!kādā!protokols!iereģistrējams!nomenklatūrā.
[2.I.2]!Pastiprināti!pievērst!uzmanību!jaunu!cilvēku!piesaistei!LSA,!nepieciešamības!
gadījumā!novirzot!tam!vēl!papildus!resursus.!
[2.I.3]! Paaugstināt! Valdes! locekļu! atalgojumu! un! noslodzi,! vai! pāriet! uz! citiem!
motivācijas!līdzekļiem.!
!
[2.I.4]! Papildināt! jau! esošos! rīkus,! lai! izsekotu! LSA! Valdes! darbam,! vai! izveidot!
jaunus,!lai!veicinātu!LSA!Valdes!locekļu!darba!izpratni!biedru!un!aktīvistu!vidū.!
!
[2.I.5]! Turpmāk! Valdes! locekļiem! regulāri! komunicēt! par! sava! virziena! darbību!
izmantojot! šobrīd! pieejamās! informācijas! nodošanas! platformas,! tādējādi! vairojot!
uzticību!Valdei.!
!
[2.I.6]!
Uzlabot!
Valdes!
sēžu!
protokola!
formu!
tajā!
iekļaujot:!!
!
1)! Paredzēt! protokolā! sadaļu! “Veicamie! uzdevumi”,! kurā! tabulas! veidā! tiek!
piefiksēti! Valdes! locekļiem! uzdotie! uzdevumi! paredzot! ailes! “Uzdevums”,!
“atbildīgais”,!“termiņš”,!“komentārs”,kuru!pārskatīt!nākamajā!Valdes!sēdē.
!
2)!Zem!katra!darba!kārtības!punkta!paredzēt!aili!“Lēmums”,!kur!atspoguļot!
pieņemto!lēmumu.

!
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!
3)! Sadaļu! “Atskaites”,! kurā! tabulas! veidā! tiek! piefiksēta! Valdes! locekļiem!
uzdoto! uzdevumu! izpilde! paredzot! ailes! “Uzdevums”,! “atbildīgais”,!
“statuss”,!!“komentārs”,!kuru!pārskatīt!katrā!Valdes!sēdē,!veicot!labojumus.
[2.I.7]! Pieturēties! pie! vienotas! protokolu! formas,! nepieciešamības! gadījumā!
apstiprinot!to!kādā!no!LSA!institūcijām.
[2.I.8]!Ieviest!un!veidot!protokola!kopsavilkumus,!kur!tiek!atspoguļota!sēdes!norises!
datums,!nomenklatūras!numurs,!darba!kārtība!un!pieņemtie!lēmumi,!pārskatāmības!
veicināšanai.!
!
[2.I.9]!Veikt!modernizācijas!uzlabojumus!LSA!IS,!vai!izvēlēties!kādu!no!pieejamajām!
gatavajām!lietvedības!programmām.!Šī!brīža!LSA!IS!funkcionalitāte!ir!nepietiekama,!
LSA!Valdes,!biroja!darbinieku!un!RK!darbību!kavējošas.!Nepieciešamības!gadījumā!
tam!veltīt!papildus!resursus.!
!
[2.I.10]!Pārskatīt!LSA!projektu!finanšu!plānošanas!un!uzraudzības!kārtības!prasības,!
to!efektivizējot.!
!!
[2.I.11]! Skaidrāk! definēt! LSA! projektu! uzdevumus! un! sasniedzamos! mērķus! un!
nepieciešamības! gadījumā! sadarboties! ar! LSA! projektu! organizētājiem! šo! mērķu!
sasniegšanai.!!
!
[3.I.1]! Nepieciešams! pārskatīt! un! palielināt! LSA! Domes! sēdes! protokola!
sagatavošanas! termiņu! līdz! ievietošanai! LSA! mājaslapā,! sabalansējot! faktiski!
izpildināmos!termiņus!ar!Domnieku!produktīvam!darbam!nepieciešamo!termiņu.!
!
[3.I.2]! Nepieciešams! veikt! izmaiņas! LSA! Kārtības! ruļļa! 14.! punktā,! norādot! par!
nepieciešamu!deleģējuma!dokumentā!norādīt!deleģējamās!personas!vārdu,!uzvārdu!
un!personas!kodu,!lai!būtu!iespējams!identificēt!deleģējamo!personu!saskaņā!ar!LR!
likumdošanu.!
!
[3.I.3]! Nepieciešams! veikt! izmaiņas! LSA! Kārtības! rullī,! nosakot,! ka! uz! LSA! Domes!
sēdi!var!deleģēt!tikai!pārstāvjus!no!savas!augstskolas.!
!
[3.I.4]! LSA! jāturpina! darbs,! lai! Domniekiem! būtu! ērti! būtu! pieejami! visi!
nepieciešamie! dokumenti,! attīstot! LSA! mājaslapas! Biedru! zonas! funkcionalitāti! un!
publiskojot!šos!dokumentus!noteiktajos!termiņos.!
!
[3.I.5]! Ir! nepieciešams! izveidot! skaidru! procesu,! ievērojot! organizācijas! pieņemtos!
dokumentus,! kādā! kārtībā! notiek! informācijas! apkopošana! lēmumos,! kuros!
nepieciešams!SP!viedoklis.!
!
[3.I.6]!Informācija!par!laiku,!vietu!un!skatāmajiem!jautājumiem!plānotajām!sēdēm!ir!
jāievieto! LSA! mājaslapas! kalendārā,! papildus! vienoti! LSA! Valdes! starpā! vienojoties!
izsludināt!sēdes!vai!nu!Domes!listē,!vai!LSA!Facebook!grupā.!
!
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!
[3.I.7]! Nepieciešams! piefiksēt! visu! darba! grupu! un! virziena! sēžu! dalībniekus,! lai!
varētu!analizēt!un!uzlabot!aktīvistu!iesaisti.!
!
[3.I.8]! Nepieciešams! piefiksēt! visu! darba! grupu! un! virziena! sēžu! pieņemtos!
lēmumus,!lai!varētu!izsekot!lēmumu!pieņemšanas!procesam.!!
[3.I.9]! Informāciju! par! darba! grupā! izrunāto! un! sasniegto! apkopotā! veidā! izsūtīt!
domniekiem! un! aktīvistiem,! izmantojot! šobrīd! pieejamās! informācijas! nodošanas!
platformas.!!
!
[3.I.10]!Ir!pieejama!informācija!par!notikušajām!darba!grupas!sēdēm!7!dienu!laikā!
pēc! sēdes.! Ir! pieejams! notikušās! sēdes! laiks,! vieta! un! īss! atskats! par! nolemtajiem!
jautājumiem.! Šī! informācija! ir! pieejama! LSA! Domeniekiem! LSA! mājaslapas! Biedru!
zonā.!Papildus!iespējams!šo!informāciju!ievietot!LSA!Facebook!grupā.!
!
[3.I.11]! Noteikta! darba! sadalījuma! modeli,! uz! kuru! LSA! organizācija! virzīsies!
nākotnē,! nosakot! arī! tam! nepieciešamo! pārejas! periodu! un! atvēlot! tam!
nepieciešamos!resursus.!
!
[3.I.12]!RK!saskata!trīs!veidus,!kā!turpmāk!veidot!organizāciju:!
1.!Brīvprātīgais!a!samaksa!par!transportu,!reprezentācijas!izdevumi,!ēšana.!!
2.! Divu! līmeņu! a! kur! profesionālais! lobija! darbs! ir! nodalīts! (un! labi! atalgots)! no!
pārējiem!LSA!darbības!virzieniem.!
3.!Pilnīgi!profesionālais!a!kur!visi!darbi!tiek!adekvāti!atalgoti!atbilstoši!slodzei.!!
!
[4.I.1]! Gada! plānu! veidot! ar! laikā! vairāk! noteiktiem! un! konkrētāk! izmērāmiem!
rādītājiem.!
!
[4.I.2]! Gada! plāna! pārskatīšanu! paredzēt! vairākas! reizes! gadā,! lai! darbi! tiktu!
aktualizēti!atbilstoši!politiskajām!norisēm.!
!
[4.I.3]! Vaidot! gada! plānu! atbilstoši! valdes! locekļu! noslodzei.! Nepieciešamības!
gadījumā!saskaņot!to!ar!valdes!locekļiem!un!pārskatīt!slodzes!apjomu.!
!
[4.I.4]! LSA! Stratēģiskā! plāna! veidošanas! laikā! ņemt! par! pamatu! LSA! Vadlīnijas,!
nozīmīguma!ziņā!proporcionāli!sadalīt!uzdevumu!skaitu!un!noteikt!ieguldāmā!darba!
apjomu.!
!
[5.I.1]! Projektu! izvērtēšanai! un! to! darbības! atbalstam! pieet! individuāli,! jo! LSA! šī!
brīža!projektu!apjoms!nav!pārmērīgi!liels,!kas!traucētu!to!darīt.!
[5.I.2]!Turpināt!atbalstīt!projektu!vadītājus!instruējot!viņus!par!finanšu!sistēmu!un!
dažādām! citām! LSA! darbības! specifikas! detaļām,! ja! nepieciešams! sagatavot!
uzskatāmus!materiālus,!kas!varētu!ietaupīt!laiku.!!
!

