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Latvijas Studentu apvienības (LSA) Valdes sasauktais un rīkotais Kongress
Kongresa norises vieta: Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskais centrs, Jelgavas iela 1
Kongress izsludināts: ar e-pasta starpniecību 2018. gada 20. februārī
Kongresa sākums: 12:00
Kongresā piedalās: 103 no 150 balsstiesīgajiem – konstatēts kvorums
Kongresa delegāti:
Banku Augstskola
1. Hārdijs Nogobods
2. Līga Priedīte
3. Kate Štokmane
4. Mārtiņš Tereško
5. Gundars Veits
Biznesa augstskola
“Turība”
6. Anete Anna Jankovska
7. Emīls Bauga
8. Viesturs Baltušs
9. Zane Sandra Tērpa
10. Kristaps Grants
Daugavpils Universitāte
11. Edmunds Okmanis
12. Ritvars Svelpe
13. Anžela Jelagina
14. Ilga Alika
15. Inese Vīča

Liepājas Universitāte
23. Alīna Katrīna Kūtre
24. Monta Sorokina
25. Anna Vintēna
26. Fēlikss Sandis Safronovs

Latvijas Nacionālā
aizsardzības akadēmija
44. Emīls Ripa
45. Edgars Dāvids

Latvijas Universitāte
46. Renards Ozoliņš
47. Signe Skutele
48. Aiva Staņēviča
49. Deniss Celuiko
50. Germans Kņazjuks
51. Brenda Beķere
Latvijas Kristīgā akadēmija 52. Justīne Širina
31. Valters Dolacis
53. Renāte Kozule
54. Alise Paula Zīverte
Latvijas Kultūras
55. Patrīcija Paula Oļševska
akadēmija
56. Toms Akmens
32. Lelde Hermane
57. Dana Gorina
33. Ramona Striķe
34. Kristiāna Štāla
Rēzeknes Tehnoloģiju
35. Asnāte Kalēja
akadēmija
Latvijas Jūras akadēmija
27. Helēna Matīsiņa
28. Anna Marija Puncule
29. Veronika Kočergina
30. Mareks Gregorovičs

Ekonomikas un kultūras
augstskola
16. Imanta Prūse
17. Daiga Anna Ulmane
18. Eduards Gūtmanis

Latvijas Lauksaimniecības
universitāte
36. Gvido Bērziņš
37. Diāna Pužule
38. Monika Jansone
39. Arina Bičkova

58. Kaspars Ločmelis
59. Daina Mihailova
60. Sandra Ceriņa
61. Diāna Drozdova
62. Jolanta Saidāne
63. Elvita Kotāne

Jāzepa Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmija
19. Anete Ašmane
20. Santa Šillere
21. Emīlija Leiškalne
22. Matīss Tučs

Latvijas Mākslas akadēmija
40. Kristīne Kutepova
41. Linda Teikmane
42. Haralds Gerts
43. Marta Prēdele

Rīgas Juridiskā augstskola
64. Sabīne Vaivodiša
65. Arturs Lazdiņš
66. Kalvis Logins
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Biznesa, mākslas un
tehnoloģiju augstskola
“RISEBA”
67. Mārtiņš Brīdiņš
68. Lāsma Ivanova
69. Gabriela Kužovņika
70. Enija Rudzīte
71. Natālija Judina
72. Guntis Kalniņš
Rīgas Stradiņa universitāte
73. Linda Skulme
74. Māris Lapšovs
75. Ieva Cīrule
76. Olga Jasjuļaņeca
77. Mārtiņš Danefelds
78. Evita Terēze Tēberga
79. Liene Vaivode
80. Natālija Šilova
81. Ksenija Tarasova

Rīgas Tehniskā universitāte
82. Kristens Raščevskis
83. Sintija Lubanova
84. Indra Pētersone
85. Ieva Laganovska
86. Beate Zlaugotne
87. Aiva Laķe
88. Dāvis Freidenfelds
89. Teodors Kerimovs
90. Edijs Ozols
91. Nora Kezika
92. Amanda Brizga

Vidzemes Augstskola
97. Dāvids Markovs
98. Anna Maļiņina
99. Elza Jansone
100. Leina Markevica
Valsts policijas koledža
101. Karīna Gaidamoviča
102. Diāna Timšāne
103. Karolīna Matrosova

Ventspils Augstskola
93. Santa Katrīna Meikališa
94. Arta Uzkalne
95. Liene Ločmele
96. Kate Zonberga

Viesi, valde un biroja darbinieki:
Maira Belova (LSA)
Katrīna Sproģe (LSA)
Arkādijs Zvaigzne (LSA)
Matijs Babris (LSA)
Dāvis Vēveris (LSA)
Baiba Puisīte (LSA)
Evelīna Puzo (LSA)
Rolands Juris Zibins (LSA)

Indriķis Muižnieks
Alise Klauža (LU)
Jānis Mellēns (LU)
Kirils Solovjovs (LSA)
Kristīne Pēča (LU)
Samanta Šilkina (BAT)
Bernards Kudiņš (LU)
Laura Orliņa (LU)

Mārtiņš Arājs (RTU)
Kristaps Osis
Artūrs Lībietis-Lībaitis (LU)
Matīss Zemturis (RTU)
Katrīna Rudoviča (RTU)
Rūdolfs Mārtinsons (VeA)

