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LSA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 

20.01.2018.      Rīga      Nr. 2018/DP1 

 

Latvijas Studentu apvienības (LSA) sasauktā un rīkotā Domes sēde 

Domes sēdes norises vieta: Latvijas Kristīgā akadēmija, Vienības prospektā 23 

Sēde izsludināta: ar e-pasta starpniecību 2017. gada 21. decembrī 

Sēdes sākums: 12:30 

Sēdē piedalās: 30 no 53 balsstiesīgajiem – konstatēts kvorums 

 

LSA domnieki: 

Līga Priedīte (BA) 

Agneta Ozola (BA) 

Ilga Alika (DU) 

Edmunds Okmanis (DU) 

Rolands Juris Zibins (EKA) 

Darja Solkova (ISMA) 

Ričards Laitendorfs (ISMA) 

Valters Dolacis (LKrA) 

Paula Cukura (LKA) 

Arina Bičkova (LLU) 

Alise Klimkāne (LMA) 

Edgars Dāvids (LNAA) 

Elīna Mārtiņa (LSPA) 

Jānis Mellēns (LU) 

Justīne Širina (LU) 

Germans Kņazjuks (LU) 

Dana Gorina (LU) 

Pāvels Cacikins (RTA) 

Elita Bušinska (RISEBA) 

Enija Rudzīte (RISEBA) 

Olga Jasjuļaņeca (RSU) 

Evita Terēze Tēberga (RSU) 

Ksenija Tarasova (RSU) 

Katrīna Sproģe (RTU) 

Ieva Laganovska (RTU) 

Beate Zlaugotne (RTU) 

Indra Pētersone (RTU) 

Santa Katrīna Meikališa (VeA) 

Leina Markevica (ViA) 

Maira Belova (LSA) 

 

Viesi: 

Matijs Babris (LSA) 

Arkādijs Zvaigzne (LSA) 

Dāvis Vēveris (LSA) 

Baiba Puisīte (LSA) 

Evelīna Puzo (LSA) 

 

Artūrs Matvejevs (SIVA) 

Viesturs Baltušs (BAT) 

Justīne Jurcika (BAT) 

Samanta Šilkina (BAT) 

Anete Anna Jankovska (BAT) 

Guntis Kalniņš (RISEBA) 

Renards Ozoliņš (LU) 

Liene Vaivode (RSU) 

Mārtiņš Danefelds (RSU) 

Elīza Treija (RSU) 

Kristaps Krūmiņš (LU) 

Aiva Laķe (RTU) 

Sēdes darba kārtība: 

1. Domes sēdes atklāšana 

2. Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana 

3. Informācija par situāciju Sociālās integrācijas valsts aģentūras koledžā 

4. Balsu skaitīšanas komisijas vēlēšana 

5. LSA Valdes locekļu un biroja darbinieku darbības pārskats kopš iepriekšējās Domes 

sēdes 

6. Finanšu pārskats par periodu kopš iepriekšējās Domes sēdes un izklāsts par finansiālo 

situāciju kopumā 

7. LSA Viceprezidenta (Valdes locekļa) vēlēšanas 

8. Vēlēšanu rezultāta paziņošana 

9. Diskusija par Kongresa un Domes mandātu skaita izmaiņām 

10. Informācija par Valsts kontroles likumības un lietderības revīzijas ziņojumu “Vai 

augstākās izglītības sistēma ir efektīva?” 

11. Informācija par valsts budžeta studiju vietu piešķīrumu 2018. gadam 

12. Pamatinformācija par izdarīto pie LSA informatīvā ziņojuma par valsts finansēto studiju 

vietu piešķiršanu sagatavošanas 

13. Informācija par augstākās izglītības sociālās dimensijas skarošajiem jautājumiem 
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14. Aktuālākā informācija par grozījumiem normatīvajos aktos 

15. Pārskats par LSA pārstāvniecību Augstākās izglītības padomē 

16. Studējošo pašpārvalžu aktualitātes 

 

1. Domes sēdes atklāšana 

_____________________________________________________________________________ 

 

Domes sēde tiek atklāta ar LSA Prezidentes Mairas Belovas un LKrA Studentu padomes 

priekšsēdētāja Valtera Dolača uzrunām. LSA Biroja vadītāja B.Puisīte ziņo, ka kvorums ir 

konstatēts. 

 

2. Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana 

_____________________________________________________________________________ 

 

M.Belova aicina darba kārtību papildināt ar punktu par situāciju SIVA koledžā, atsaucoties uz 

koledžas studējošo lūgumu. (Nav iebildumu) 

 

I.Pētersone: Ierosinu darba kārtību papildināt ar punktu “Diskusija par Kongresa un Domes 

mandātu skaita izmaiņām”, rezonējot darba grupu, kas norisinājās pagājušajā nedēļā. 

 

O.Jasjuļaņeca: Tu domā diskutēt, kā to labāk izdarīt? Netika saņemts atskats no darba grupas. Uz 

kā mēs balstīsimies? 

 

I.Pētersone: Atvainojos par to, ka atskats vēl nav gatavs. Plānoju pastāstīt, kas notika darba grupā 

un kāpēc būtu nepieciešams šo jautājumu turpināt. 

 

M.Belova: Izsludinu balsojumu: 

“Par 20. janvāra Domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu”. 

 

PAR PRET ATTURAS 

29 0 0 

Lēmums: 20. janvāra Domes sēdes darba kārtība ir apstiprināta. 

 

3. Informācija par situāciju Sociālās integrācijas valsts aģentūras koledžā 

_____________________________________________________________________________ 

 

M.Belova dod vārdu SIVA koledžas SP priekšsēdētājam A. Matvejevam. 

 

A.Matvejevs: Ir saņemta neoficiāla informācija par reorganizācijas plāniem slēgt studiju 

programmas. SIVA koledža ir praktiski vienīgā augstākās izglītības iestāde (AII), kura sniedz 

izglītību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām - šizofrēniju, autismu, kustību traucējumiem utt. 26. 

janvārī būs sēde Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM), Labklājības ministrijas un SIVA 

pārstāvjiem par reflektantu samazināšanu un studiju programmu izskatīšanu. Ir neoficiālā 

informācija, ka SIVA direktore vēlas slēgt studiju programmas, lai atbrīvotu telpas Eiropas 

projekta sākšanai. Pēc šīs informācijas reorganizācijas komanda jau ir izveidota. Vai varēsim 

griezties pie LSA pēc palīdzības? Mēs iestāsimies LSA. 
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V.Dolacis: Ir runa par studiju programmu vai koledžas slēgšanu? 

 

A.Matvejevs: Pagaidām programmu slēgšanu. Paliek tikai Lietišķo sistēmu programmatūra un 

Informācijas tehnoloģijas. Bet ir doma par visu programmu slēgšanu. 

 

I.Pētersone: Man arī šķiet, ka tas ir slikts lēmums, jo SIVA ir unikālas studiju programmas, piem., 

surdotulkošana. Kā mēs varam reaģēt no LSA puses? 

 

A.Matvejevs: Studenti būtu jāsūta mācīties citur. Cik liela ir pieejamība citās augstskolās? 

 

K.Tarasova: No neoficiālās informācijas - vai ir zināms, ar ko tie Eiropas projekti būs saistīti? 

 

A.Matvejevs: Cilvēkus ar ļoti smagu invaliditāti vēlas apmācīt, kuri pat karoti pie mutes nevar 

pielikt. Mēs neredzam reālo guvumu. 

Visiem koledžas padomes locekļiem tika atsūtīts e-pasts par studiju programmu slēgšanu, lai mēs 

visi parakstāmies. Aizgājām uz SUSTENTO, runājām ar IZM, Labklājības ministriju, un tad uz to 

brīdi vienojās, ka neslēgs, bet šobrīd atnāca jauns e-pasts. 

 

O.Jasjuļaņeca: Vai likumiski iespējams slēgt akreditētu programmu termiņa vidū? 

 

M.Belova: Slēgt ir iespējams, bet studentiem studiju līgumā ir jābūt rakstītam, kur viņi var pāriet. 

Tiem studentiem piedāvātu studēt līdzīgā programmā. 

 

L.Vaivode: Tad AII vadība pēc saviem ieskatiem bez pamatojuma var slēgt studiju programmu? 

 

A.Zvaigzne: Tas nav vadības jautājums, ja vien vadība nesaprot senātu/koledžas padomi. 