!
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[5.I.3]! Projektu! veidošanas! procesā! plašāk! integrēt! projektus! un! to! saturu! LSA!
mērķu!sasniegšanā!t.s.!izvirzot!projektiem!konkrētuz!sasniedzamos!rezultātus.!!
!
[6.I.1]! Nepieciešams! nodrošināt! patstāvīgu! sistēmu,! kā! LSA! Domnieki! varētu! celt!
savas!kompetences!līdz!ar!iesaistīšanos!organizācijā.!LSA!Valdei!ir!jārūpējas!par!to,!
lai!notiktu!regulārs!un!sistemātisks!darbs!pie!kompetences!celšanas!potenciālajiem!
nākamo!gadu!valdes!cilvēkiem.!!
!
[6.I.2]!Ir!nepieciešams!izveidot!aktīvistu!motivācijas!celšanas!un!darba!novērtēšanas!
sistēmu.!LSA!nepieciešams!plašāk!izmantot!LSA!Vecbiedru!potenciālu!esošo!biedru!
kompetences!celšanai!un!kā!padomniekus.
!
!
[6.I.3]! LSA! būtu! skaidri! jādefinē! operatīvās! rīcības! plāni! skarot! politiski! īpaši!
nozīmīgas!tēmas,!kas!sevī!ietvertu!atbildes!reakcijas!visām!ieinteresētajām!pusēm,!
lai!neradītu!lieku!neizpratni.!
!
[6.I.4]!Izvēlēties!atvaļinājuma!datumus!laikā,!kad!nav!gaidāma!sarežģītu!jautājumu!
risināšana.! Nepieciešamības! gadījumā,! pārtraukt! atrašanos! atvaļinājumā,! pārceļot!
neizmantotās!dienas!uz!citu!laiku.!
!
[6.I.5]! LSA! ir! nepieciešams! operatīvās! rīcības! komunikācijas! plāns! un! ir!
nepieciešama! LSA! Sabiedrisko! attiecību! vadītāja! skaidra! iesaiste! tajos! jautājumos,!
kuri!var!izraisīt!mediju!uzmanību.!
!
[7.I.1]! LSA! budžets! iepriekšējā! plānošanas! periodā! ir! kļuvis! ilgspējīgās,! ieteicams!
ievērot! plānošanas! principus,! kas! diferencē! ienākumus! un! ļauj! brīvāk! manevrēt! ar!
izdevumu!pozīcijām.!!
!
[7.I.2]! Budžeta! plānošanā,! īpaši! ieņēmumu! sadaļā! balstīties! uz! reāliem! datiem! no!
iepriekšējo! gadu! budžetiem,! lai! plānotu! potenciālos! ienākumus! no! dažādu! veida!
līdzekļiem.!!
!
[7.I.3]! Nākamajā! gadā! veidot! pārskatāmu! sistēmu,! kas! attēlo! kongresā! paredzēto!
budžeta! ienākumu! izpildi.! Dažāda! veida! līdzekļu! piesaistei! veltīt! līdzekļus! un!
cilvēkresursus,! kas! tai! nepieciešami.! Īpaši! tas! attiecināms! uz! pozīcijām,! kurās! tiek!
plānoti!strauji!kāpumi,!salīdzinot!ar!iepriekšējiem!gadiem.!!
!
[7.I.4]!Biedra!naudu!iekasēšanu!veidot!plānveidā!un!vienoties!par!to!ar!augstskolām,!
lai!process!būtu!pārskatāms.!
!
[7.I.5]! Pilnīgāk! sastādīt! LSA! ienākumu! sadaļu.! Monitorēt! ienākumus! no! dažādiem!
avotiem!un!skaidrāk!norādīt!finanšu!avotus.!!
!
[7.I.6]! Piesaistot! finansējumu,! skaidri! definēt! budžeta! pozīcijas,! uz! kurām! projekts!
atstās!ietekmi,!kā!arī!novērtēt!ietekmes!apjomu.!
!
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[8.I.1]!Ir!atsauktas!vecās!pozīcijas!taču!to!statuss!LSA!IS!ir!neskaidrs!un!tās!joprojām!
ir! atrodamas! LSA! mājaslapā.! (Ierosinājums! –! ieviest! LSA! IS! statusu! dokumentiem,!
kas! vairs! nav! saistoši.! Ierosinājums! –! Izņemt! no! LSA! mājaslapas! tos! dokumentus,!
kas!vairs!nav!saistoši).!
!
[8.I.2]' Turpmāk,! veidojot( Vadlīnijas,! LSA$ darba$ grupai$ pārskatīt$ spēkā$ esošās$
Pozīcijas*un*iekļaut*atbilstošos*rīcības"punktus"Vadlīnijās"vai,"pozīciju"neaktualitātes"
gadījumā,*ierosināt*atzīt*atbilstošās*Pozīcijas*par*spēkā*neesošām.*!
!
[8.I.3]! Gatavojot! pozīciju,! nepieciešams! arī! izstrādāt! rīcības! plānu! kā! panākt! tās!
ieviešanu.! Saskaņot! pozīciju! ar! LSA! Statūtiem,! LSA! Vadlīnijām! un! LSA! Stratēģisko!
gada!plānu.!
!
[8.I.4]! LSA! Valdei! veikt! skaidrojošo! darbu! par! to,! kas! ir! rakstīts! un! pieņemts!
pozīcijās.! LSA! Domniekiem,! nepieciešamības! gadījumā! proaktīvi! vērsties! pēc!
konsultācijām!pie!LSA!Valdes.!
!
[8.I.5]! Nepieciešams! turpināt! konsolidēt! pozīcijas,! joprojām! ir! pozīcijas,! kas! netiek!
pildītas! un! visticamāk! arī! netiks,! tādas! pozīcijas! par! kurām! LSA! Domniekiem! nav!
skaidrības!par!to!mērķi!un!izpildi.!!
!
!
!
!