Kongresa darba kārtība:
1. Kongresa atklāšana
2. Mandātu komisijas ziņojums
3. Darba kārtības apstiprināšana
4. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana
5. Valdes ziņojums par LSA darbību 2017./2018. gadā
6. Revīzijas komisijas ziņojums
7. LSA gada pārskata apstiprināšana
Pusdienas
8. Prezidenta amata kandidāta uzruna un Kongresa delegātu jautājumi
9. Debates par Prezidenta amata kandidātu
10. Balsojums par Prezidenta amata kandidātu
Pauze
11. Prezidenta vēlēšanu rezultātu paziņošana
12. Revīzijas komisijas vēlēšanas
13. 2018./2019. gada budžeta apstiprināšana
14. Grozījumu Statūtos apstiprināšana
Noslēgums
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1. Kongresa atklāšana
_____________________________________________________________________________
Skan Latvijas Republikas himna un studentu himna “Gaudeamus igitur”.
Kongresu atklāj LSA Prezidentes Mairas Belovas, Latvijas Universitātes Studentu padomes
priekšsēdētājas Signes Skuteles un Latvijas Universitātes rektora Indriķa Muižnieka uzrunas.
2. Mandātu komisijas ziņojums
_____________________________________________________________________________
M.Belova: Ir saņemts iesniegums no D.Freidenfelda ar lūgumu apstiprināt LSA padomnieku
rīcībpolitikas jautājumos K.Solovjovu par Kongresa vadītāju. Es labprāt mazāk runātu šajā
Kongresā, tāpēc aicinu balsot par šo priekšlikumu, paceļot mandātus.
Mandātus paceļ vairākums.
Lēmums: Kongresu vadīs K.Solovjovs.
K.Solovjovs informē par Kongresa norises kārtību.
LSA Biroja vadītāja B.Puisīte ziņo, ka uz Kongresu ieradušies 103 Kongresa delegāti, konstatēts
kvorums.
3. Darba kārtības apstiprināšana
_____________________________________________________________________________
K.Solovjovs: Vai ir kādi komentāri par darba kārtību? (Nav) Vai ir kādi iebildumi par piedāvātās
darba kārtības apstiprināšanu? (Nav iebildumu)
Lēmums: Kongresa darba kārtība ir apstiprināta.
4. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana
_____________________________________________________________________________
K.Solovjovs: Aicinu izvirzīt balsu skaitīšanas komisijas kandidātus.
I.Pētersone izvirza E.Ozolu, R.Ozoliņš izvirza T.Akmens, M.Lapšovs izvirza O.Jasjuļaņecu un
L.Vaivodi, M.Tučs izvirza sevi, K.Štāla izvirza R.Striķi, E.Ripa izvirza A.Klaužu, K.Štokmane
izvirza H.Nogobodu.
Visi kandidāti uztur kandidatūru.
K.Solovjovs: Vai kāds vēlas, lai komisijā ir mazāk par 8 cilvēkiem? (Nav iebildumu) Vai kādam
ir iebildumi, ka apstiprinām balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā? (Nav iebildumu)
Lēmums: Balsu skaitīšanas komisija Edija Ozola, Toma Akmens, Olgas Jasjuļaņecas, Lienes
Vaivodes, Matīsa Tuča, Ramonas Striķes, Alises Klaužas un Hārdija Nobogoda sastāvā ir
apstiprināta.
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5. Valdes ziņojums par LSA darbību 2017./2018. gadā
_____________________________________________________________________________
LSA 2017. gada pārskats, gada pārskata ziņojums un sabiedriskā labuma pārskats atrodami
pielikumā.
M.Belova: Pārskata periodā tikuši risināti vairāki studējošajiem, augstākajā izglītībā būtiski
jautājumi. LSA valde iesaistījās izglītības politikas veidošanā, un ir gandarīta, ka daudzos
jautājumos ir panākti studējošajiem pozitīvi lēmumi.
2017. gada rudenī pastāvēja bažas, ka var tikt samazināts valsts finansēto studiju vietu jeb
budžeta vietu skaits vai arī tās varētu tikt pārvietotas no augstākiem studiju līmeņiem vai no
resursietilpīgām programmām uz tām, kas ir lētākas, līdzšinējo skaitu saglabājot. Apstiprinot 2018.
gada budžetu un budžeta ietvaru nākamajiem 3 gadiem, Saeima piešķīra papildu līdzekļus
augstākajai izglītībai, trīs gadu periodā paredzot kopumā 906 750 eiro ar mērķi segt valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) likmes pieaugumu. Tādējādi tika risināts LSA
aktualizētais problēmjautājums par to, ka varētu tikt samazināts budžeta vietu skaits, neturot 2016.
gada rudenī pēc studentu gājiena sniegto valdības solījumu to nemazināt.
Rudenī valdība apstiprināja grozījumus kārtībā, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts
studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu.
Noteikumu projektā tika iekļauti vairāki LSA aktualizētie un iesniegtie priekšlikumi, tostarp,
nozīmīgākās pārmaiņas sistēmā – studējošā kredīta “griestu” celšana no 170,74 eiro uz 80% no
valstī noteiktās minimālās mēneša algas apjoma (2018. gadā tie ir 344 eiro) un studiju kredīta
maksimālā apmēra paaugstināšana, samazinot to gadījumu skaitu, kuros studiju kredīts ar valsts
galvojumu nenosedz visu studiju maksu.
Pērn tika veikti arī grozījumi Ministru kabineta noteikumos, kas paredzēja pilnveidot
sertifikācijas kārtību zobārstniecības studentiem no ārvalstīm. Jaunais regulējums paredz, ka
studentiem no ārvalstīm pirmreizējās sertifikācijas procesā vairs nebūs nepieciešams apliecināt