 

A.Klimkāne: Kādus jūs redzat pozitīvos iznākumus šai situācijai? 

 

A.Matvejevs: Mēs iesim līdz galam, esam gatavi iesaistīt medijus, jo šāda AII ir vienīgā Latvijā. 

 

A.Klimkāne: Vai gribat, lai viss paliek tā, kā ir, vai nedaudz mainīt studiju piedāvājumu? 

 

A.Matvejevs: Lai paliek, kā ir. Mainīt tur nav ko, programmas ir pielāgotas studentiem ar īpašām 

vajadzībām. 

 

V.Dolacis: Es domāju, ka mums ir jāpauž sava nostāja, vienalga, vai viņi ir mūsu biedri, novērtējot 

SIVA koledžas īpašo vietu un ejot uz kompromisiem. 

 

Ierodas P.Cacikins. 

 

J.Širina: Cik šobrīd SIVA koledžā ir studiju programmas un cik plānots slēgt? 

 

A.Matvejevs: Kopā 6, plānots atstāt 2. 

 

J.Širina: Ar kādām augstskolām noslēgti līgumi par studentu pārņemšanu? 

 

A.Matvejevs: Šobrīd nav. 
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A.Zvaigzne: Ir bijušas baumas vai diskusijas par to, ka SIVA koledžu varētu reorganizēt. Jāatceras, 

ka SIVA koledža ir vienīgā AII, kas ir Labklājības ministrijas pakļautībā. Runā, ka ministrija jau 

kādu laiku plāno no koledžas tikt vaļā, jo tie ir izdevumi. Ir bijušas baumas, ka RSU ir bijusi 

pārņemt programmas. 

 

M.Belova: Ņemot vērā, ka šobrīd nav nekādu oficiālu dokumentu, piedāvāju, ka mēs uzturam 

kontaktu ar SIVA koledžas SP, un, tiklīdz ir kāda oficiāla informācija, informējam Domi un 

skatāmies, kādu atzinumu varam sniegt. (Nav iebildumu) 

 

4. Balsu skaitīšanas komisijas vēlēšana 

_____________________________________________________________________________ 

 

I.Pētersone izvirza A.Laķi, E.Bušinska izvirza G.Kalniņu, K.Tarasova izvirza L.Vaivodi, 

G.Kņazjuks izvirza K.Krūmiņu. Visi uztur kandidatūru. 

M.Belova piedāvā balsot par kandidātiem atklāti, iebildumu nav. 

 

M.Belova: Izsludinu balsojumu: 

“Par balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšanu Aivas Laķes, Gunta Kalniņa, Lienes 

Vaivodes un Kristapa Krūmiņa sastāvā”. 

 

PAR PRET ATTURAS 

30 0 0 

Lēmums: Balsu skaitīšanas komisija ir apstiprināta Aivas Laķes, Gunta Kalniņa, Lienes 

Vaivodes un Kristapa Krūmiņa sastāvā. 

 

5. LSA Valdes locekļu un biroja darbinieku darbības pārskats kopš iepriekšējās Domes 

sēdes 

_____________________________________________________________________________ 

 

M.Belova: 

o Pateicoties grozījumiem Augstskolu likumā, kas paredz ieviest profesionālo doktora grādu 

mākslās, Latvijā būs iespējams iegūt doktora grādu mākslās. Pašlaik apstiprināts 2. lasījumā. 

o Valdībā apstiprināti iesniegtie priekšlikumi konceptuāli jaunas pedagogu izglītības sistēmas 

veidošanai Latvijā. Jaunā sistēma balstīta sabiedrībai svarīgās vērtībās un atbilst jaunajam 

mācību saturam. Tā integrēs pedagogu izglītību ar pētniecību. Priekšlikumi paredz pedagoģijas 

studiju programmu struktūras un satura jaunveidi. 23.02.18. augstskolas prezentēs plānotos 

pasākumus “Augstskolu plānotie pasākumi pedagogu izglītības modernizācijai un sagatavošanai 

konceptuāli jaunā kvalitātē Latvijas ilgtspējīgai attīstībai”, ko organizē IZM kopā ar Saeimas 

Ilgtspējīgas attīstības komisiju. 

o Ministru kabineta (MK) projekts par brīvprātīgajām militārajām apmācībām studējošajiem vēl 

nav izsludināts. Visus nepieciešamos resursus apmācībai nodrošinās Zemessardze un Nacionālie 

bruņotie spēki, tomēr augstskolas var paust atbalstu apmācībai, novērtējot to ar kredītpunktiem 

brīvās izvēles C daļā. Pilotprojektā plānots iesaistīt aptuveni 30 augstskolu studentu, kas 

brīvprātīgi, no studijām brīvajā laikā, apgūs apmācības. Prioritāte būs tām jomām, kur speciālistu 

Zemessardzē un Nacionālajos bruņotajos spēkos trūkst, piemēram, inženierzinātņu studentiem. 

Sākumā apmācība tiks sākta tikai Rīgā, pēc pilotprojekta izvērtējuma, iespējams, arī pēc tam 
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reģionos. Studentiem, kuri būs apguvuši visus apmācību posmus un ieguvuši augstāko izglītību, 

kā arī apņēmušies turpināt dienēt Zemessardzē vismaz 5 gadus, varēs izmaksāt kompensāciju. 

o Obligātā veselības apdrošināšana. No 2019. gada būs cita veselības aprūpes sistēma, un visi pilna 

laika studenti bez obligāto sociālo iemaksu veikšanas tiks iekļauti pilnajā veselības pakalpojumu 

grozā. 

o Valdībā 05.12.17. apstiprināts projekts "Noteikumi par minimālajām prasībām attiecībā uz 

obligātā civilās aizsardzības kursa saturu un nodarbināto apmācību civilās aizsardzības 

jautājumos". Jautājums virzīts no Iekšlietu ministrijas puses. 2016. gada 1. oktobrī stājās spēkā 

Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums. Tajā ietverts pilnvarojums MK noteikt 

minimālās prasības obligātā civilās aizsardzības kursa saturam, kā arī noteikt minimālās prasības 

attiecībā uz nodarbināto apmācību civilās aizsardzības jautājumos. Sagatavotais noteikumu 

projekts paredz līdzīgu regulējumu, kāds ir ietverts pašreiz spēkā esošajos MK 2007. gada 11. 

septembra noteikumos, taču tiek precizētas atsevišķas apmācības tēmas gan studējošajiem, gan 

vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem, gan paaugstinātas bīstamības objektā 

nodarbinātajiem. Noteikumu projekts paredz, ka obligātā civilās aizsardzības kursa apjoms 

augstākās izglītības iestādē (AII) ir ne mazāks, kā 1 kredītpunkts. Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienests līdz 2019. gada 1. janvārim izstrādās rekomendācijas kursa saturam AII. 

o Tikšanās ar Nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"–"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" frakcijas 

pārstāvjiem R.Dzintaru, I.Parādnieku un tās biedriem (LSA vecbiedriem) E.Ratnieku un 

I.Bertāni. Pārrunāta iespējamā sadarbība saistībā ar demogrāfijas plānošanas dokumentu 

pārskatīšanu nacionālā līmenī un iespējām no LSA puses sniegt priekšlikumus par jautājumiem, 

kas skar studējošajiem ar bērniem (t.i. studējošo kredītiem ar valsts galvojumu un citiem 

sociālajiem atbalstiem, piem., bērnistabām). Turpmāk kopā ar M.Babri tiks strādāts, lai no LSA 

puses sagatavotu priekšlikumus. 

o Par Rektoru padomes priekšsēdētāju jau 5. reizi ievēlēts Arvīds Barševskis. 

o Sagatavots atzinums par pasākuma "Inovāciju granti studentiem" īstenošanas MK noteikumu 

projektu (VS-1001). Ministru kabineta noteikumu projektu, kas paredz nodrošināt atbalstu, lai 

veicinātu inovācijas un studējošo uzņēmējspēju un līderības attīstību. Izstrādātā studentu grantu 

sistēmas modeļa galvenais mērķis ir finansiāli atbalstīt studējošo inovāciju projektus un 

pētījumus, stiprinot sadarbību starp augstskolām un uzņēmumiem. Plānots investēt 38,5 miljonus 

eiro. Studentu inovāciju programmu tiešā mērķa grupa būs bakalaura, profesionālo studiju, 

maģistra, doktora vai rezidentūras studiju programmās studējošie. Paredzēts, ka šo programmu 

ietvaros varēs studējošajiem piešķirt arī stipendijas par inovācijas projektiem: līdz 228.00 EUR 

mēnesī doktorantiem, līdz 200.00 EUR mēnesī pārējo studiju līmeņu studējošajiem. Studentu 

inovāciju programmu īstenošana sāksies 2018./2019. akadēmiskajā gadā. Varēs realizēt gan 

valsts, gan privātās augstskolas, koledžas. 