!
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12.!Pielikumi!!
!
!

!
!

!

1.
2.
3.
4.
5.

LSA$Statūtu$mērķu$un$uzdevumu$apskats!
LSA!Statūtu&mērķu&un&uzdevumu&un&LSA!Vadlīniju)virzienu)apskats)!!
LSA!Statūtu&mērķu&un&uzdevumu&un&LSA!Vadlīniju)virzienu!un!mērķu&apskats&!
LSA!Domes!sēžu!apmeklējuma!statistika!!
LSA$pozīciju$apkopojums$!!
!

!
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Pielikums!1.!LSA$Statūtu$mērķu$un$uzdevumu!apskats!!
!
2.1.$Latvijas$Studentu$apvienības$mērķis:$!
!
2.1.1. pārstāvēt Latvijas studentus un cīnīties par viņu kā nozīmīgas sabiedrības sociālās
grupas tiesību un interešu ievērošanu nacionālā un starptautiskā mērogā;
!
Pārstāvniecība+un+sadarbība+!
!
2.2.1. deleģē savus pārstāvjus darbam valsts, pašvaldību vai nevalstisko organizāciju
koleģiālajās lēmējinstitūcijās un padomdevējinstitūcijās;
!
2.2.2. pārstāv studējošos Latvijā un ārvalstīs;
!
2.2.3. veicina sadarbību starp Latvijas un ārvalstu organizācijām jaunatnes, izglītības,
kultūras, zinātnes un sporta jomās;
!
Informācijas-izplatīšana-un-viedokļa-paušana-!
!
2.2.4. izplata informāciju par Latvijas studējošajiem aktuāliem notikumiem, norisēm un
problēmām;
!
2.2.5. aktīvi pauž nostāju, viedokli un attieksmi, organizējot sapulces, piketus un
gājienus;
2.1.2. veicināt jauniešu iniciatīvu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā
dzīvē.
Kultūra(un(jauniešu(izglītība!
!
2.2.7. organizē kultūras, izklaides un izglītojošus pasākumus; !
2.2.8. nodrošina jauniešiem iespēju iegūt neformālo izglītību – dzīvei nepieciešamās
prasmes, zināšanas un kompetenci; !
2.2.9. atbalsta un veicināt jauniešu iniciatīvu, radot labvēlīgus apstākļus jauniešu
intelektuālai un radošai attīstībai;
!
Ārpus&tiešajiem&Latvijas&Studentu&apvienības&mērķiem&!
!
Saimnieciskā darbība
2.2.6. gūst ienākumus, veicot saimniecisko darbību; !
!
!

!
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Pielikums!2.!Statūtu&mērķu&un&uzdevumu&un&vadlīniju&virzienu&apskats&!
!
2.1.$Latvijas$Studentu$apvienības$mērķis:$!
!
2.1.1.$ pārstāvēt$ Latvijas$ studentus$ un$ cīnīties$ par$ viņu$ kā$ nozīmīgas$ sabiedrības$
sociālās'grupas'tiesību'un'interešu'ievērošanu'nacionālā'un'starptautiskā'mērogā;'!
!
Pārstāvniecība.un.sadarbība.!
!
2.2.1.$deleģē$savus$pārstāvjus$darbam$valsts,$pašvaldību$vai$nevalstisko$organizāciju$
koleģiālajās+lēmējinstitūcijās+un+padomdevējinstitūcijās;+!
!
Vadlīniju*virziens."Studentu"kustības"stiprināšana"(SKS)!!
!
2.2.2.#pārstāv#studējošos#Latvijā%un%ārvalstīs;!
!
Vadlīniju*virziens."Augstākās"izglītības"sociālā"dimensija"(AISD)!
!
Vadlīniju*virziens."Augstākās"izglītības"kvalitāte"(AIK)!
!
Vadlīniju!virziens."Augstākās"izglītības"starptautiskā"dimensija."(AIS)!
!
2.2.3.! veicina! sadarbību' starp' Latvijas' un' ārvalstu' organizācijām' jaunatnes,'
izglītības,+kultūras,+zinātnes+un+sporta+jomās;+!
!
Informācijas-izplatīšana-un-viedokļa-paušana-!
!
2.2.4.$izplata$informāciju$par$Latvijas$studējošajiem$aktuāliem$notikumiem,$norisēm!
un#problēmām;#!
!
2.2.5.$ aktīvi$ pauž$ nostāju,$ viedokli$ un$ attieksmi,$ organizējot$ sapulces,$ piketus$ un$
gājienus;*!
!
Vadlīniju*virziens."Augstākās"izglītības"finansēšana"(AIF)"!
!
2.1.2.$ veicināt$ jauniešu$ iniciatīvu$ un$ līdzdalību$ lēmumu$ pieņemšanā$ un$
sabiedriskajā+dzīvē.+!
!
Kultūra(un(jauniešu(izglītība(!
!
2.2.7.$organizē$kultūras,$izklaides$un$izglītojošus$pasākumus;$!
!
2.2.8.$nodrošina$jauniešiem$iespēju$iegūt$neformālo$izglītību$–!dzīvei'nepieciešamās'
prasmes,(zināšanas(un(kompetenci;(!
!

!

71!

2.2.9.$ atbalsta$ un$ veicināt$ jauniešu$ iniciatīvu,$ radot$ labvēlīgus$ apstākļus$ jauniešu$
intelektuālai*un*radošai*attīstībai;!!
!
Ārpus&tiešajiem&Latvijas&Studentu&apvienības&mērķiem&!
!
Saimnieciskā+darbība!!
!
2.2.6.$gūst$ienākumus,$veicot$saimniecisko$darbību;$!
!
!
!
!

!
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Pielikums!3."Statūtu"mērķu"un"uzdevumu"un"vadlīniju"virzienu!un!mērķu&
apskats!!
!
2.1.$Latvijas$Studentu$apvienības$mērķis:$!
!
2.1.1.$ pārstāvēt$ Latvijas$ studentus$ un$ cīnīties$ par$ viņu$ kā$ nozīmīgas$ sabiedrības$
sociālās'grupas'tiesību'un'interešu'ievērošanu'nacionālā'un'starptautiskā'mērogā;'!
!
!
Pārstāvniecība.un.sadarbība&!
!
2.2.1.$deleģē$savus$pārstāvjus$darbam$valsts,$pašvaldību$vai$nevalstisko$organizāciju$
koleģiālajās+lēmējinstitūcijās+un+padomdevējinstitūcijās;+!
!
Vadlīniju*virziens."Studentu"kustības"stiprināšana"(SKS)!!
!
Vadlīniju*mērķis:*Iekšējā(kvalitātes(vērtēšana((AIK)!!
!
Vadlīniju*mērķis:*Studējošo*pašpārvalžu*kapacitāte!(SKS)!!
!
2.2.2.#pārstāv#studējošos#Latvijā#un#ārvalstīs;!
!
Vadlīniju*virziens."Augstākās"izglītības$sociālā$dimensija!(AISD)!
!
Vadlīniju*virziens.!Augstākās(izglītības(kvalitāte((AIK)!
!
Vadlīniju!virziens."Augstākās"izglītības"starptautiskā"dimensija."(AIS)!
!
Vadlīniju*mērķis:*Infrastruktūra!(AISD)!!
!
Vadlīniju*mērķis:*Dienesta!viesnīcas!(AISD)!!
!
Vadlīniju*mērķis:*Studiju!un!studējošā*kredīti!(AISD)!!
!
Vadlīniju*mērķis:*Studiju'sasaiste'ar'darba'tirgus'prasībām'(AISD)!!
!
Vadlīniju*mērķis:*Studentu!kustības!atpazīstamības!veicināšana!(SKS)!!
!
Vadlīniju!mērķis:!Internacionalizācija!(AIS)!
!
2.2.3.$ veicina$ sadarbību$ starp! Latvijas( un( ārvalstu( organizācijām( jaunatnes,(
izglītības,+kultūras,+zinātnes+un+sporta+jomās;+!
!
Vadlīniju* mērķis:* Studentu* kā* vienlīdzīgu,! neatkarīgu! partneru( atzīšanas(
veicināšana)(SKS))!