valsts valodas zināšanas. Pirms izmaiņu veikšanas ārvalstu studējošajiem sertifikācijas eksāmena
ietvaros bija jāapliecina latviešu valodas zināšanas C1 līmenī, kas radīja īpašas grūtības, jo studiju
process norisinājās angļu valodā.
Apstiprināts Ministru kabineta noteikumu projekts “Valsts vienotā jurista profesionālās
kvalifikācijas eksāmena kārtība”, kas paredz, ka tiks ieviests valsts vienotais jurista profesionālās
kvalifikācijas eksāmens kā obligāta profesionālo tiesību zinātņu maģistra studiju programmu
sastāvdaļa, un tā kārtošana būs nepieciešama jurista kvalifikācijas iegūšanai. LSA ierosinājusi
eksāmena izstrādes procesā ņemt vērā dažādu augstākās izglītības iestāžu (AII) maģistra
programmu specializāciju, sniegt iespēju studējošajiem, kuri eksāmenu kavējuši attaisnojošu
iemeslu dēļ, to nokārtot tajā pašā semestrī, kā arī piešķirt eksāmenam kredītpunktus, tādā veidā
paredzot to finansēt esošās studiju maksas ietvaros. Pēc plašām diskusijām vairākās darba grupās
un sēdēs kompromisi tika rasti un LSA priekšlikumi tika ņemti vērā.
Pērn studējošo pārstāvji ieguva arī plašākas tiesības piedalīties studiju kvalitātes vērtēšanā
─ tagad arī studiju programmu licencēšanas procesā, kurš paredzēts, lai drīkstētu uzsākt studiju
programmas īstenošanu, piedalās viens LSA deleģēts students eksperts. Pozitīvi ir arī tas, ka
turpmāk ārējās kvalitātes novērtēšanas procesā tiks vērtēta arī AII SP darbība, kas varētu veicināt
studējošo iesaisti studiju kvalitātes nodrošināšanas procesā.
Turpmāk būs iespējams iegūt arī profesionālā doktora grāda mākslās, kura būtiskākais
nosacījums ir mākslas radīšana un mākslinieciskā jaunrade. Prieks par to, ka sākotnēji šo
jautājumu bija aktualizējusi LSA, tiekoties ar Kultūras ministri, un pēc tās tika uzsākts darbs, lai
nodrošinātu pētniecībā balstītas mākslinieciskās prakses doktorantūras programmu ieviešanu
Latvijā, kas šobrīd jau rezultējies priekšlikumiem grozījumiem Augstskolu likumā.
Izveidots LSA Zinātnes fonds, kura mērķis ir nodrošināt Latvijas augstskolu studējošajiem
iespēju piedalīties starptautiskās zinātniskās konferencēs un semināros. Rudens semestrī 10
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studējošie no dažādām augstskolām jau ir ieguvuši Zinātnes fonda piešķirto atbalstu un devušies
uz zinātniskajām konferencēm, kas norisinājušās dažādās pasaules valstīs.
LSA iekšējās vides prioritāšu sarakstā bija darbs pie SP pārstāvniecības stiprināšanas un
kapacitātes celšanas. Šī mērķa sasniegšanai tika veidoti kompetenču celšanas vakari un organizētas
vizītes pie biedriem.
Strādāts pie “studentu-ekspertu” tīkla, kura ietvaros izveidots video lekciju cikls studentiem.
Deleģēti pārstāvji ekspertu un novērotāju amatiem augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas
vizītēs (akreditācijās un licencēšanās).
Organizēti ikgadējie LSA projekti un semināri – Studentu Līderu forums, jauno pašpārvalžu
aktīvistu seminārs “Kam Rūp Students?”, senatoru un domnieku seminārs “Mērķis”, kā arī LSA
Gada balva. Papildus tam 1. gadu notika arī “Nākotnes studiju forums: Izaicinājumi un tendences
augstākajā izglītībā Latvijā”.
Septembrī LSA organizēja Baltijas valstu nacionālo studentu apvienību tikšanās reizi (Baltic
Organizational Meeting – BOM), kas pulcēja studentu pārstāvjus no Igaunijas Studentu apvienības
(EÜL), Lietuvas Studentu apvienības (LSS) un LSA. BOM aplūkotās tēmas bija par AII
konsolidācijas jautājumiem kontekstā ar notiekošajām reformām Baltijas valstu izglītības sistēmās.
LSA pārstāvji piedalījušies vairākos starptautiskajos pasākumos, kā piemēram, Eiropas
Studentu apvienības Biedru sapulcē, kur tika diskutēts par tuvāko gadu stratēģiskās prioritātes,
Eiropas Studentu konventā, kur fokuss bija vērsts uz augstākās izglītības nākotnes nodrošināšanu,
īpaši izceļot Eiropas augstākās izglītības telpu (European Higher Education Area), LSS Asamblejā,
kur notika paneļdiskusijas par augstākās izglītības pieejamību un iestāžu konsolidācijas
iespējamajiem ieguvumiem un riskiem, Ziemeļvalstu nacionālo studentu apvienību tikšanās reizē
(Nordic Organizational Meeting – NOM), kur tika skatītas tādas tēmas kā augstākās izglītības
reformas Lietuvā, 3+2 studiju modelis un kvalitatīvas augstākās izglītības priekšnosacījumi, un
citos.
N.Šilova: Sabiedriskā labuma pārskata 10. punktā minēts, ka viens no LSA darbību kavējošajiem
faktoriem ir bijis biedru aktīvās iesaistes trūkums. Vai variet minēt konkrētākus paskaidrojumus
šim teikumam, lai mēs varētu laboties?
M.Belova: Konkrēta statistika ir pieejama Biedru zonā, tur varēsiet redzēt SP aktivitāti. Paldies
SP, kuras nākušas uz darba grupām un Domes sēdēm. Dažādu apstākļu dēļ ir SP, kurām
apmeklējums nav bijis uz 100%. Tas ir kavējis LSA darbību, jo, piemēram, plašākas diskusijas
notikušas Domes sēdē, jo visi nav kvalitatīvi iepazinušies ar dokumentiem. Lai nākamā gada