 

M.Babris: 

o Dalība EUROSTUDENT VI pētījuma “Studentu sociālie un ekonomiskie dzīves apstākļi Latvijā” 

rezultātu prezentācijas pasākumā IZM. 

o Kopīgā darbu plāna sastādīšana un tikšanās ar LSA Sociālā virziena palīgu vides un veselības 

jautājumus S.K.Meikališu. 

o Vērtēju studentu idejas DEMOLA Midpitch žūrijā LU dabaszinātņu centrā. 

o Dalība seminārā “Aktualitātes ārvalstu studentu piesaistē” Akadēmiskās informācijas centrā. 

o Notika LSA Zinātnes fonda sezonas atskata pasākums. Vairāki fonda dalībnieki konferencēs 

saņēmuši atzinības. 

o LSA Sociālā virziena aktīvistu tikšanās 22. novembrī. 

o Prezentācija par motivāciju darbam SP LLU SP seminārā. 
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o Intervija LNT par studentu kreditēšanas jautājumiem un galvotāja atrašanu. 

o Darbs pie aptaujas par bērnistabām augstskolās. Vietējā un citvalstu pieredze. Svarīgs jautājums 

šim gadam. Atbalsts jaunajiem vecākiem. 

o Notiks darba grupa par kreditēšanas nostājas atjaunošanu. 

 

D.Vēveris: 

o Atrasti un apstiprināti LSA Valdes un biroja palīgi. 

o Drīz gaidāms LSA Kongress. Norises datums - 24.03.2018., bet ieteicams jau laicīgi sākt domāt 

par kongresmeņu atrašanu. Šobrīd vēl nav pieejama IZM statistika par augstāko izglītību, pēc kā 

tiek aprēķināts Kongresa mandātu skaits, bet LSA mājaslapā iespējams iepazīties ar pagājušā 

gada skaitu. 

o Notiks LSA Aktīvistu kapacitātes celšanas nodarbību cikls, ko veidojam ar Rīgas domes atbalstu. 

o Norisinās balsošana LSA Gada balvai, pēc Gada balvas sekos Aktīvistu vakars. 

 

A.Zvaigzne: 

o Sniegts atzinums par Ministru kabineta noteikumu projektu “Darbības programmas “Izaugsme 

un nodarbinātība” 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās 

izglītības institūcijās” īstenošanas noteikumi”. Augstskolas var pieteikties finansējumam, SP var 

iesaistīties. Diemžēl priekšlikumi akadēmiskajam godīgumam netika atbalstīts. 

o LSA priekšlikumi par valsts finansēto studiju vietu piešķiršanu tika skatīti Saeimas komisijā, kur 

panākta vienošanās, ka to skatīs atsevišķā darba grupā. Darba grupas ietvaros panākta vienošanās 

par būtību. Sagatavots formulējums. Salikts kopā ziņojums par budžeta vietu piešķiršanu. Tagad 

notiek redakcionāls darbs. To var apskatīt http://ej.uz/bvzinomeln. 

o Pieņemti valsts vienotā juristu kvalifikācijas eksāmena MK noteikumi. Gada plāna punkts 

noslēdzies. 

o Deleģēti pārstāvji uz licencēšanas vizītēm EKA “Datorspēļu dizains un grafika”, BAT “Tiesību 

zinātne” un BAT “Juridiskā zinātne”. 

o Darbs pie IZM priekšlikumiem par akreditācijas sistēmas izmaiņām. Viedokļa paušana. 

o Inovācijas, akadēmiskais godīgums un zinātne 

o Ņemot vērā to, ka SAM 8.2.3. ietvaros LSA priekšlikumi netika atbalstīti, notika saziņa ar IZM. 

Pirms jaunā gada notika IZM darba grupa, kur runāja par akadēmiskā godīguma regulēšanu 

likumā (Saeimas juridiskās komisijas uzdevums). 

o Akadēmiskā virziena palīdze zinātnes jautājumos aktīvi iesaistās Pasaules Latviešu zinātnieku 

kongresa organizēšanā līdz ar Latvijas Jauno zinātnieku apvienību. 

 

R.J.Zibins: 

o Rēķinu sagatavošana, nosūtīšana un atmaksāšana. 

o Izveidoto platformu uzturēšana (finanšu sistēma, finanšu kalkulators, atbalstītāju datu bāze 

utml.). 

o Saziņa un komunikācija ar esošajiem atbalstītājiem, dalība “Coca-Cola HBC” ietekmes pušu 

sanāksmē. 

o Komunikācija un sadarbība ar Gada balvas, Nākotnes studiju foruma, “Mērķis” organizatoriem 

projekta finanšu un atbalstītāju jautājumos. 

o Darbs pie finansiālo un materiālo atbalstītāju piesaistes LSA un Zinātnes fondam. 

 

E.Puzo: 

o Sekotāju skaits Facebook lapai: 
16.08.16. 22.10.16. 10.12.16. 02.01.17. 04.03.17. 22.04.17. 20.07.17. 30.09.17. 25.11.17. 19.01.18. 

1419 1560 2385 2514 2552 2587 2756 2969 3120 3158 
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o www.lsa.lv apmeklējums (pēdējās 30 dienas): 1452 unikāli lietotāji (no kuriem 242 lapā atgriezās 

vairākas reizes); 2172 apmeklējumu sesijas, kurās lapas aplūkotas 4447 reizes. Lasītākā ziņa: 

“Izsludinātais Veselības aprūpes finansēšanas likums skar arī studējošos” (357 unikāli 

apmeklētāji). 

 

K.Tarasova: Vai ir nosprausti nākamie darbi veselības aprūpes jomā? Vai pārredzamā nākotnē 

ārsta profesijas standarts varētu būt apstiprināts? 

 

M.Belova: Šobrīd aktīvistiem ir izsūtīta doodle par tikšanos, kur paredzēts izrunāt vienotos 

uzņemšanas noteikumus rezidentiem, tad arī saliksim darbības plānu. Profesijas standarta darba 

grupas darbs ir noslēdzies, šobrīd pie tā Veselības ministrija darbu nav turpinājusi. Bija doma, ka, 

pēc profesijas standarta apstiprināšanas, tiek uzsākts darbs pie vienotā medicīnas eksāmena 

izveides. 

 

O.Jasjuļaņeca: Kas Latvijas Koledžu asociācijas Studentu padome, kādas ir tās funkcijas? 

 

M.Belova: Augstskolu likums nosaka, ka LSA biedri ir akreditēto augstskolu SP, un papildus LSA 

ir uzņēmusi 2 koledžu SP. Latvijas Koledžu asociācija vēlas, lai viņu SP savstarpēji tīklojas, tāpēc 

viņi izveidoja šo platformu. Bijām sarunājuši tikšanos, bet asociācijas sekretāre nebija nosūtījusi 

ziņu studentiem, tāpēc studenti neieradās. Vēl plānojam tikties. 

 

O.Jasjuļaņeca: Kad tiks izsūtīta nākamā Iespēju lapa? 

 

D.Vēveris: Bija plānots pagājušajā piektdienā, bet gaidīju ziņas. Nākamajā nedēļā būs. 

 

J.Širina: Vai esi plānojis darba grupas par EUROSTUDENT pētījumu? 

 

M.Babris: Jā. 

 

I.Pētersone: Palīgu pieteikšanās anketā minēji, ka ir nepieciešama palīdzība viedokļrakstu 

sagatavošanā. Kāda tā ir? 

 

M.Belova: Man vajag cilvēkus, kas sameklēs pētījumus argumentācijai rakstiem un kas 

apkopos/atspoguļos datus. 

 

E.T.Tēberga: Vai ir idejas Zinātnes fonda turpināšanai? 