!
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!
Vadlīniju*mērķis:*Lēmumu#pieņemšanas#efektivitāte#(SKS)!!
!
Vadlīniju*mērķis:*Latvijas*augstākās*izglītības*atbilstība*Eiropas*augstākās*izglītības*
telpas!(EHEA)!principiem!(AIS)!
!
!
Informācijas-izplatīšana-un-viedokļa-paušana-!
!
2.2.4.$izplata$informāciju$par$Latvijas$studējošajiem$aktuāliem$notikumiem,$norisēm$
un#problēmām;#!
!
Vadlīniju*mērķis:*Studenta*tiesību*un*pienākumu*skaidrošana.*(AIK)*!
!
Vadlīniju(mērķis:(Stipendijas!(AISD)!!
!
Vadlīniju*mērķis:*Nodokļu'un'citi'atvieglojumi'(AISD)!!
!
2.2.5.$ aktīvi# pauž# nostāju,# viedokli# un# attieksmi,# organizējot# sapulces,# piketus# un#
gājienus;*!
!
Vadlīniju*virziens."Augstākās"izglītības"finansēšana"(AIF)"!
!
Vadlīniju*mērķis:*Ārējā&kvalitātes&vērtēšana&(AIK)!!
!
Vadlīniju*mērķis:*AI#regulējošie#normatīvie#akti#(AIK)!
!
Vadlīniju*mērķis:*Augstākās*izglītības*finansējuma*palielināšanas*kontrole*(AIF)!!
!
Vadlīniju*mērķis:*Augstākās*izglītības*finansēšanas*modelis*(AIF)!
!
Vadlīniju*mērķis:*Augstākās*izglītības*zinātņu(nozaru(finansēšana((AIF)!!
!
2.1.2.$ veicināt$ jauniešu$ iniciatīvu$ un$ līdzdalību$ lēmumu$ pieņemšanā$ un$
sabiedriskajā+dzīvē.+!
!
!
Kultūra(un(jauniešu(izglītība(!
!
2.2.7.$organizē$kultūras,$izklaides$un$izglītojošus$pasākumus;$!
!
2.2.8.!nodrošina(jauniešiem(iespēju(iegūt(neformālo(izglītību(–!dzīvei'nepieciešamās'
prasmes,(zināšanas(un(kompetenci;(!
!
2.2.9.$ atbalsta$ un$ veicināt$ jauniešu$ iniciatīvu,$ radot$ labvēlīgus$ apstākļus$ jauniešu$
intelektuālai*un*radošai*attīstībai;*!
!
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!
Ārpus$tiešajiem$Latvijas$Studentu$apvienības$mērķiem$!
!
Saimnieciskā+darbība!!
!
2.2.6.$gūst$ienākumus,$veicot$saimniecisko$darbību;$!
!
!
!
!
!

!
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Pielikums!4.!Domes!sēžu!apmeklējuma!statistika.!
!
Paskaidrojumi.! Sarkans! –! deleģēts! no! citas! augstskolas.! Dzeltens! –! nav! bijuši! uz!
nevienu!domes!sēdi.!Gaiši!zaļš!–!augstskola!pārstāvēta!ar!visām!vietām!visās!sēdēs.!
Zils!–!apmeklētas!visas!Domes!sēdes.!
!
!
!!
BA!
BA!
BAT!
BAT!
BPMA!
BSA!
BSA!
DU!
DU!

12.!
Apr!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!

EKA!
ISMA!
ISMA!
JVLMA!
LA!
LiepU!
LiepU!
LJA!

15.!Jūn!
!!
!!
Jānis!Gavars!
Kristaps!Grants!
!!
!!
!!
Ieva!Hiļa!
Artis!Ozoliņš!

20.!Sep!
Roberts!Skurba!
Kaspars!Salenieks!
Agnese!Pumpure!
Kristaps!Grants!
!!
!!
!!
Ieva!Hiļa!
Gunita!Vanaga!

22.!Nov!
Roberts!Skurba!
Kaspars!Salenieks!
Agnese!Pumpure!
Kristaps!Grants!
!!
!!
!!
Kristaps!Ločmelis!
Gunita!Vanaga!

24!.Jan!
Roberts!Skurba!
!!
Kalvis!Ozols!
Kristaps!Grants!
!!
!!
!!
Ieva!Hiļa!
Gunita!Vanaga!

7.!Mar!
!!
!!
Kalvis!Ozols!
Rūdolfs!Freibergs!
!!
!!
!!
Ieva!Hiļa!
Matīss!Lagzdiņš!

!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!

30.!Apr!
Ilze!Rivča!
Elīna!Stapkeviča!
Jānis!Gavars!
Kristaps!Grants!
!!
!!
!!
Kalvis!Ozols!
Inguna!Zariņa!
Anastasija!
Virlana!
!!
!!
!!
!!
Linda!Ungure!
Laima!Lapiņa!
!!

Ilze!Rivča!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!

Ilze!Rivča!
Lauris!Krolis!
!!
!!
!!
Madara!Šuktere!
Jana!Soboļeva!
Andris!Ingiļāvičus!

Ilze!Rivča!
!!
!!
Elīze!Šēra!
!!
!!
!!
Andris!Ingiļāvičus!

Ilze!Rivča!
Lauris!Krolis!
!!
Artūrs!Liepiņš!
!!
Laima!Lapiņa!
Terēze!Sedleniece!
Andris!Ingiļāvičus!

LKA!
LKrA!

!!
!!

Kristiāna!Štāla!
!!

Arsēnijs!Somrovs!
Valters!Dolacis!

Santa!Soboļeva!
Valters!Dolacis!

Liene!Kņaze!
!!

LLU!
LLU!
LMA!
LNAA!
LSPA!
LU!
LU!
LU!
LU!
RA!
RA!
RAI!

!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!

!!
!!
Beāte!Grauduma!
Alma!Lūka!
!!
Maira!Belova!
Jēkabs!Silanžs!
Zane!Ozoliņa!
Rihards!Blese!
Margarita!Božko!
Jūlija!Kirillova!
!!

Kristaps!Feldmanis!
Zane!Gulbe!
Haralds!Gersts!
Aleksis!Ozoliņš!
!!
Maira!Belova!
Rūta!Mājeniece!
Santa!Zarāne!
Rihards!Blese!
Margarita!Božko!
!!
!!

Kristaps!Feldmanis!
Zane!Gulbe!
Beāte!Grauduma!
Aleksis!Ozoliņš!
Ulrika!Malta!
Maira!Belova!
Rūta!Mājeniece!
Santa!Zarāne!
Rihards!Blese!
Margarita!Božko!
Jūlija!Gžibovska!
Roberts!Osītis!

RCK!

!!

!!
!!
Pēteris!Ponnis!
!!
!!
Rihards!Blese!
Santa!Zarāne!
Krista!Turina!
Juris!Ķibilds!
!!
!!
!!
Anete!
Krišjanova!