pārskatā nebūtu jāraksta šāds teikums, aicinu aktīvāk līdzdarboties darba grupās un aktivitātēs.
Ceru, ka neiebilstiet, ka šāds teikums paliek pārskatā.
6. Revīzijas komisijas ziņojums
_____________________________________________________________________________
N.Kezika: Ziņojumā iekļautas sadaļas par Domi, finanses, publiskais tēls un biedrības gada
pārskata pārbaude. Pārskata periodā notikušas 7 Domes sēdes, tajā skaitā arī 1 ārkārtas. Ne īpaši
pozitīvs ir apmeklējums. Nevienā Domes sēdē apmeklējums nav pārsniedzis 60%. Jāņem vērā, ka
25. novembra sēdē mainīts Domes delegātu skaits, taču tas nav ietekmējis procentuālo
apmeklējumu.
Ieņēmumus neesam atšifrējuši, lielākā daļa no tiem ir biedru naudas un studentu-ekspertu
rēķini, kā arī dažādas atmaksas. Lielākā daļa izdevumu aiziet algās ar nodokļiem. Komunālie
izdevumi sastāda ārkārtīgi lielu daļu no izdevumiem - 11%. Ļoti liela daļa ir projekti, bet ir dzirdēti
komentāri, ka no projektiem vairs nav iespējams nogriezt, savukārt algas būtu jāpalielina. No tā
izriet mūsu ieteikums meklēt iespējas samazināt komunālos izdevumus, kas arī pārsniedz budžetā
norādīto.
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Pārskata periodā vērojams sekotāju pieaugums sociālo tīklu kontiem. Ieteikums arī turpmāk
aktīvāk ziņot par studentiem aktuālajām tēmām, izmantojot vidējam studentam saprotamu valodu.
Facebook ir vide, kur spējam sasniegt mērķauditoru. Ieteikums visas LSA publiskās uzstāšanās un
viedokkļa paušanas aktīvāk pārpublicēt. Ieteikums SP dalīties ar informāciju, ar kuru LSA dalās
sociālajos tīklos, informējot savus studentus.
Esam pārbaudījuši gada pārskatu un mums būtisku iebildumu nav. Par to esam informējuši
valdi.
O.Jasjuļaņeca: Man ir ierosinājums atstāt Revīzijas komisijas sastāvā 3 cilvēkus - N.Keziku,
Karīnu Keziku un Artūru Šilovu, un R.Ozoliņu, Santu Zarāni un G.Bērziņu svītrot no ziņojuma
autoru sastāva, jo ir zināms, ka šie cilvēki nepiedalījās ziņojuma tapšanā.
S.Skutele: Ieteiktu nesvītrot šos cilvēkus un ziņojumu pieņemt zināšanai, jo ziņojumā ir redzams,
kuri ir bijuši komisijā un kuri ir taisījuši ziņojumu. Komisijai vajadzēja runāt ar Domi vai valdi
par nesaskaņām, kas ir bijušas vai ir.
N.Šilova: Autoros ir jābūt tiem cilvēkiem, kas ir rakstījuši ziņojumu. Minēt cilvēku vārdus tikai
tāpēc, ka viņi ir ievēlēti, bet nav strādājuši, ir pilnīgi neloģiski.
S.Skutele: Tāpēc ir izdalīti komisijas sastāvs un autori.
N.Kezika: Balsojumā jāiekļauj arī Anda Barkāne, jo viņa ir tā, kas mums publiski izteica savu
vēlmi atkāpties.
K.Solovjovs: Izsludinu balsojumu:
“Par Revīzijas komisijas 2017./2018. gada sastāva maiņu, svītrojot šādus komisijas locekļus:
Santa Zarāne, Renards Ozoliņš, Gvido Bērziņš”.
PAR 49
PRET 32
ATTURAS 23
Lēmums: No Revīzijas komisijas 2017./2018. gada sastāva netiek svītroti Santa Zarāne, Renards
Ozoliņš un Gvido Bērziņš.
G.Kņazjuks: Kāpēc ir izsniegti mandāti BAT SP?
K.Solovjovs: Saskaņā ar 2018. gada 3. marta Domes sēdes lēmumu, kurā ir apstiprināts šī gada
Kongresa mandātu skaits katrai AII SP, Dome ir lēmusi, ka BAT SP šajā Kongresā pienākas 7
mandāti.
G.Kņazjuks: BAT SP ir izstājusies no biedrības LSA. Balstoties uz Statūtiem, Kongresā ir tiesīgi
piedalīties visi biedri, kuri ir samaksājuši biedra naudu.
K.Solovjovs: Vēršu uzmanību uz Augstskolu likuma 64.2. pantu, kura pirmās daļas otrais teikums
nosaka, ka LSA ir SP koleģiāla apvienība, kurā ietilpst visu akreditēto augstskolu SP. Šobrīd,
ņemot vērā Augstskolu likuma kā speciālās normas stāvokli attiecībā pret Biedrību un
nodibinājumu likumu, nav iespējams izstāties no LSA. Jāvērš uzmanība, ka Dome pirms 3
nedēļām šo jautājumu ir izlēmusi viennozīmīgi, lemjot viņiem piešķirt 7 mandātus.
G.Kņazjuks: Nebija Domes lēmums, ka BAT SP iestājas atpakaļ, kā arī nebija BAT SP
kopsapulces lēmuma par vēlmi iestāties.
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K.Solovjovs: Atkārtošos, sakot, ka augstskolu SP ir LSA biedri, tas nav atkarīgs no konkrētas
juridiskas personas iesnieguma. Domes sēdē pārstāvji, es ceru, ka tajā skaitā arī LU SP pārstāvji
piedalījās, nobalsoja, ka BAT pienākas 7 mandāti.
N.Šilova: Kā apvienībai LSA ir pienākums joprojām pārstāvēt BAT SP, bet BAT SP ir izstājusies
no biedrības. Šobrīd balsojam par biedrības jautājumiem, tad loģiski BAT SP nav jābalso.
K.Solovjovs: Šai diskusijai bija vieta 3. marta Dome sēdē. Nesaprotu, kāpēc ir jātērē Kongresa
laiks.
G.Kņazjuks: Visi juridiski korektie argumenti tika apgāzti no jūsu puses ar kaut kādu melošanu,
mēģināšanu izvairīties no tiešas atbildes un gudru runāšanu, kas neiekļāva nekādus juridiski
pamatotus argumentus. Pēc Domes sēdes atzīts, ka BAT SP mandāts bija nederīgs.
K.Solovjovs: Domes mandātu skaits ir atšķirīgs no Kongresa mandātu skaita. Lai noslēgtu
diskusiju, vēršu uzmanību, ka 3. marta Domes sēdē apstiprināts mandātu skaits.
N.Šilova: Revīzijas komisijas ziņojumā izteikts rājiens 3. marta Domes sēdes vadītājam.