 

M.Babris: Būtu vajadzīgs atrast cilvēku, kam tas būs algots darbs nākamajā sasaukumā, kurš par 

to rūpēsies. Meklēsim finansējuma avotus, jo deputātu kvotas vairs neeksistē. 

 

O.Jasjuļaņeca: 13. decembrī S.Kārkliņš iesniedza atlūgumu. Kas šajā laika periodā pildīja 

Viceprezidenta pienākumus? Kāpēc nav iesūtīta atskaite par periodu līdz 13. decembrim? 

 

M.Belova: Es neesmu lūgusi uzrakstīt atskaiti, bet domāju, ka to var palūgt. Valdes sēžu 

protokolos atskaites arī ir redzamas. Darbi ir deleģēti un sadalīti valdes un domnieku starpā, darba 

apjoms bija mazāks svētku perioda dēļ. Vēl neesmu ieguvusi visu informāciju par iesāktajiem 

darbiem. 
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6. Finanšu pārskats par periodu kopš iepriekšējās Domes sēdes un izklāsts par finansiālo 

situāciju kopumā 

_____________________________________________________________________________ 

 

Konta pārskats un finanšu prognoze pielikumā. R.J.Zibins prezentē finanšu izlietojumu. R.J.Zibins 

un M.Belova prezentē sagatavoto finanšu prognozi. 

 

R.J.Zibins: Nodokļi un izdevumi palielinās, ko nevaram ietekmēt. 9. februārī ir plānota darba 

grupa par nākamā gada budžetu, kā arī biedru naudām, tāpēc aicinām SP apskatīt iespējamus 

variantus jauniem biedru naudas modeļiem. 

 

I.Pētersone: Par kādu periodu ir izmaksāta pēdējā alga S.Kārkliņam? Atalgojumu sadaļā ir pilnā 

summa. 

 

R.J.Zibins: Tur ir Kongresā apstiprinātā summa, nevis reālā situācija. 

 

O.Jasjuļaņeca: Kad tiks ieskaitīta Eiropas Komisijas nauda? 

 

R.J.Zibins: Tā jau ir ieskaitīta. Šobrīd mēģinām slēgt līgumu ar "Swedbank", iespējams, būs 

jāslēdz reklāmas līgums saistībā ar jaunajām nodokļu izmaiņām. 

 

I.Pētersone: Atbalstītāju sadaļā ir tikai organizācijas? Ir bijuši arī privātie ziedotāji. 

 

R.J.Zibins: Šobrīd ir tikai organizācijas. Es turpināšu papildināt failu. 

 

J.Širina: Vai ir zināmi datumi, kad būs rezultāti tiesvedībā? 

 

M.Belova: Nē. 

 

K.Sproģe: Kāda ir situācija ar naudas atmaksu no Izraēlas Studentu apvienības? 

 

R.J.Zibins: S.Kārkliņš apgalvo, ka sazinās ar apvienību, cenšamies atrisināt. 

 

7. LSA Viceprezidenta (Valdes locekļa) vēlēšanas 

_____________________________________________________________________________ 

 

K.Sproģe: Nedaudz vairāk nekā pusotru gadu esmu darbojusies RTU SP valdē kā International 

Student Council vadītāja. Pirmajā termiņā pienākumi ietvēra darbu ar studējošo iesaisti un 

integrāciju visā procesā, otrajā termiņā tika pievienota Erasmus mobilitāte saistībā ar 

izbraucošajiem studentiem. Līdzko nokļuvu valdē, sāku darboties LSA Viceprezidenta darba 

grupās. Kopš maija esmu LSA domniece. 

Pagājušajā gadā biju viena no Baltic Organizational Meeting organizatorēm, galvenā tēma bija 

konsolidācijas un pārmaiņu process augstākajā izglītībā Latvijā, guvām pieredzi no pārējām 

Baltijas valstīm. Esmu vairākas reizes pārstāvējusi LSA starptautiskajos pasākumos - Lietuvas 

Studentu apvienības Asamblejā, Ziemeļvalstu nacionālo apvienību tikšanās reizē (NOM), kā arī 3 

Eiropas Studentu apvienības (ESU) Biedru sapulcēs pēc kārtas. 

Kā savas 3 mēnešu darbības prioritātes nosaku vienotas starptautiskās dimensijas pozīcijas izveidi, 

Study in Latvia mājaslapu konsolidācija priekšlikumu izstrāde kopā ar Erasmus Student Network 



9 

 

Latvia un informatīvais ziņojums par ārvalstu studējošo pārstāvniecību Latvijā. Šajā periodā 

norisināsies NOM Zviedrijā un Eiropas Studentu konvents Tallinā par ārvalstu studējošo iesaisti 

un pārstāvniecību. Boloņa ar studentu acīm ir informatīvs ziņojums, pie kā strādā ESU, jo maijā 

norisināsies Eiropas izglītības ministru konference par Boloņas procesa tālāko virzību. LSA šī 

gada rudenī ir jāuzņem NOM, tādēļ ļoti aktīvi jāsāk pie tā strādāt, it īpaši finansējuma atrašanas. 

Mērķi virziena attīstībai. Tā kā Viceprezidenta darbs ir saistīts ar starptautisko dimensiju, 

manuprāt, ir būtiski iekļaut ārvalstu studējošos LSA, lai problēmu gadījumā varētu jautāt viņu 

viedokli. Starptautisko virzienu vadītāju un aktīvistu tikšanās reizes kā būtiska platforma, kurā 

apmainīties ar idejām. Atpazīstama un spēcīga pārstāvniecība ESU. 

Seko mājasdarba prezentācija - kas ir ESU. 

 

O.Jasjuļaņeca: Tā kā Viceprezidents ir Prezidenta labā roka, kādi ir darbi, kuros esi gatava 

palīdzēt Mairai? 

 

K.Sproģe: Esmu ar Mairu par to runājusi. Tie pienākumi nāk tajā brīdī, kad Prezidentam ir 

nepieciešama palīdzība prombūtnes, aizvietošanas vai starptautisko jautājumu gadījumā, tādēļ 

konkrētus pienākumus nevarēšu pateikt. 

 

K.Tarasova: Motivācijas vēstulē minēji, ka starptautiskās dimensijas pozīcija tiktu veidota, 

balstoties uz mobilitātes aptauju, taču joprojām datu nav. Vai esi gatava iesaistīties datu 

apkopošanā un vai tādā gadījumā pozīcija tiktu izveidota līdz martam? 

 

K.Sproģe: Jau iepriekš esmu piedalījusies datu apkopošanā, ir palīgi no iepriekšējiem aktīvistiem, 

kas ir gatavi iesaistīties. Nav skaidrs, cik tālu ir datu apkopošana, bet esmu gatava turpināt darbu. 

Ciktāl esmu redzējusi apkopojumu, tas ir tuvu pabeigšanai. 

 

E.T.Tēberga: Pēc kādiem kritērijiem sakārtoji prioritātes darbības plānā? 

 

K.Sproģe: Tās nav prioritārā secībā. Ir lietas, kas jāpabeidz no iepriekšējā Viceprezidenta, un tad 

ir lietas, ko pati vēlos ieviest. 

 

P.Cukura: Vai plāno kandidēt uz šo amatu arī pēc Kongresa? 

 

K.Sproģe: Es šādu iespēju neizslēdzu, bet šobrīd to solīt nevēlos. 

 

L.Vaivode: Kāpēc starptautiskās pārstāvniecības bukleta izveide ir svarīga? 

 

K.Sproģe: Tas darbības programmā ir ievietots ar zemu prioritāti, bet vispār tas ir ievietots, lai 

tiem starptautisko pasākumu delegātiem būtu vieglāk sagatavoties šai pārstāvniecībai. 

 

J.Širina: Kuras būs galvenās 2 prioritātes? 

 

K.Sproģe: Starptautiskās dimensijas pozīcijas izveide un NOM finanšu līdzekļu meklēšana, jo tā 

ir sāpīga situācija šobrīd. 

 

K.Sproģe pamet telpu. Izteikšanās. 

 

J.Mellēns: Katrīna ir kvalificēts kandidāts ar pieredzi un reālu plānu. LU SP atbalsta kandidatūru. 
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Pauze un balsošana. 

 

8. Vēlēšanu rezultāta paziņošana 

_____________________________________________________________________________ 

 

Balsu skaitīšanas komisija paziņo rezultātus. Sagatavoti 52 biļeteni, izdalīti 30, dzēsti 22. Par 

nederīgiem atzīts 1 biļetens. Par kandidāti Katrīnu Sproģi nobalsojuši 26, pret 3. Lēmums: par 

LSA Viceprezidenti ievēlēta Katrīna Sproģe. 