Santa!Saboļeva!
!!
Kristaps!
Feldmanis!
!!
Kaspars!Iljins!
!!
Inguna!Zariņa!
Maira!Belova!
Rūta!Mājeniece!
Krista!Turina!
Juris!Ķibilds!
Margarita!Božko!
Jūlija!Kirillova!
!!

Ilze!Rivča!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
Andris!Ingiļāvičus!
Biruta!Elīza!
Kirmuška!
Valters!Dolacis!
Kristaps!
Feldmanis!
Zane!Gulbe!
Beāte!Grauduma!
Aleksis!Ozoliņš!
Kristaps!Dvēselītis!
Maira!Belova!
Rūta!Mājeniece!
Santa!Zarāne!
Rihards!Blese!
Margarita!Božko!
Jūlija!Kirillova!
!!

Kalvis!Ozols!

!!

Anna!Batarāga!

!!
!!
!!
!!
!!
!!

Liene!Ieva!Kraupša!
Rihards!Vijums!
!!
!!
Liene!Kņaze!
Annija!Spēka!

Liene!Ieva!Kraupša!
Rihards!Vijums!
!!
!!
Lelde!Šenberga!
Iluta!Kārkliņa!

Laura!Medvide!
Liene!Ieva!
Kraupša!
Rihards!Vijums!
!!
!!
Laura!Lauksarga!
Sigita!Ķimene!

Anna!Batarāga!

RISEBA!
RISEBA!
REA!
RJA!
RPIVA!
RPIVA!

!!
Rihards!Vijums!
!!
!!
!!
!!

Liene!Ieva!Kraupša!
Rihards!Vijums!
!!
!!
!!
!!

RSU!
RSU!
RSU!
RTU!
RTU!

!!
!!
!!
!!
!!

Arkādijs!Zvaigzne!
Annija!Emersone!
Fricis!Pirtnieks!
Ginta!Krauja!
Jurijs!Kuncevičs!

Arkādijs!Zvaigzne!
Artūrs!Kaļva!
Linda!Rubene!
Ginta!Krauja!
Ilva!Grigorjeva!

Arkādijs!Zvaigzne!
Elīna!Millere!
Linda!Rubene!
Ginta!Krauja!
Ilva!Grigorjeva!

Arkādijs!Zvaigzne!
Tīna!Sparāne!
Linda!Rubene!
Marta!Megne!
Ilva!Grigorjeva!

Arkādijs!Zvaigzne!
Elīna!Millere!
Linda!Rubene!
Ginta!Krauja!
Ilva!Grigorjeva!

RTU!

!!

Andris!Grāpēns!

Evija!Kaminska!

Andris!Grāpēns!

Andris!Grāpēns!

Marta!Megne!

RTU!
SPPA!
STA!
TSI!
TSI!
VeA!
ViA!

!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!

Jānis!Barkovs!
!!
!!
!!
!!
Kate!Ozola!
!!

Mārtiņš!Pakulis!
!!
!!
!!
!!
Kate!Ozola!
Līga!Bērzkalne!

Ritvars!Grēbers!
!!
!!
!!
!!
Simona!Pērkone!
Līga!Bērzkalne!

Evija!Kaminska!
!!
!!
!!
!!
Simona!Pērkone!
Līga!Bērzkalne!

Evija!Kaminska!
!!
!!
!!
!!
!!
!!

!

!!
Rihards!Vijums!
!!
!!
Annija!Spēka!
Alise!Krauja!
Arkādijs!
Zvaigzne!
Artūrs!Kaļva!
Dagnija!Strīķe!
Ginta!Krauja!
Ilva!Grigorjeva!
Kaspars!
Salenieks!
Linards!
Lapčinskis!
!!
!!
!!
!!
Kate!Ozola!
!!

!
!
!
!
5!
!
!
!
4!
!
5!
!
!
!
!
!
!
4!
!
!
4!
!
!
!
!
5!
4!
4!
5!
5!
!
!
!
4!
!
!
!
!
!
!
!
4!
5!
5!
!
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!
!
!
!
!
!
!

VPK!
VSDAA!
LSA!a!P!
!!
!!
!!
Viesi!
LSA!a!Artis!
LSA!a!
Inguna!
LSA!a!Alise!
LSA!a!
Arturs!
LSA!a!Līva!
LSA!a!
Kirils!

!
!

!

!!
!!
!!
30!
56%!
12.!
Apr!

!!
!!
Kirils!Solovjovs!
28!
52%!

!!
!!
Kirils!Solovjovs!

30.!Apr!

15.!Jūn!

29!
54%!

4!
!
!

Krista!Pažemecka!
!!
Kirils!Solovjovs!
37!
69%!

!!
!!
Kirils!Solovjovs!

20.!Sep!

22.!Nov!

24.!Jan!

2!

16!

16!
1!

a!
!

a!

1!
1!
a!

!

31!
57%!

Krista!Pažemecka!
!!
Kirils!Solovjovs!
35!
65%!

!
!
!
!
!

7.!Mar!
9!
1!

!
!1!

1!
a!

5!
2!

!!
!!

1!
3!

14!
!!

!

1!
1!

!
!
!
!
!!

Krista!Pažemecka!
!!
Kirils!Solovjovs!
36!
67%!

1!
a!

1!
a!

a!

1!
a!

1!

1!
1!

1!

1!

!!
1!

!
1!

1!

1!

1!

!

77!

5!

Pielikums)5."LSA"Pozīciju"apkopojums)))
!
!
2014.gadā&LSA&izvirza&piecus&galvenos&darbības&virzienus:&!

!
!

!

Pielikums)1.)LSA)Pozīciju)apkopojums)!!.....................................................................................!1!
Augstākās'izglītības'kvalitāte.!.......................................................................................................!2!
Pozīcija!Nr.2011/NP3!.....................................................................................................................................!2!
Pozīcija!Nr.2011/NP4!.....................................................................................................................................!2!
Pozīcija!Nr.2011/NP5!.....................................................................................................................................!3!
Augstākās'izglītības'sociālā'dimensija.!......................................................................................!4!
Pozīcija!Nr.2014/NP2!.....................................................................................................................................!4!
Pozīcija!Nr.2010/NP2!(atsaukta)!...............................................................................................................!4!
Pozīcija!Nr.!2011/NP1!(atsaukta)!..............................................................................................................!4!
Pozīcija!Nr.!2012/NP7!....................................................................................................................................!5!
Studentu'kustības'stiprināšana.!...................................................................................................!6!
Pozīcija!Nr.2014/NP1?!...................................................................................................................................!6!
Pozīcija!Nr.!2009/NP2!....................................................................................................................................!6!
Augstākās(izglītības(finansējums.!................................................................................................!7!
Pozīcija!Nr.2015/NP1!.....................................................................................................................................!7!
Pozīcija!Nr.2011/NP6!(atsaukta)!un!Nr.2012/NP3!...........................................................................!7!
Augstākās(izglītības(starptautiskā(dimensija.!.........................................................................!8!
Pozīcija!Nr.2014/NP4!.....................................................................................................................................!8!
Pozīcija!Nr.2014/NP3!.....................................................................................................................................!8!
Neiekļaujas!nevienā!vadlīniju!pozīcijā!.......................................................................................!9!
Pozīcija!Nr.2011/NP2!(atsaukta)!...............................................................................................................!9!
Pozīcija!Nr.2012/NP1!.....................................................................................................................................!9!
Pozīcija!Nr.!2012/NP4!....................................................................................................................................!9!
Pozīcija!Nr.!2013/NP1!.................................................................................................................................!10!
Pozīcija!Nr.2009/NP1!(labota)!.................................................................................................................!10!