G.Kņazjuks: Vai Domes lēmums ir augstāks par Saeimas pieņemto likumu? Kāpēc mēs tagad
nonākam pretrunā ar to, kas ir noteikts Biedrību un nodibinājumu likumā, un ka bija Domes
lēmums, kas varbūt bija maldīgs, jo tika sniegti kaut kādi argumenti, ko pārējie nesaprata?
K.Solovjovs: Pēdējoreiz atkārtošos. Augstskolu likums ir speciāls likums, saskaņā ar to BAT SP
pienākas mandāts.
Izsludinu balsojumu:
“Par Revīzijas komisijas 2017./2018. gada sastāva maiņu, svītrojot šādus komisijas locekļus:
Anda Barkāne”.
PAR 70
PRET 1
ATTURAS 24
Lēmums: No Revīzijas komisijas 2017./2018. gada sastāva tiek svītrota Anda Barkāne.
7. LSA gada pārskata apstiprināšana
_____________________________________________________________________________
K.Solovjovs: Mums ir jāapstiprina LSA gada pārskats, gada pārskata ziņojums un sabiedriskā
labuma pārskats. Izsludinu balsojumu:
“Par LSA 2017. gada pārskata, gada pārskata ziņojuma un sabiedriskā labuma pārskata
apstiprināšanu”.
PAR 94
PRET 0
ATTURAS 5
Lēmums: LSA 2017. gada pārskats, gada pārskata ziņojums un sabiedriskā labuma pārskats ir
apstiprināti.
Pusdienu pārtraukums līdz 14:00.
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8. Prezidenta amata kandidāta uzruna un Kongresa delegātu jautājumi
_____________________________________________________________________________
K.Solovjovs: Noteiktajā termiņā 14. marta 18:13 ir saņemts pieteikums no Anete Ašmanes un
izvirzījums kandidēšanai no JVLMA SP. Valde piedāvā 10 minūtes kandidāta uzrunai,
maksimums 15 jautājumi, ko nosaka kārtība, 90 sekundes katram, kurš grib izteikties un 20
minūtes kopumā debatēm. Vai ir kādi citi priekšlikumi?
G.Kalniņš: Vai ir iespējams palielināt jautājumu skaitu?
K.Solovjovs: Saskaņā ar Prezidenta ievēlēšanas kārtības 11. punktu, jautājumu skaits vienam
kandidātam nevar pārsniegt 15. Vai kādam ir iebildumi pret piedāvāto procedūru? (Nav iebildumu)
Lēmums: Kandidāta uzrunai noteiktas 10 minūtes, maksimums 15 jautājumi kandidātam, 90
sekundes laika katram, kurš grib izteikties, un 20 minūtes debatēm kopumā.
A.Ašmane: Šobrīd studēju JVLMA Muzikoloģijas katedrā, esmu pabeigusi klavierspēles
specializāciju un iepriekš neilgu laiku studējusi tiesību zinātnes LU. Mana pieredze studentijā
sākās pirms 5 gadiem, kad kļuvu par JVLMA SP Iekšlietu koordinatori. Īsi pēc tam no 2014. gada
līdz pat šī gada janvārim esmu vadījusi JVLMA SP un pārstāvējusi JVLMA iekšienē. Esmu
pārstāvējusi JVLMA SP intereses RPIVA likvidācijas komisijā, Mākslas augstskolu asociācijā,
LR Simtgades svētku Jauniešu rīcības komitejā un LSA. Es uzskatu, ka LSA galvenais mērķis ir
studentcentrēta izglītība, kas sniedz un piedāvā akadēmisko kvalitāti, sociālo atbalstu, ir pieejama
un iekļaujoša. LSA darbam jābūt profesionālam, neatlaidīgam, mērķtiecīgam, demokrātijas un
labas pārvaldības principos balstītam. Tikai tādējādi laba studentu pārstāvniecība būs ikkatras AII
neatņemama ikdienas sastāvdaļa, sekmīga un sevi attaisnos plašākā mērogā. Svarīgi ir turpināt
ietekmes stiprināšanu augstākās izglītības politikā. Tā ir sadarbība ar Izglītības un zinātnes
ministriju (IZM), citām ministrijām, un sociālajiem partneriem - Rektoru padomi, Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kameru (LTRK), Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas
Zinātņu akadēmiju, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību (LIZDA), Latvijas
Jaunatnes padomi, Latvijas Mākslas augstskolu asociāciju, Latvijas Medicīnas studentu asociāciju
u.c.
Jāsasniedz finansējuma palielinājums augstākajai izglītībai, lai tas sasniegtu Augstskolu
likumā noteikto apmēru. Vienā dienā nedabūsim aptuveni 50 papildus miljonus, tas ir pakāpenisks
darbs ar maziem, sasniedzamiem mērķiem. Tās ir sociālās budžeta vietas, kas aktualizējušās.
Jāstrādā ar lobēšanu, naudas palielināšanu un augstākās izglītības padarīšanu par pieejamu
jebkurai sabiedrības sociālajai grupai. Pēc Valsts kontroles pētījuma aktualizējies jautājums par
augstākās izglītības finansēšanas modeli, un pēc Pasaules Bankas pētījuma par 3 pīlāru modeļa 3.
pīlāru, kas šobrīd eksistē tikai uz papīra. Tie ir jautājumi par AII pārvaldību, lai tā būtu efektīva
un caurspīdīga, LSA pastāvot uz to, lai tajā tiktu saglabāta studentu pārstāvniecība un tās tiesības.
Tā ir stabila akreditēšanas sistēma, kas nerada haosu un neskaidrības studentiem un AII. Tā ir
starptautiskā prakse, kura ir jāanalizē, un labās lietas jāpārņem.
Otra mana prioritāte ir iekšējā vienlīdzība un vienotība. LSA biedri savā starpā ir ļoti dažādi,
ir jāstiprina katra biedra kompetence un kapacitāte. Aktivitāte ir aktuāla. Ja Muhameds neiet pie
kalna, tad kalns iet pie Muhameda. Jā, LSA ir jāturpina organizēt pasākumus, bet, ja redzam, ka
aktivitāte no vairākiem biedriem tajos netiek pārstāvēta, tad ir jādodas pie viņiem, jārunā un
jāizglīto. Jāceļ kompetence un kapacitāte, lai LSA varētu teikt, ka pārstāv visu Latvijas studentu