 

M.Belova: Izsludinu balsojumu: 

“Par vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu”. 

 

PAR PRET ATTURAS 

28 0 0 

Lēmums: Vēlēšanu rezultāti ir apstiprināti. 

 

9. Diskusija par Kongresa un Domes mandātu skaita izmaiņām 

_____________________________________________________________________________ 

 

I.Pētersone: Darba grupas ietvaros runājām par kārtību, kā tiek aprēķināts Domes un Kongresa 

mandātu skaits, sīkāk izstāstījām piedāvājumus, kurus bija paredzēts prezentēt 30. septembra 

Domes sēdē. Darba grupas rezonanse ir tāda, ka pie jautājuma vajadzētu turpināt strādāt. Varbūt 

svarīgākais jautājums nebūtu domnieku skaita izmaiņas, bet pieturēšanās pie esošā skaita un 

aprēķināšanas kārtības maiņas. Gribētu lūgt Domi precizēt un atkārtoti izskatīt šo jautājumu. 

 

M.Belova: Izsludinu balsojumu: 

“Par 2017. gada 30. septembra Domes sēdē noraidītā lēmumprojekta “Grozījumi kārtībā 

“Mandātu skaita Kongresā un Domē aprēķināšanas kārtība”” precizēšanu un atkārtotu 

izskatīšanu 2018. gada 3. marta Domes sēdē”. 

 

PAR PRET ATTURAS 

27 0 1 

Lēmums: 2017. gada 30. septembra Domes sēdē noraidītais lēmumprojekts “Grozījumi 

kārtībā “Mandātu skaita Kongresā un Domē aprēķināšanas kārtība”” tiks precizēts un 

atkārtoti izskatīts 2018. gada 3. marta Domes sēdē. 

 

10. Informācija par Valsts kontroles likumības un lietderības revīzijas ziņojumu “Vai 

augstākās izglītības sistēma ir efektīva?” 

_____________________________________________________________________________ 

 

M.Belova: 18.12.2018. Tika publicēts Valsts kontroles likumības un lietderības revīzijas ziņojums 

“Vai augstākās izglītības sistēma ir efektīva?”. Š.g. rudenī M.Belova un A.Zvaigzne tikās ar Valsts 

kontroles darbiniecēm. Janvārī ziņojums būtu jāskata Saeimas komisijas sēdē. 

Galvenie secinājumi: 

1. IZM vēl arvien nav izdevies atrisināt jau kopš 2008. gada augstākās izglītības sistēmā 

konstatētas problēmas. 
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2. Politikas plānošanas dokumentos noteiktie mērķi nav izaicinājums augstākās izglītības 

sistēmas attīstībai. 

3. IZM veic dažādas aktivitātes noteikto mērķu sasniegšanai, tomēr ilgstoši esošās problēmas, 

kas kavē augstākās izglītības attīstību, neatrisina. 

4. Kultūras ministrija (KM) politikas plānošanas dokumentos augstākās kultūrizglītības jomā 

nav noteikusi nevienu sasniedzamo rezultātu un rezultatīvo rādītāju, kas raksturotu KM un 

iesaistīto institūciju darbību progresu. 

5. Zemkopības ministrija (ZM) politikas plānošanas dokumentos tikai meža nozarei ir 

definēti mērķi un noteikti sasniedzamie rezultatīvie rādītāji saistībā ar augstāko izglītību. 

6. Valsts kontrole nevar gūt pārliecību, ka AIP darbs laika posmā no 2014.  gada līdz 2016. 

gadam ticis organizēts mērķtiecīgi. Piemēram, viens no AIP uzdevumiem ir izstrādāt 

priekšlikumus par valsts budžeta finansēto studiju vietu skaitu katrā studiju virzienā, tomēr 

AIP tos neizstrādā, bet tikai precizē IZM izstrādātos priekšlikumus. 

7. Valsts kontrole vērš uzmanību, ka nevis ministrijas (valsts) nosaka, kādi speciālisti un kādā 

apjomā sagatavojami konkrētās nozarēs, bet AII iesniedz ministrijām informāciju par 

nākamajā saimnieciskajā gadā nepieciešamajām valsts budžeta finansētajām studiju vietām 

un sagatavojamo speciālistu skaitu. 

8. Esošais finansējuma sadalījums pīlāriem nemaina līdz šim pastāvējušo finansēšanas 

kārtību un nenodrošina sistemātisku, ilglaicīgu un stabilu finansējumu AII, kā arī AII 

attīstību kopumā. 

9. Nevienā tiesību aktā nav noteikta STEM definīcija, kā rezultātā IZM STEM jomās Eiropas 

Savienības struktūrfondu finansējuma sadalē studiju programmu modernizēšanai iekļauj 

arī tematisko jomu «Mākslas». 

10. Ministrijas nav nodrošinājušas pietiekamu kontroli pār augstskolām noteiktā uzdevuma 

izpildi un valsts budžeta finansējuma izlietojumu vismaz 5 971 652 EUR apmērā. Īpaši 

izceltas: RTU, LiepU, RTA. 

11. Dažas augstskolas noteikušas zemāku studiju maksu maksas studijām nekā ministriju 

piešķirtais valsts budžeta finansējums vienai studiju vietai. 

12. Finansējums vismaz 1 267 002 EUR apmērā, kas paredzēts stipendijām zinātniskā grāda 

ieguvei, izlietots citiem mērķiem. 

13. Augstskolu atlīdzības sistēma un darba slodzes noteikšanas sistēma ir izveidota sarežģīta 

un necaurskatāma, kā arī netiek ievērots vienlīdzības princips. 

14. Valstī nav izstrādāta vienota akadēmiskā personāla atjaunošanas un pēctecības politika.  

Valsts kontrole sagatavojusi tiešos ieteikumus IZM, ZM, KM un vairākus netiešos ieteikumus 

augstākās izglītības sektoram kopumā. 

 

11. Informācija par valsts budžeta studiju vietu piešķīrumu 2018. gadam 

_____________________________________________________________________________ 

 

A.Zvaigzne: Plašāka informācija pieejama LSA rakstā mājaslapā. 18. janvārī bija ministra 

rīkojums par budžeta vietu piešķīrumu nākamajam gadam. Kopumā budžeta vietu skaits palicis 

principā nemainīgs (samazinājies par ~2 vietām kopumā). Finansējums pats pa sevi studiju vietām 

pieaudzis par 2 miljoniem EUR, pateicoties LSA gājienam 2016. gadā un darbam pie budžeta 2017. 

Balstoties uz AIP priekšlikumiem, pieaudzis arī budžeta vietu skaits doktorantūrā, kopumā 

izmaiņas no sniegtajiem AIP priekšlikumiem ir minimālas. Vairāk: http://ej.uz/BV_statistika. 
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12. Pamatinformācija par izdarīto pie LSA informatīvā ziņojuma par valsts finansēto 

studiju vietu piešķiršanu sagatavošanas 

_____________________________________________________________________________ 

 

A.Zvaigzne: Šobrīd ziņojums ir pēdējā, redakcionālā stadijā (ej.uz/bvzinomeln). Ziņojums sastāv 

no vairākām daļām: vēsturiskā situācija, esošā situācija, starptautiskā pieredze, rīcības scenāriji. 

Rīcības scenāriji izskata divus variantus - vai būtu jāievieš uz kvalitātes kritērijiem balstīta budžeta 

vietu piešķiršana un vai būtu jāievieš, ka budžeta vietas ņem vērā studējošo sociālos aspektus 

(veidojot atsevišķas, “sociālas” budžeta vietas). Kā potenciālie kvalitātes kritēriji tiek piedāvāti tie 

paši, kas ir LSA Domes pieņemtajā nostājā. Ņemot vērā to, ka jau pastāv nostāja, kas pasaka, par 

ko iestājas LSA, tad šis ziņojums vairāk ir kā plašāks paskaidrojums LSA nostājai un 

argumentācija tai. Šī iemesla dēļ ziņojums netiks virzīts uz apstiprināšanu Domes sēdē, bet gan 

par gala versiju būs darba grupa, kur tas tiks “pieslīpēts”. 