!

1!

Augstākās'izglītības'kvalitāte.)
!
Pozīcija)Nr.2011/NP3)
Par$ augstākās$ izglītības$ valodu$ paplašinot$ iespējas$ veidot$ programmas$ citās$ valodās,% rosinot%
izmaiņas!Augstskolu!likumā.!!
Paplašinot* iespējas* veidot* programmas* citās* valodās,* tai* skaitā* kopīgo* programmu* īstenošana,* kas*
veicina'studentu'mobilitāti'un'izglītības'kvalitātes'atzīšanu'no'citu'valstu'puses.'Augstākās'izglītības$
iestādēm) dot) iespēju) izvērtēt) studiju) programmas) virziena) aktualitātes) un) piesaistīt) kvalificētus)
mācībspēkus+no+visas+pasaules.!
Secinājumi:!
Grozīt'52.panta'pirmo'daļu'šādā'redakcijā.!
Nav!izpildīts.!!
Grozīt'56.panta'trešo'daļu'šādā'redakcijā!
Daļēji!izpildīts.!Studiju!programmas!var!īstenot!Eiropas!savienības!valodās.!
Papildināt*56.panta*trešo*daļu*ar*šādiem*punktiem!
Izpildīts.!Studiju!programmas!var!īstenot!Eiropas!savienības!valodās.!
Papildināt*56.panta*ceturto*un*[piekto]*daļu"šādā"redakcijā:!
Nav!izpildīts.!
!
Ierosinājumi.!!
Rosinātie!likuma!grozījumi!ir!nepietiekami,!lai!sasniegtu!pozīcijas!mērķi.!Daļa!no!rosinātajiem!likuma!
grozījumiem!nav!veikti!un!tas!ierobežo!programmu!veidošanu!citās!valodās.!Maģistra!un!promācijas!
darbus!nav!iespējams!iesniegt!ES!valodās,!valsts!valodā!iesniedzot!tikai!kopsavilkumu.!!
!
Pozīcija)Nr.2011/NP4)
Par$studiju$prakses$iespēju$augstskolā.!
Noteikt,( ka( izglītības( iestāde,( kurā( studē( pats( studējošais,( pēc( savām( iespējām( cenšas( nodrošināt!
prakses' iespējas' studentiem' arī' augstskolas' struktūrvienībās' ar' nosacījumu,' ka' iepriekšminētā'
prakses' vieta' nedrīkst' būt' vienīgā' izvēles' iespēja' studentam' iziet' praksi,' kuru' piedāvā' augstākās'
izglītības*iestāde.*Prakse*ir*īstenojama*arī$augstākās$izglītības$iestādē,$kurā$studē$pats$studējošais.!
!
Secinājumi:!

!
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Uzskatāma! par! izpildītu,! jo! nav! praktisku! šķēršļu! šādu! iziet! praksi! augstskolas! struktūrvienībā! vai!
pašā!augstākās!izglītības!iestādē.!
!
Ierosinājumi:!
Ņemot! vērā,! ka! normatīvajos! aktos! nav! šķēršļu! šīs! pozīcijas! īstenošanai,! pozīcija! nav! aktuāla.! Ja! ir!
nepieciešams!mazināt!praktiskos!šķērsļus!šīs!pozīcijas!realizēšanai,!tad!pozīcijā!tie!ir!jānorāda.!
!
Pozīcija)Nr.2011/NP5)
Par$studiju$prakses$iekļaušanu$brīvās$izvēles$daļā,"veicot"izmaiņas"Akadēmiskās"izglītības"standartā"
(MK!noteikumi!Nr.2).!
Pamatojoties* uz* akadēmisko* programmu* lielo* skaitu,* LSA* ierosina* augstskolām* dot* iespēju* šo*
programmu( studentiem( izvēlēties( praksi( kā( brīvās( izvēles( daļu.( Noteikt,( ka( Augstākās% izglītības%
iestāde' nodrošina' iespēju' studentam' izvēlēties' brīvās' izvēles' daļas' kredītpunktus' iztērēt' prakses'
iešanai.' Students' pēc' paša' iniciatīvas' kopā' ar' programmas' direktoru' saskaņo' labāko' prakses'
īstenošanas)formu.!
LSA$ šī$ gada# 19.aprīlī# parakstīja# vienošanos# „Par# sadarbību# studiju# vietu# struktūras# pakāpeniskai#
pārveidošanai,atbilstoši,darba,tirgus,prasībām”.,Vienošanās,2.4.,punktā,minēts,,ka,jāveicina,prakšu,
attīstība& absolventu& nodarbinātības& un& profesionālās$ sagatavotības$ veicināšanai.$ LSA$ uzskata,$ ka$
prakšu' attīstība' jāveicina' arī' akadēmisko' programmu' ietvaros,' jo' arī' šo' programmu' absolventiem'
vajadzēs(iekļauties(darba(tirgū.!
!
Secinājumi:!
Pozīcija!nav!realizēta.!Nepieciešamie!grozījumi!nav!veikti.!
!

!

!
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Augstākās'izglītības'sociālā'dimensija.)
!
Pozīcija)Nr.2014/NP2))
Par!izmaiņām!kārtībā,!kādā!tiek!piešķirts,!dzēsts!un!atmaksāts!studiju!un!studējošo!kredīts.!Par!valsti!
kā!vienīgo!galvotāju,!paātrinātu!kredīta!piešķiršanas!kārtību!salāgojot!to!ar!augstskolu!studiju!maksu!
pieprasījuma! kārtību,! kredīta! brīvdienām! un! plašāku! piešķiršanas,! pagarināšanas! un! atmaksāšanas!
kārtību!un!kredīta!summas!palielināšanu!līdz!minimālajai!mēnešalgai.!
!
Secinājumi:! Pozīcijas! realizācija! ir! iekļauta! LSA! Stratēģiskajā! gada! plānā! un! ir! noticis! darbs! pie!
pozīcijas!realizēšanas.!
Pozīcija!nav!realizēta.!!
!
Pozīcija)Nr.2010/NP2)(atsaukta))
!
LSA!pozīcija!par!kredītu!galvotāju!loka!paplašināšanu!
!
Pozīcija)Nr.)2011/NP1)(atsaukta))
!
Ieteikumi(studentu(kreditēšanai(ar(valsts(galvojumu!
Studiju' un' studējošo' kredītiem' jānosaka' portfeļa' galvojums,' kas' varētu' būt' viens' galvojums' visiem'
studiju'un'studējošo'kredītu'pieteikumiem,'kas'dotu'iespēju'bankām'un'Latvijas'Republikas'Izglītības'
un# zinātnes# ministrijas# Studiju# un# zinātnes% administrācijai% ātrāk% caurskatīt% kredītu% pieteikumus% un%
nodrošināt)kredītu)izsniegšanu)studentiem.!
Valsts& galvotajam& studiju& un& studējošā& kredītiem& pašreiz& ir& nepieciešami& divi& galvotāji,& no& kuriem&
viens& ir& valsts,& bet& otrs& ir& fiziskā& persona,& kura& jāatrod& pašam& studentam.& Tā& kā& daudzi& potenciālie&
studenti( neuzsāk( studijas,( jo( nespēj( atrast( fizisko( personu( kā( galvotāju( studiju( kredītam,( tad( būtu(
nepieciešams* veikt* izmaiņas* normatīvajos* tiesību* aktos* un* valsts* galvotajiem* studiju# un# studējošo#
kredītiem) par) galvotāju) pieprasīt) tikai) valsti.) Šīs) izmaiņas) attiektos) uz) sociāli) neaizsargātajiem)
studentiem,*par*ko*Latvijas*Studentu*apvienība*uzskata*studentus*no*trūcīgām*un*maznodrošinātām*
ģimenēm.!
!
Secinājumi:!
Pozīcija!nav!realizēta.!!
!