viedokli. Tā ir piedalīšanās biedru iekšējos pasākumos, regulāra saziņa un iesaiste. Esmu devusies
pie vairākiem biedriem - ievēlēšanas gadījumā apliecinu, ka došos arī pie tiem, kurus nav sanācis
apmeklēt. Mans uzstādījums ir katru pusgadu vismaz 1 reizi apmeklēt katru no LSA biedriem,
veidot individuālu saziņu un komunikāciju. LSA uzzinās par biedru aktuālajiem
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problēmjautājumiem, un biedri saņems palīdzību un rūpes, biedri sajutīs, ka viņiem ir jēga būt
LSA. Tā ir pēctecības veidošana un attīstīšana.
Lai sasniegtu mērķus, organizācijai ir jābūt ar skaidru tēlu un atpazīstamību. Pirmkārt, savu
biedru vidū. Otrkārt, ir jāstrādā ar sabiedriskās domas un pieprasījuma veidošanu. Bieži vien LSA
ir bijusi organizācija, kas reaktīvi reaģē uz augstākajā izglītībā aktuālajiem jautājumiem, esam
gājuši pret budžeta vietu samazinājumu, pret finansējuma samazinājumu un citiem jautājumiem.
Viena no iespējām, kā veidot atpazīstamību, ir būt par - uzrunājot cilvēkus, sabiedrību, politiķus
un studentus. Ar pozitīvām, inovatīvām un radošām akcijām ir jāveido atpazīstamība, jāreaģē uz
aktuālajiem procesiem un tad jāveido izpratne.
Plānoju saglabāt esošo valdes un biroja darbinieku sastāvu. Apzinoties to, ka es nezinu visu,
plānoju aicināt uz brīvprātīgā darba līguma 3 padomniekus - juridiskajos, rīcībpolitikas un
reģionālo augstskolu jautājumos.
Esmu gatava strādāt, ievēlēšanas gadījumā. Mani interesē pilsoniski svarīgi jautājumi, ko
pārstāv un aktualizē LSA. Tikai ar kopīgu darbu un sadarbību iespējams piepildīt gan manis
iepriekš izvirzītos mērķus, gan nemainīgi skaidru un augstu turēt mūsu moto - studentu lieta taisna un cieta.
L.Vaivode: Vai vari pastāstīt par tavu sadarbību ar katru no valdes virzieniem, kā tu tajā
iesaistīsies?
A.Ašmane: Plānoju turpināt Viceprezidenta amatā nodot starptautiskās lietas un risināt šos
jautājumus, jo pēc amata apraksta Viceprezidents aizstāj Prezidentu prombūtnes laikā. Sadarbībā
ar Akadēmisko virzienu tie ir jautājumi par augstākās izglītības politiku, par pārvaldības modeli
un iespējamām izmaiņām, par akreditēšanas sistēmu, pēc tam tas ir darbs ar ministrijām, Saeimas
komisiju un citām valsts institūcijām. Ar Iekšējā virziena vadītāju plānoju darba pilnveidi iekšējos
organizācijas jautājumos, esmu gatava iesaistīties tieši šī virziena jautājumu risināšanā un
situācijas uzlabošanā. Sadarbībā ar Sociālo virzienu tā ir mazāka sadarbība, lai arī vienlīdz svarīga,
tie ir jautājumi, kas skar studentu intereses augstskolās, virziena vadītājs būs šo lietu
pamatpārzinātājs. Nepieciešamības gadījumā risināšu šos jautājumus.
K.Tarasova: Vai, tavuprāt, 2. pīlārs tiek izlietots efektīvi?
A.Ašmane: 2. pīlārs, kas atbild par zinātni, pēc Pasaules Bankas atzinuma nav tik neefektīvs, kā
trešais, bet sīkākus komentārus šobrīd nevaru sniegt, jo man nav padziļinātas informācijas.
L.Skulme: LSA katru mēnesi rīko SP vadītāju tikšanos. Esmu kontaktējusies ar iepriekšējiem
vadītājiem, un man ir informācija, ka tu, kā SP vadītāja, neesi nekad tajās piedalījusies. Vai tā ir
patiesība un kādēļ tā tas ir bijis?
A.Ašmane: Jā, tā ir patiesība. Mana pieredze ir labs pamatojums tam, ko saku par mazo augstskolu
pārstāvniecību un tās kvalitāti, un iesaisti LSA.
N.Šilova: Minēji “sociālās budžeta vietas”. Lūdzu, paskaidro šo terminu un mini lietas, ko LSA ir
darījusi šajā tematā! Kā šis jautājums tiks attīstīts ar konkrētām darbībām?
A.Ašmane: Tās ir budžeta vietas, kas ir paredzētas konkrētas, mazāk aizsargātas sabiedrības
grupas interešu stiprināšanai un augstākās izglītības pieejamības stiprināšanai, piemēram,
daudzbērnu ģimenes, sociāli maznodrošinātas ģimenes u. tml. Plašāk komentēt, ko LSA ir darījusi
iepriekš, es nevaru, bet sarunā ar M.Belovu dzirdēju šo ideju, šo iesaisti, ievēlēšanas gadījumā ir
jāturpina darbs ar politiskajiem spēkiem, kas virza šo ideju, jārunā ar citiem partneriem. Šī doma
varētu gūt atbalstu iekšējā vidē un sabiedrībā.
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E.Okmanis: Kāds ir tavs viedoklis par Kongresa pirmās daļas diskusiju un BAT SP mandātu
skaitu?
A.Ašmane: Šī jautājuma iespējas dēļ man ir plānots aicināt padomnieku juridiskajos jautājumos,
jo, lai arī esmu nedaudz apguvusi šīs zināšanas, mans kompetenču loks nav pietiekami plašs, lai
es varētu interpretēt un piedalīties ar savu konkrētu viedokli, runājot par likumdošanu un
normatīvajiem aktiem. Mans viedoklis ir, ka LSA jābūt vienotai.
M.Brīdiņš: Kā LSA plāno piesaistīt privātās augstskolas, lai tās darbotos šajā organizācija? Mēs
diezgan labi zinām, ka LSA lielākoties tendējas uz valsts augstskolām.
A.Ašmane: Tā ir individuāla komunikācija un esošās situācijas apzināšana ar privātajām
augstskolām. Ir privātās AII, kuru vadības vai administrācijas primāri vēlas gūt sev kādu labumu.