 

L.Vaivode: Vai pēc sociālajiem kritērijiem budžeta vietu skaits būtu līdzīgs? 

 

A.Zvaigzne: Visdrīzāk, ka nē. Tam būtu jāveido jauna programma un tiktu piesaistīts papildus 

finansējums. 

 

13. Informācija par augstākās izglītības sociālās dimensijas skarošajiem jautājumiem 

_____________________________________________________________________________ 

 

M.Babris prezentē Eurostudent VI pētījuma “Studentu sociālie un ekonomiskie dzīves apstākļi 

Latvijā 2017” rezultātus (atrodams ej.uz/eurostudent). 

 

M.Belova: Uz nākamo Domes sēdi pārskatīsim kreditēšanas nostāju. 

 

14. Aktuālākā informācija par grozījumiem normatīvajos aktos 

_____________________________________________________________________________ 

 

M.Belova: IZM iesnieguši priekšlikumus Izglītības likumā, kas arī bija Katrīnas mājasdarba 

uzdevumā. Tie ir: 

 Profesionālās kvalifikācijas eksāmeni kārtojami tajā Eiropas Savienības oficiālajā valodā, kādā 

tiek īstenota konkrētā izglītības programma, vai valsts valodā, ja konkrētā izglītības programma 

netiek īstenota kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām, izņemot citos likumos 

noteiktajos gadījumos.  

 Bakalaura, maģistra un doktora grāda ieguvei nepieciešamie darbi un diplomdarbi izstrādājami 

un aizstāvami tajā Eiropas Savienības oficiālajā valodā, kādā tiek īstenota konkrētā studiju 

programma, vai valsts valodā, ja konkrētā studiju programma netiek īstenota kādā no Eiropas 

Savienības oficiālajām valodām, izņemot citos likumos noteiktajos gadījumos. 

Deputāta I.Dāldera priekšlikumi grozījumiem Augstskolu likumā drīzumā beidzot tiks skatīti. 

 

15. Pārskats par LSA pārstāvniecību Augstākās izglītības padomē 

_____________________________________________________________________________ 

 

A.Zvaigzne:  

o Veicināta darbības caurskatāmība, izveidojot biedru zonā pieejamu mapi ar Augstākās izglītības 

padomes (AIP) sēžu darba kārtībām un dokumentiem. 
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o Notikusi individuāla saziņa ar SP par to augstskolu skarošajiem jautājumiem. 

o Budžeta vietu piešķiršana 2017. gadam, saziņa ar IZM par skaita samazinājumu un to, vai tas 

skar studējošos. 

o RPIVA likvidācija, kur AIP viedoklis sakrita ar LSA viedokli. Nodevu informāciju starp 

institūcijām. 

o Sniegti atzinumi par IZM Augstskolu likuma grozījumiem, MK noteikumu izmaiņām. 

o Iesaiste Pasaules bankas pētījuma izstrādē. Tikšanās ar Pasaules bankas ekspertiem. 

o Sniegti komentāri Ārlietu ministrijai saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas 

Savienības un potenciālo ietekmi uz Latvijas augstāko izglītību. 

o Organizēts sadarbības forums starp Latvijas un Vitebskas augstskolām. Tika atcelts. 

o Sniegti komentāri par Zinātnes klasifikatora izmaiņām. Jautājumā atturējos. 

o Izskatīta Daugavpils Medicīnas koledžas reorganizācija. 

o Saskaņota studiju programmu atvēršana, kurās ir mazāk par 250 pilna laika studējošo. 

o Sniegti komentāri medijiem par akadēmisko godīgumu, pasniedzēju akadēmisko brīvību (A. 

Vilka gadījums). 

o Izveidots valsts finansēto studiju vietu piešķiršanas grafiks. 

o Sniegts atzinums par studiju virzienu “Mākslas” un “Informācijas tehnoloģijas” atvēršanu BAT. 

o Sniegts atzinums par Valsts pētījumu programmu turpmāko darbību. 

o Saskaņotas AII papildus prasības uzņemšanai. 

o Sniegti komentāri Valsts kontroles revīzijas ziņojumam “Vai Latvijas augstākās izglītības 

finansēšanas sistēma ir efektīva?”. 

o Informētas SP par budžeta vietu piešķiršanas procesu un iespējām iesaistīties. 

 

I.Pētersone: Cik bieži tev tiek prasīts viedoklis jautājumos, kuros LSA nav konkrētas nostājas? 

 

A.Zvaigzne: Salīdzinoši reti, ņemot vērā to, ka mums ir Vadlīnijas. Ja nav viedokļa, tad 

automātiski par to ir darba grupa. 

 

16. Studējošo pašpārvalžu aktualitātes 

_____________________________________________________________________________ 

 

BA: 

Gaidāma "Bizness 24H" organizēšana. 

Strādājām pie ārzemju studentu iesaistes SP. 

Strādājam pie ilglaicīgu sponsoru piesaistīšanas. 

 

DU: 

Runājam ar Medicīnas koledžas SP, mēģinām kļūt par vienu komandu. 

Notiks Mis un Misters DU. 

Notiks rektora vēlēšanas. 

 

ISMA: 

Notika Ziemassvētku balle, notiks Valentīndienas balle. 

Drīzumā notiks pedagogu sapulces. 

 

LLU: 

Veicam remontu SP telpā. 
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LMA: 

Notiek darbs pie pētniecībā balstītās mākslas praktiskās doktorantūras ieviešanas, aktualizējam šo 

tēmu. 

Organizējam Karnevālu. 

Notiek absolventu apaujas studiju kvalitātes celšanai un absolventu piesaistei. 

Notiek izstādes. 

 

LNAA: 

Nomainījusies valde. 

Vēlamies organizēt starpaugstskolu sporta spēles. 

 

LSPA: 

Rakstām attīstības stratēģijas plānu. 

Veicam studentu aptaujas. 

Strādājam ar Erasmus+ jautājumiem. 

 

LU: 

Nokomplektēta pilna valde. 

Veicam grozījumus normatīvajos aktos. 

Mainījām sociālā atbalsta programmas nolikumu, izsludināta pieteikšanās atbalstam. 

Tuvojas Asinsdonoru mēnesis. 

Strādājam pie vienošanās starp LU un LU SP par studiju kvalitāti un modernizāciju, kas uzsākta 

2015. gadā. 

Strādājam pie kuratoru sistēmas uzlabošanas un kursa vecāko sistēmas pilnveides. 

 

RISEBA: 

Tuvojas valdes vēlēšanas. 

Tuvojas Erasmus Orientation Week, kad ieradīsies Erasmus studenti, kam esam no SP piešķīruši 

badijus. 

Rediģējam gada aptauju studējošajiem. 

Strādājam ar kursa vecāko sistēmu. 

 

RSU: 

Ievēlēti trūkstošie valdes cilvēki. 

Apstiprināta jaunā valdes stratēģija. 

Bibliotēka sāks darboties 24/7. 

Uzsākts darbs pie dažādu simulatoru pieejamības veselības aprūpes studentiem. 

Veikts darbs pie studentu zinātnisko pulciņu budžetiem. 

Sākusies pieteikšanās zinātniskajam atbalstam. 

Notika darbs pie studentu pētniecisko darbu nolikuma. 

Uzsāktas pārrunas par elektroniska sūdzību reģistra ieviešanas. 

Notika darbs pie vienotās rezidentūras uzņemšanas komisijas. 

 

RTU: 

Šodien norisinājās pirmā 3D printēšanas darbnīca. 

Srādājam pie izmaiņām dienesta viesnīcu un grupu vecāko nolikumā. 

29. janvārī sāksies Orientation Week. 

Notiks seminārs Solis un Studentu parlamenta akadēmija. 

Notiks Baltijas tehnisko universitāšu tikšanās Tallinā. 

Notiks SP Gada balva. 
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VeA: 

Tiek veidotas jaunas studentu atpūtas telpas. 

Sākam pārskatīt SP nolikumus un amata aprakstus. 

 

ViA: 

Ievēlēta jauna pārvalde un domnieki. 

Plānojam laivu ralliju un citus pasākumus saistībā ar dabu. 

Notika pasākums "Iesoļo ziemā" un Ziemassvētku balle, gatavojamies Cukurballei. 

 

LKrA: 

Studenti iesaistījās ikonogrāfijas un kaligrāfijas izstādes organizēšanā. 

Sociālā darba studenti viesojas partneru augstskolās. 