!
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Pozīcija)Nr.)2012/NP7)
Par$vienreizējo$stipendiju$piešķiršanu$veicot$izmaiņas$MK!nr.740!noteikumos.!!
Paredzēt,* ka* vienreizējo* stipendiju* sadale* tiek* nodota* augstskolas* pārraudzībā* (t.i.,* pēc* augstskolas*
ieskatiem:)secīgi)pēc)akadēmiskajiem*kritērijiem,*sociālā*stāvokļa*u.c.).*Attiecīgi*katra*augstskola*var*
sadalīt'vienreizējās'stipendijas'atbilstoši'kritērijiem,'kuri'noteikti'stipendiju'piešķiršanas'nolikumā.'
Ļaujot' augstskolām' izsniegt' vienreizējās' stipendijas' saskaņā& ar& nolikumu,& balstoties& arī& pēc& citiem&
kritērijiem,* rezultātā* tiks* novērsta* situācija* par* divu* stipendiju* pārklāšanos* un* nevienlīdzība*
studentu'vidū.!
!
Secinājumi:!
Pozīcijā!paredzētie!grozījumi!nav!veikti,!līdz!ar!to!pozīcijā!identificētie!riski!joprojām!ir!aktuāli.!!
!

!

!
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Studentu&kustības&stiprināšana.)
!
Pozīcija)Nr.2014/NP1?)
!
Par!privāto!augstskolu!budžetu!apstiprināšanu!Senātā.!
Papildināt*Augstskolu*likuma*15.*pantu,*kur*tiek*noteiktas*Senāta*kompetences,*nosakot,*ka*viena*no*
Senāta'kompetencēm*ir*budžeta*apstiprināšana.*!
Papildināt* Augstskolu* likuma* 77.* pantu,* kur* tiek* noteikta* augstskolu* finanšu* resursu* pārvaldības*
kārtība,)ka)augstskolu)budžetu)apstiprina)Senāts.)!
!
Secinājumi:!Nav!konstatētas!darbības!pie!pozīcijas!izpildes.!
Pozīcija!nav!realizēta.!!
!
Pozīcija)Nr.)2009/NP2)
Par! nepieciešamību! veikt! izmaiņas! Augstskolu! likumā," kas" nosaka," ka" katras" augstskolas" obligāts"
pienākums* ir* sniegt* finansējumu* augstskolas* studējošo* pašpārvaldei* vismaz* vienas* divsimtās* daļas*
apmērā'no'budžeta,'ko'apstiprina'augstskolas'senāts.!
!
Secinājumi:!
Nepieciešamās!izmaiņas!Augtskolu!likumā!ir!veiktas,!taču!netiek!nodrošināta!šo!darbību!izpilde.!Nav!
skaidri! noteikti! mehānismi,! kādos! ir! sodāmas! augstskolas! par! ši! likuma! panta! neizpildi.! LSA! neveic!
pieteikamas! darbības,! lai! palīdzētu! augstskolu! pašpārvaldēm! pieprasīt! un! panākt! finansējuma!
piešķiršanu!pilnā!apjomā.!!
!
Ierosinājumi:!
Precīzēt!Augstskolu!likumā!noteikto!ar!to,!kuras!sadaļas!no!augskola!budžeta!ir!attiecināmas!1/200!
daļai.!Izveidot!mehānismu,!kādā!augstskola!ir!sodāma!par!šī!panta!neizpildi.!

!
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)

Augstākās'izglītības'finansējums.))
!
Pozīcija)Nr.2015/NP1)
LSA$ pozitīvi$ vērtē$ Pasaules$ bankas$ ekspertu$ sniegtās$ rekomendācijas$ Latvijas$ augstākas$ izglītības$
finansēšanā)ieviest)“3)pīlāru)modeli”,)primāri)nodrošinot)pirmā)pīlāra)finansējumu)pilnā)apmērā.)LSA)
neatbalsta! studentu% līdzmaksājumu% ieviešanu% valsts% dotētām% budžeta% vietām,% jo% tas% negatīvi%
ietekmētu(augstākās(izglītības(pieejamību.(!
Nodrošinot) valsts) dotēto) studiju) vietu) apmaksu) pilnā) apmērā) no) valsts) budžeta) līdzekļiem) pēc)
studiju' vietas' bāzes' izmaksām& uz& vienu& studējošo,& valsts& dotētu& studiju& vietu& skaits& pakāpeniski&
jāpalielina.!
!
Secinājumi:!!
Pozīcijas! realizācija! ir! iekļauta! LSA! Stratēģiskajā! gada! plānā! un! ir! noticis! darbs! pie! pozīcijas!
realizēšanas.!
Pozīcija!nav!izpildīta.!Taču!ir!novērojama!virzība!uz!pozīcijas!izpildi!2015.!gadā.!
!
Pozīcija)Nr.2011/NP6)(atsaukta))un)Nr.2012/NP3))
Par$kvalitatīvu$bezmaksas$augstāko$izglītību$Latvijā.$Bezmaksas$studijas$ir$iespējams$ieviest$nosakot$
Augstskolu! likuma! 78.pantā,* ka* valsts* nodrošina* bezmaksas$ studijas$ augstākās$ izglītības$ iestādē$
jebkuram)studējošajam.!
Vienlaikus*LSA*iestājas*par*nepieciešamību*turpināt*studiju*virzienu*izvērtēšanu*augstskolās*un*pēc*
tās$pieņemt$politisku$lēmumu$slēgt$nespējīgās$programmas$un$daļēji$vidēji&spējīgās&programmas,&jo&
ir#nepieciešams#nodrošināt#bezmaksas#studiju#kvalitāti,#kas#ir#nepieciešams#saprātīgā#valsts#budžeta#
finansējuma*izlietošanā.!
!
Secinājumi:!
Pozīcija!attiecībā!uz!bezmaksas!augstāko!izglītību!nav!realizēta.!!
Studiju!virzienu!izvērtēšana!ir!pabeigta,!atsevišķas!studiju!programmas!ir!slēgtas,!kā!nekvalitatīvas.!
Taču! tas! nav! veicinājis! iespējamību! nodrošināt! bezmaksas! studiju! kvalitāti! un! saprātīgāku! valsts!
budžeta!izlietojumu.!
!
Ierosinājumi:!
Aktualizēt!pozīciju,!ņemot!vērā!Pasaules!bankas!veikto!pētījumu,!tajā!esošos!ierosinājumus!un!reālo!
šī!brīža!situāciju!un!augstākās!izglītības!attīstības!virzienus.!

!
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!