Spēcīga studentu pārstāvniecība nav šo AII vadības prioritāte. LSA jāpievērš pastiprināta
uzmanība tam, jārunā ar šīm SP un iespējamiem biedriem par studentu pārstāvniecības
stiprināšanu.
O.Jasjuļaņeca: Kā tu šobrīd vērtē Domes darbu? Kas jāuzlabo domnieku ikdienas darbos?
A.Ašmane: Jautājums ir ciešā sasaistē ar iekšējās kapacitātes un kompetences celšanu. Ja LSA
biedri un domnieki būs kompetenti, zinoši un ieinteresēti, tad Domes darbs iegūs un pieņemtie
lēmumi pārstāvēs patiesi visu Latvijas studentu viedokli un pozīciju. Primāri jāstrādā pie iesaistes.
Kvoruma nesasniegšana nav problēma, tas ir problēmas rezultāts.
E.T.Tēberga: Statūtu 10. nodaļā ir runāts par Stratēģijas padomi. Kā tu redzi tās darbību un savu
sadarbību ar to?
A.Ašmane: Ievēlēšanas gadījumā man būtu padziļināti jāizprot esošā situācija, kuru es šobrīd
nezinu. Līdz šim neesmu redzējusi punktam apstiprinošu eksistenci, lai turpinātu, bet šobrīd tā
sadarbība ir jāstiprina un jāpilnveido.
E.Ripa: Kā un ar kādiem rīkiem plāno nodrošināt Domes pēctecību un kā plāno attīstīt domnieku
kompetenci ar LSA un augstākās izglītības saistītajos jautājumos?
A.Ašmane: Pēctecība šobrīd ir ļoti aktuāls jautājums, pie kura ir jāstrādā. Domes gadījumā ļoti
svarīgs ir domnieku un senatoru seminārs "Mērķis", kas var attīstīt esošo domnieku un senatoru
kompetenci, bet tikpat svarīgi ir par šī semināra mērķi izvirzīt topošo domnieku un senatoru
izglītošanu un aktivizēšanu. Tā domnieku kompetence sāktu veidoties pirms ievēlēšanas Domē.
D.Celuiko: Kādi ir mērķi, ko soli 2 gadu laikā sasniegt? Mērķiem jābūt izmērāmiem.
A.Ašmane: Finansējuma jautājums - uzskatu, ka 2 gadu laikā augstākās izglītības finansējums tiks
palielināts. Pozitīvs grūdiens varētu būt 2019. gads, kas tiek pasludināts par augstākās izglītības
simtgades gadu. Biedru kompetenci un kapacitāti ne vienmēr var izmērīt, bet to varētu vērtēt pēc
Domes sēžu apmeklējuma. Gribētu, lai LSA vienmēr ir klāt un ir pamanāma arī sabiedrībā un masu
medijos par augstākajā izglītībā aktuālajiem jautājumiem. To izmērīt ar LSA vārda parādīšanos
masu medijos.
D.Freidenfelds: Tu ieej nodarbībā, kur notiek studentcentrēts studiju process. Ko tu redzi?
A.Ašmane: Ir redzama pozitīva gaisotne, ar aktīvu studentu iesaisti nodarbībā. Tā nav nodarbība,
kur lektors pusotru stundu stāv priekšā un stāsta informāciju, bet gan norit, iespējams, diskusiju
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veidā vai izmantojot citas metodes. Studenti ir iesaistīti, nevis tikai pasīvi, bet arī aktīvi. Viņu
viedoklis nodarbības beigās tiek ņemts vērā, lai lektors uzlabotu nākamās nodarbības. Tā ir
studentu iesaiste un viņu viedokļu pārstāvēšana.
S.Skutele: Kāds tev būtu plāns sakārtot kvoruma, iestāšanās, izstāšanās, domnieku aktivitātes
jautājumus? Ja varētu, tad ļoti īsi arī par savu motivāciju kandidēt.
A.Ašmane: Plāns dalās vairākos virzienos. Reģionālo augstskolu jautājumus plānoju risināt
sadarbībā ar padomnieku, man ir skaidra vīzija, ko esmu apspriedusi ar 4 no 6 reģionālajām
augstskolām un guvusi zināmu atbalstu. Tā ir personīga komunikācija ar LSA biedriem. Tas prasa
vairāk laika un citu resursu, bet tas ir svarīgi. Lai biedri redzētu jēgu būt LSA, jāsaņem konkrētas
lietas. Mēs visi saņemam LSA panāktos bonusus vai priekšrocības jautājumos, kas skar visus
studējošos, bet katram no biedriem ir konkrētas vēlmes un vajadzības, kas ir jāveido un jārisina.
Tad nebūs jautājumu, kāda jēga ir būt LSA, kāpēc jāmaksā biedru nauda un kāpēc jāapmeklē
Domes sēdes.
Es neesmu cilvēks, kas sēž malā un čīkst, ka viss ir slikti un tikai kritizē. Savu iespēju robežās eju,
piedāvāju savu vīziju un paužu vēlmi iet un darīt. Tā primāri ir mana motivācija, strādāt ar
augstāko izglītību, kas man šķiet svarīga joma.
T.Kerimovs: Marta vidū studenti no visas Eiropas pulcējās Tallinā, lai pārrunātu aktuālos
jautājumus ārvalstu studentu iesaistē un pārstāvniecībā. Kā tu sadarbībā ar Viceprezidentu risinātu
problēmas, kas tika identificētas un izceltas konventa laikā?
A.Ašmane: Šīs problēmas neesmu apzinājusi, iespējams, tāpēc, ka tas bija tik nesen. Jebkuras
problēmas, kas parādās un tiek aktualizētas ir piekritīga kādam no valdes virzieniem, tad šiem 3
vai 2 cilvēkiem kopīgi ir jārisina jebkuras aktuālās problēmas.
N.Šilova: Tu šodien ļoti daudz pieminēji vienlīdzību, un LSA pēdējā gada laikā bija 1 jautājums,
kurā bija vienlīdzība visām augstskolām un vienots viedoklis. Tā ir sociālo programmu budžeta
vietu pārdale, par ko tapa ziņojums. Vai vari pateikt, kādi ir rezultāti, kādi būs tālākie darbības
virzieni un vai vispār šāds ziņojums ir lietderīgs?
A.Ašmane: Esmu iepazinusies ar šo ziņojumu un informāciju, ko man sniegusi valde, ka tas ir
nosūtīts LTRK, tiek gaidīta atbilde, plānota ziņojuma pārrunāšana ar LIZDA, iespējams, arī citām
organizācijām, lai šo modeli prezentētu Saeimas komisijā un IZM. Plašāk šobrīd nevaru komentēt,
bet apzinos, ka šī modeļa prezentēšana ir viena no LSA aktualitātēm.