Studenti iesaistās Ziedot.lv akcijā "Plecs". 

Erasmus studenti nacionālajos vakaros stāstīs par savu pieredzi. 

Tiek domāts par bēniņu stāva atvēršanu un pielāgošanu studentu vajadzībām. 

 

LSA pateicas LKrA SP par sēdes uzņemšanu, kā arī aktīvistiem I.Pētersonei (RTU), A.Dimantam, 

Andrai Martai Babrei (RTU) un Signei Skutelei (LU). 

 

 

Sēde tiek slēgta 16:18 

 

 

Sēdi vadīja                 M.Belova 

 

Sēdi protokolēja                 B.Puisīte 























Nr Pozīcija

BUDŽETĀ 2017
ŠOBRĪD (uz 

13.01.2018.)

LĪDZ KONGRESAM 
(Situācijā, ja ieņēmumi un 

izdevumi laika posmā no 01.01.-

01.04.2018. ir identiski ar LSA 

ieņēmumiem un izdevumiem 

laika posmā no 01.01.-

01.04.2017.)

LĪDZ KONGRESAM 
(Situācijā, ja atsevišķās 

pozīcijās rodas papildus 

izdevumi un nepieciešams 

maksāt pilnu summu)

1 Administratīvie izdevumi 9.840.00€          8.708.80€          11.117.08€                    12.370.00€                   Pārtēriņš

Biroja telpu maksājumi 4.500.00€          5.956.68€          7.263.94€                         8.000.00€                         Ietaupījums

Biroja uzkopšana 2.040.00€          173.47€              214.67€                             500.00€                            Process

Sakaru pakalpojumi - - - - Pozīcija noslēgusies

Kancelejas un biroja preces 150.00€              15.00€                15.00€                               50.00€                              

Saimniecības izdevumi 200.00€              16.60€                16.60€                               50.00€                              

Izmaiņas LR Uzņēmumu reģistrā 30.00€                50.44€                50.44€                               70.00€                              

Grāmatvedības pakalpojumi 2.400.00€          1.400.00€          2.400.00€                         2.400.00€                         

Biroja tehniskais nodrošinājums 400.00€              896.96€              896.96€                             1.000.00€                         

Bankas pakalpojumi 120.00€              199.65€              259.47€                             300.00€                            

2 Reprezentācijas izdevumi 870.00€              136.88€              319.91€                             462.76€                            

Vizītkartes 50.00€                32.76€                32.76€                               32.76€                              

Prezentmateriāli 500.00€              64.38€                134.08€                             150.00€                            

Mājas lapas un FB lapas izdevumi 160.00€              12.00€                85.33€                               160.00€                            

Vizītes SP 160.00€              27.74€                67.74€                               120.00€                            

3 Semināri un pasākumi 11.200.00€        7.689.92€          9.009.92€                         10.504.14€                      

KRS 3.000.00€          3.238.41€          3.238.41€                         3.238.41€                         

SLF 4.000.00€          3.701.99€          3.701.99€                         3.701.99€                         

RIK 700.00€              63.74€                63.74€                               63.74€                              

Konferences, semināri par aktuāliem jautājumiem AI 1.200.00€          170.88€              640.88€                             800.00€                            

Sentoru un domnieku seminārs 400.00€              498.55€              498.55€                             800.00€                            

Citi projekti un pasākumi 1.900.00€          16.35€                866.35€                             1.900.00€                         

4 Atalgojums 40.733.68€        30.052.32€        40.733.68€                       40.733.68€                      

Prezidents 6.278.77€          2.760.93€          6.278.77€                         6.278.77€                         

Vice 4.745.86€          1.968.52€          4.745.86€                         4.745.86€                         

Akadēmiskais 4.745.86€          2.089.93€          4.745.86€                         4.745.86€                         

Sociālais 4.745.86€          1.994.94€          4.745.86€                         4.745.86€                         

Iekšējais 4.745.86€          2.099.29€          4.745.86€                         4.745.86€                         

Biroja administratore 4.745.86€          2.632.49€          4.745.86€                         4.745.86€                         

Finanses un sadarbība 4.745.86€          1.928.06€          4.745.86€                         4.745.86€                         

Sabiedriskās attiecības 5.979.78€          2.099.86€          5.979.78€                         5.979.78€                         

Nodokļi 12.478.30€        

5 Tiesvedība € 13.500.00 13.800.50€       13.800.50€                    13.800.50€                   

6 Starptautiskie izdevumi € 5.800.00 6.404.83€         7.504.83€                      7.504.83€                     

BM Malta € 1.050.00 € 120.50 € 120.50 € 120.50

BM Izraēla € 1.000.00 € 955.00 € 955.00 € 955.00

NOM Lietuva € 150.00 € 144.00 € 144.00 € 144.00

NOM Zviedrija € 400.00 € 0.00 € 400.00 € 400.00

ESC34 € 700.00 € 473.10 € 473.10 € 473.10

ESC35 € 700.00 € 0.00 € 700.00 € 700.00

BOM tikšanās Latvijā € 250.00 € 3.549.73 € 3.549.73 € 3.549.73

ESU biedru nauda € 1.550.00 € 1.162.50 € 1.162.50 € 1.162.50

7

Atbalsta fonda izveidei studējošajiem - topošajiem 

zinātniekiem
12.000.00€        12.000.00€        12.000.00€                    12.000.00€                   

8 Neparedzētie izdevumi 2.000.00€          -€                    -€                               1.000.00€                     

Izdevumi kopā 95.943.68€        78.793.25€        94.485.92€                       98.375.91€                      

1 Biedru naudas 60.897.39€        54.025.40€        55.000.00€                       54.025.40€                      

2 Ziedojumi 1.000.00€          603.33€              603.33€                             603.33€                            

3 Atbalstītāji 2.000.00€          4.086.32€          5.086.32€                         5.096.88€                         

4

Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas 

procedūras (akreditācijas) 1.200.00€          6.209.98€          6.420.98€                         6.209.98€                         

5

Valsts budžeta finansējums (atbalsta fonda izveidei 

studējošajiem - topošajiem zinātniekiem) 12.000.00€        12.000.00€        12.000.00€                       12.000.00€                      

Ieņēmumi kopā 77.097.39€        76.925.03€        79.110.63€                       77.935.59€                      

Bilance 18.846.29-€        1.868.22-€          15.375.29-€                       20.440.32-€                      

Atlikums gada beigās (bez tiesvedības atmaksas)
- 28.519.38€        15.012.31€                       9.947.28€                         

Atlikums gada beigās (ar tiesvedības atmaksu) 15.019.38€        1.512.31€                         3.552.72-€                     



BUDŽETS

Pārtēriņš

Administratīvie 

izdevumi 9.840.00€          8.708.80€          1.131.20€          11.117.08€        1.277.08-€         12.370.00€        2.530.00-€         Ietaupījums

Biroja telpu maksājumi 4.500.00€          5.956.68€          1.456.68-€          7.263.94€          2.763.94-€         8.000.00€          3.500.00-€         

Biroja uzkopšana 2.040.00€          173.47€              1.866.53€          214.67€              1.825.33€         500.00€              1.540.00€         

Sakaru pakalpojumi - - - - -

Kancelejas un biroja 

preces 150.00€              15.00€                135.00€              15.00€                135.00€            50.00€                100.00€            

Saimniecības izdevumi 200.00€              16.60€                183.40€              16.60€                183.40€            50.00€                150.00€            

Izmaiņas LR Uzņēmumu 

reģistrā 30.00€                50.44€                20.44-€                50.44€                20.44-€              70.00€                40.00-€              

Grāmatvedības 

pakalpojumi 2.400.00€          1.400.00€          1.000.00€          2.400.00€          -€                  2.400.00€          -€                  

Biroja tehniskais 

nodrošinājums 400.00€              896.96€              496.96-€              896.96€              496.96-€            1.000.00€          600.00-€            

Bankas pakalpojumi 120.00€              199.65€              79.65-€                259.47€              139.47-€            300.00€              180.00-€            

ATLIKUMS/PĀRTĒRĒTS ATLIKUMS/PĀRTĒRĒTS ATLIKUMS/PĀRTĒRĒTS

ŠOBRĪD (uz 13.01.2018.) PROGNOZE Nr.1 PROGNOZE Nr.2



BUDŽETS

Pārtēriņš

Reprezentācijas 

izdevumi 870.00€              136.88€              733.12€              319.91€              550.09€              462.76€              407.24€              Ietaupījums