Augstākās(izglītības(starptautiskā(dimensija.))
!
Pozīcija)Nr.2014/NP4)
Pozīcija! par! vīzu! piešķiršanu! ārvalstu! studentiem,! aicinot! nepamatoti! neatteikt! vīzu! tiem! ārvalstu!
studentiem,!kas!atbilst!Augtskolu!likumā!noteiktajiem!kritērijiem.!
!
Secinājumi.!
Pozīcijas!izpildi!šobrīd!nav!iespējams!vēl!novērtēt.!LSA!ir!jāveic!patstāvīgs!šī!jautājuma!monitorings!
turpmākajos!gados,!līdz!situācija!tiek!sakārtota.!
)
Pozīcija)Nr.2014/NP3)
Pozīcija! par! ārvalstu! studentiem! AII.! Jānodrošina! godīga! ārvalstu! studējošo! studiju! finansēšana.!
Jānodrošina! pilnvērtīga! ārvalstu! studējošo! pārstāvniecība! augtskolas! studējošo! pašpārvaldēs.!
Jānodrošina!integrācija!studiju!procesā!un!studiju!vidē.!Jāuzlabo!augstākās!izglītības!iestāžu!darbība!
nodrošinot!nepieciešamās!konsultācijas!un!informāciju!ārvalstu!studējošiem.!
Secinājumi.! Ir! konstatētas! darbības! pozīcijas! ieviešanai! un! ir! iekļautas! darbības! LSA! Stratēģiskajā!
Gada!plānā.!
Pozīcijas!izpildi!šobrīd!nav!iespējams!novērtēt.!
!

)
!

!

!
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Neiekļaujas)nevienā)vadlīniju)pozīcijā)
!
Pozīcija)Nr.2011/NP2)(atsaukta))
Lai$ uzlabotu$ augstskolas$ lēmējinstitūciju$ darbību$ un$ veicinātu$ efektīvāku$ pārvaldi,$ ir$ nepieciešams$
likvidēt( satversmes( sapulci( kā( atsevišķu( institūciju,( paplašinot( senāta( funkcijas,( tādējādi( iegūstot(
vienu& absolūtu& likumdevējinstitūciju,& kura& spēj& sanākt,& kad& tas& ir& nepieciešams& arī& ārkārtas&
gadījumos,+veicot+nepieciešamos+grozījumus+Augstskolu!likumā.!
Tiek% izveidota% efektīva,% viena% līmeņa% lēmējinstitūcija% augstskolā,% kas% nodrošina% ātrāku% lēmumu%
pieņemšanu*un*demokrātisku*principu*ievērošanu*savas*darbības*ietvaros.*Tiek*sakārtota*augstāko*
lēmējinstitūciju, sistēma, un! saglabāta( studējošo( pārstāvniecība( augstskolās,( kas( nav( mazāka( par( 20(
procentiem*no*lēmējinstitūciju*sastāva.*!
Secinājumi:!!
Pozīcija!nav!izpildīta.!
!
Pozīcija)Nr.2012/NP1)
Nepieļaut) grozījumus) Augstskolu) likumā," kas" paredzētu," ka" Fizisko! personu$ datu$ aizsardzības$
likums!neattiecas(uz(studentu(sekmju(novērtējuma(apstrādi.!
Lai$aizstāvētu$visu$studējošo$intereses$ir$jāatzīst,$ka$studējošo$akadēmiskie$rezultāti$ir$personas$dati,$
kuri%ir%aizsargājami,%pamatojoties%uz:%LR%Satversmes%96.pantu,'kas'paredz,'ka'„ikvienam'ir'tiesības'uz'
privātās( dzīves,( mājokļa( un( korespondences( neaizskaramību”( un,( Eiropas( Savienības( pamatbrīvību(
hartas&8.pantu,&kas&paredz,&ka&„Ikvienai&personai&ir&tiesības&uz&savu&personu&datu&aizsardzību”.!
Aizsargājot' studējošo' intereses' un' pamattiesības' nepieļaut' „Fizisko' personu' datu' aizsardzības'
likuma”(grozījumus(3.panta(trešajā(daļā,(kas(paredzēs,(ka(likuma(tiesiskais(regulējums(neattiecas(arī(
uz#skolēnu#un#studentu#sekmju#novērtējuma#apstrādi,#kuru#veic#visās#izglītības#pakāpēs.!
!
Secinājums:!!
Atbilstošie!grozījumi!nav!pieņemti.!Pozīcija!uzskatāma!par!izpildītu.!
!
Pozīcija)Nr.)2012/NP4)
PRET! ierosinātajiem! Augstskolu! likuma! grozījumiem! likumprojektā,. ko. ierosinājis. Izglītības. un.
zinatnes! ministrs' R.Ķīļis' 7.martā," nosakot" vienotu" pieeju" gan" valsts," gan" citu" personu" dibināto"
augstskolu)satversmju)un)to)grozījumu#apstiprināšanas#kārtībai.#!
Augstākās(izglītības(departaments(ir(sagatavojis(grozījumus(Augstskolu(likuma(10.panta(2.(un#4.daļā,#
ka# "Valsts# dibināto# augstskolu,# Latvijas# Nacionālās# aizsardzības# akadēmijas,# kā# arī# citu# personu#
dibināto( augstskolu( satversmes( un( grozījumus( tajās( pieņem( attiecīgās( augstskolas( satversme( un(
apstiprina! Ministru! kabinets.! Ja! ministrs# konstatē# augstskolas# satversmes# neatbildību# likumiem# un#

!
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citiem& normatīvajiem& aktiem& vai& kādas& citas& nepilnības,& viņš& var& ierosināt& MK& apturēt& satversmes&
darbību(bet* ne* likvidēt* augstskolu)* līdz* attiecīgu* grozījumu* izdarīšanai* nepilnību* novēršanai(
norādītajā*termiņā."!
Secinājumi:!
Attiecīgie!likuma!grozījumi!nav!pieņemti.!Pozīcija!uzskatāma!par!izpildītu.!
!
Pozīcija)Nr.)2013/NP1)
Par$ turpmāku$ kvalitātes$ novērtēšanu$ un$ finansēšanu$ Latvijā.$ Veikt$ atbalsta$ pasākumus,$ tai$ skaitā$
paredzēt%finansējumu%jaunas%vai%esošas%nacionālas%akreditācijas%aģentūras%iekļaušanai%EQAR%tīklā%un%
tās$uzturēšanai$ilgtermiņā.!
Grozīt' esošos' normatīvos' aktus' un' paredzēt,' ka' augstskolas' studiju' novērtēšanai' var' izvēlēties'
jebkuru' EQAR' reģistrā& esošu& aģentūru,& bet& IZM& deleģē& nacionālajai& akreditācijas& aģentūrai& lēmuma&
pieņemšanu* par* akreditāciju* Latvijā* īstenotiem* studiju* virzieniem* un* programmām.* Paredzēt,* ka*
nacionālās) akreditācijas) aģentūras) lēmumu) pieņemšanas) komisijā% ir% nodrošināta% LSA% deleģētu%
studentu' pārstāvniecība,' kā' arī' LSA' ir' iespēja' deleģēt' studentusc! ekspertus( un( novērotājus( studiju(
vērtēšanas)procesā.!
Studiju' vietas' bāzes' aprēķināšanas' formulā' paredzēt' finansējumu' AII' studiju' kvalitātes&
nodrošināšanai)un)kontrolei.!
!
Secinājumi:!
Latvijā! nav! akreditācijas! aģentūras,! kas! darbotos! EQAR! tīklā.! Nav! veikti! grozījumi! normatīvajos!
aktos,! kas! paredzētu! augstskolām! izvēlēties! EQAR! tīklā! esošu! aģentūru,! bet! IZM! deleģētu! lēmuma!
pieņemšanu!nacionālajai!aģentūrai.!
Prasības!par!LSA!deleģētu!studentu!pārstāvniecību!ir!izpildītas.!
Studiju! vietas! bāzes! aprēķināšanas! formulā! nav! paredzēts! finansējums! AII! studiju! kvalitātes!
nodrošināšanai!un!kontrolei.!
)
Pozīcija)Nr.2009/NP1)(labota))
!
Par$nepieciešamām"reformām"augstākajā"izglītībā"!
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