Vizītkartes 50.00€                32.76€                17.24€                32.76€                17.24€                32.76€                17.24€                

Prezentmateriāli 500.00€              64.38€                435.62€              134.08€              365.92€              150.00€              350.00€              

Mājas lapas un FB 

lapas izdevumi 160.00€              12.00€                148.00€              85.33€                74.67€                160.00€              -€                    

Vizītes SP 160.00€              27.74€                132.26€              67.74€                92.26€                120.00€              40.00€                

ATLIKUMS/PĀRTĒRĒTS ATLIKUMS/PĀRTĒRĒTS ATLIKUMS/PĀRTĒRĒTS

ŠOBRĪD PROGNOZE (LABI) PROGNOZE (SLIKTI)



BUDŽETS

Semināri un 

pasākumi 11.200.00€        7.689.92€          3.510.08€         9.009.92€          2.190.08€         10.504.14€        695.86€             Pārtēriņš

KRS 3.000.00€          3.238.41€          238.41-€            3.238.41€          238.41-€            3.238.41€          238.41-€             Ietaupījums

SLF 4.000.00€          3.701.99€          298.01€            3.701.99€          298.01€            3.701.99€          298.01€            Pozīcija noslēgusies

RIK 700.00€             63.74€               636.26€            63.74€               636.26€            63.74€               636.26€            

Konferences, 

semināri par 

aktuāliem 

jautājumiem AI 1.200.00€          170.88€             1.029.12€         640.88€             559.12€            800.00€             400.00€            

Sentoru un 

domnieku 

seminārs 400.00€             498.55€             98.55-€              498.55€             98.55-€              800.00€             400.00-€            

Citi projekti un 

pasākumi 1.900.00€          16.35€               1.883.65€         866.35€             1.033.65€         1.900.00€          -€                  

Citi projekti, semināri:

115.97 Pozīcija Iztērēts Budžeta summa Starpība

29 Domes sēdes 16.35 100 83.65

25.91 Kongress* 206.93 1000 793.07

300 LSA Gada balva 0 800 800

150

Lietuvas SA Asambleja:

Iepazīsti LSA:

NSF:

LSA Zinātnes fonds:

ATLIKUMS/PĀRTĒRĒTS

Konferences, semināri par aktuāliem jautājumiem AI

ATLIKUMS/PĀRTĒRĒTS

ŠOBRĪD (uz 13.01.2018.) PROGNOZE (LABI) PROGNOZE (SLIKTI)

Domes stratēģiskie semināri:

ATLIKUMS/PĀRTĒRĒTS



BUDŽETS

 Pārtēriņš

Starptautiskie 

izdevumi
€ 5.800.00 € 6.404.83 -€ 604.83 € 7.504.83 -€ 1.704.83 € 7.504.83 -€ 1.704.83  Ietaupījums

BM Malta € 1.050.00 € 120.50 € 929.50 € 120.50 € 929.50 € 120.50 € 929.50 Pozīcija noslēgusies

BM Izraēla € 1.000.00 € 955.00 € 45.00 € 955.00 € 45.00 € 955.00 € 45.00 Process

NOM Lietuva € 150.00 € 144.00 € 6.00 € 144.00 € 6.00 € 144.00 € 6.00

NOM Zviedrija € 400.00 € 0.00 € 400.00 € 400.00 € 0.00 € 400.00 € 0.00

ESC34 € 700.00 € 473.10 € 226.90 € 473.10 € 226.90 € 473.10 € 226.90

ESC35 € 700.00 € 0.00 € 700.00 € 700.00 € 0.00 € 700.00 € 0.00

BOM tikšanās 

Latvijā*
€ 250.00 € 3.549.73 -€ 3.299.73 € 3.549.73 -€ 3.299.73 € 3.549.73 -€ 3.299.73

ESU biedru 

nauda

€ 1.550.00 € 1.162.50
€ 387.50

€ 1.162.50
€ 387.50

€ 1.162.50
€ 387.50

BOM (reāli): € 677.15

ATLIKUMS/PĀRTĒRĒTS ATLIKUMS/PĀRTĒRĒTS ATLIKUMS/PĀRTĒRĒTS

ŠOBRĪD (uz 13.01.2018.) PROGNOZE (LABI) PROGNOZE (SLIKTI)



 ŠOBRĪD (uz 

13.01.2018.) PROGNOZE STARPĪBA
 Pārtēriņš

Atbalstītāji 

(KOPĀ)
€ 4.086.32 € 5.086.32 € 3.086.32  Ietaupījums

Rīgas Domes 

projekts

€ 109.44 € 109.44

EK (BOM) € 3.976.88 € 3.976.88

Swedbank € 0.00 € 1.000.00

Budžetā paredzētā pozīcija: € 2.000.00



LSA Konta finanšu prognoze periodā 2018. gada 1. janvāris - 31.maijs ja ieņēmumi un izdevumi ir identiski ar ieņēmumiem un izdevumiem no 2017. gada 1.janvāra - 31. maijs.

Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs

LSA Konta atlikums 28.519.38€            24.638.57€               19.971.95€                 15.012.31€ 8.638.61€    

Mēneša ieņēmumi: 1.211.00€               -€                          -€                            81.92€         18.618.62€ 

Mēneša izdevumi: 5.091.81€               4.666.62€                 4.959.64€                   6.455.62€    5.962.39€    

Atlikums mēneša beigās 

(bez tiesvedības 

atmaksas):
24.638.57€            19.971.95€               15.012.31€                 8.638.61€    21.294.84€ 

Atlikums mēneša beigās 

(ar tiesvedības atmaksu):
11.138.57€            6.471.95€                 1.512.31€                   4.861.39-€    7.794.84€    

Galvenokārt izdevumu 

sastāda šīs pozīcijas:

LSA Gada balva 

(daļa), ESC35 

(daļa), 

Grāmatvedības 

izmaksas periodā 

2017.gada okt.-

2018. janv., 

Atalgojums

Nākotnes studiju 

forums, LSA Gada 

balva (daļa), ESC 

(daļa), Biroja telpu 

maksājumi, 

atalgojums

NOM, atalgojums
Biroja telpu 

maksājumi

-€10000.0.00 

-€5000.0.00 

€-

€5000.0.00 

€10000.0.00 

€15000.0.00 

€20000.0.00 

€25000.0.00 

€30000.0.00 

Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs

Grafiks (LSA Budžets Janvāris-Maijs)

Atlikums mēneša beigās (bez tiesvedības atmaksas): Atlikums mēneša beigās (ar tiesvedības atmaksu):



2018 2017 2016 2015 2014 2013

Ieņēmumi: 77.097.39€      66.902.31€         64.715.92€       161.698.97€       57.953.63€       

Izdevumi: 95.943.68€      79.903.53€         82.495.59€       169.074.63€       59.376.45€       

Starpība: 18.846.29-€      13.001.22-€         17.779.67-€       7.375.66-€           1.422.82-€         

9.840.00€        11.015.59€         11.015.59€       10.297.59€         9.883.08€         

470.22€           322.65€              
Nav pieejama 

informācija
 €             340.63 

Nav pieejama 

informācija

388.12€           184.62€              
Nav pieejama 

informācija

Nav pieejama 

informācija

Nav pieejama 

informācija

20% 23% 23% 23% 24% 24%

11% 10.50% 10.50% 10.50% 10.50% 11%

430.00€              380.00€           370.00€              360.00€            320.00€              284.00€            

77.097.39€      66.902.31€         64.715.92€       161.698.97€       57.953.63€       

48.146.464.00€  ############ 44.665.152.00€  ############ 44.616.510.00€  ############

0.17% 0.15% 0.14% 0.36% 0.13%

* LSA Budžetā norādītie skaitļi nav reāli, bet Kongresa budžetā apstiprinātie

IZM budžeta programma 03.01.00 Augstskolas

LSA Budžets proporcijā pret IZM

LSA Ieņēmumi

Minimālā alga:

VSAOI:

LSA Budžets

Administratīvie izdevumi (kopā) (budžetā 

apstiprinātā summa):

Biroja telpu maksājumi (mēnesis 

elektroenerģija, siltumenerģija, ūdens, 

kanalizācija):

Biroja telpu maksājumi (NĪN, zeme):

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme:
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