A.Brizga: Kas mums varētu likt domāt, ka mēs varam uzticēt savu biedra naudu tevis vadītā
organizācijā, ja noslēpums fakts, ka pati savā laikā palaidi garām savas SP 1/200 finansējuma
problēmu?
A.Ašmane: Iepazīstoties ar situāciju citās AII, nebūt ne visās tiek saņemta 1/200 no gada budžeta,
ne tikai no valsts piešķirtās dotācijas, kā tas līdz šim bija JVLMA. Es atzīstu un apzinos, ka tā ir
bijusi viena no manām kļūdām, bet es negribētu teikt, ka tā ir mana vienpersoniskā kļūda - tā ir
katra senatora, katra JVLMA finanšu vai juristu daļas darbinieka kļūda. Šogad es biju tā, kas,
caurskatot JVLMA budžetu, šo pamanīja un aktualizēja. Vai varat uzticēt biedra naudu? Es gribētu
teikt, ka labi, ka Prezidents nepieņem absolūti vienpersoniskus lēmumus tādos svarīgos jautājumos,
kas skar finanses. Garantijas tam, protams, nav.
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9. Debates par Prezidenta amata kandidātu
_____________________________________________________________________________
K.Solovjovs: Vai aicinām kandidātu pamest telpu? Vai kādam ir priekšlikums, ka kandidāts
debašu laikā atstāj telpu? (No zāles atskan apstiprinošas atbildes) Vai par šo priekšlikumu ir kādi
viedokļi?
D.Celuiko: Uzskatu, ka kandidātam varētu būt produktīvi uzklausīt, kas par viņu tiek teikts, lai
nākotnē varētu uzlabot sevi. Kandidāts varēs skatīties translāciju, tāpēc īsti nav atšķirības.
O.Jasjuļaņeca: Aicināšu kandidātu iziet no telpas, lai visi kongresmeņi justos brīvi. Ja vēlēsies
uzzināt, kas par viņu runāts, varēs lasīt protokolu.
L.Vaivode: Aicinu kandidātu atstāt telpu.
K.Solovjovs: Kandidātam ir iespēja iziet brīvprātīgi, bet mēs varam arī balsot.
A.Ašmane pamet telpu.
N.Šilova: Pēc šodienas uzdotajiem jautājumiem mēs ļoti labi saprotam, ka LSA ir problēmas
iekšējā vidē, jo 90% no jautājumiem bija par iekšējo komunikāciju un ko mēs ar to darīsim. Mums
visiem šis ir jāņem vērā un jāstrādā pie tā kopīgi, ne tikai kandidātei. Bija arī citi jautājumi šodien
un iepriekš debatēs un vizītēs citās SP par politiku. Diemžēl, uz tiem nesaņēmām skaidras atbildes.
Uz visiem atbilde bija “man ir jāpadomā” un “man ir jāpakonsultējas”. Konsultācija ir labi, bet,
stāvot šeit, ir jābūt plānam, kā jautājumi, kas jau tiek risināti, tiks risināti arī turpmāk, nevis par
tiem aizmirsīs, jo mainījās Prezidents. Ceru, ka arī jūs atšķirat, kas ir iekšējās lietas, kas notiek
tikai starp SP un LSA, un kas ir ārējas lietas, ko redz visi Latvijas iedzīvotāji, Ministru kabinetā
un Saeimas deputāti.
E.Ripa: Aicināšu balsot par, jo viņai ir diezgan liela pieredze studentija, viņa nestrādās viena pati
- tāpēc ir komanda, ar ko strādāt kopā, kas viņai dos padomus. Mēs arī esam visi vienoti, mēs
spēsim viņu atbalstīt.
D.Freidenfelds: Šis ir ļoti būtisks gads, jo tuvojās vēlēšanas, būs jauna valdība, un mums visiem
ir jāizsver, kādu kandidātu pēc tam mēs vēlamies. Diemžēl jāsaka, ka solīt lietas, kas visiem jau ir
pieejamas, jaukas, vienlīdzība utt. ir ļoti labi, tomēr nevienā brīdī nav konkrēta plāna par to, kā šīs
lietas sasniegt. Ir redzams milzīgs informācijas trūkums par vēsturiskajiem procesiem, uz ko
politiķi ļoti daudz atsaucas. Es aicinātu ļoti padomāt par kandidātes nevis ilgumu studentijā, bet
reālo darbu, ko ir izdarījusi un panākusi, lai studējošajiem Latvijā būtu labāk.
H.Gerts: Cilvēks, kurš ir ilgi bijis studentijā, nenozīmē, ka ir kvantums ar darbiem. Skatoties no
prezentācijas, kāda ir vīzija, vīzijas īsti nav, tiek liets ūdens. Cilvēks ir nepareizi izvēlējies
stratēģiju, ja viņš ir domājis tik ļoti spēcīgi par Prezidenta amatu. Visās iepriekšējās debatēs tika
uzsvērts, ka A.Ašmane ir no radošā sektora - vienā mirklī tas izvēršas par savu interešu lobēšanu.
Vismaz man tā liekas. Pie LMA un LKA nebija vērsusies un tika uzreiz iets pie lielajām
augstskolām. Debatēs uzsvēra, ka ir bijusi pie reģionālajām augstskolām, kaut arī bija tikai 1 tajā
brīdī. Grafiks neiet kopā ar stratēģiju. Es balsotu pret un aicinātu arī jūs to darīt.
K.Raščevskis: Es gribētu pievērst jūsu uzmanību uz to, ko kandidāte pareizi apstiprināja, ka viņa
iepriekš nav iesaistījusies SP vadītāju sēdēs. Vai mēs gribam cilvēku, kurš nav iesaistījies tādā
lietā, ja viņš ir bijis vadītājs un tas ir daļēji bijis pienākums, un, ja tev interesē LSA lietas, tu
noteikti kādreiz vai bieži aizietu uz SP vadītāju sēdēm. Kā mēs varam būt pārliecināti par to, ka
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viņa būs laba Prezidente un ies uz Saeimas komisijas sēdēm vai citur? Iepriekš bija daudz vietas,
uzdevām jautājumus, kuri neizskanēja šodien, parādīja to, ka kandidātam, manuprāt un, es domāju,
RTU SP viedoklī, ka nav zināšanu, lai pārstāvētu Prezidentu, lai pārstāvētu mūsu intereses tālāk.
Lielākā daļa atbilžu bija par iekšējām problēmām, bet nekas daudz netika stāstīts par to, kā tiks
labotas citas lietas. Jā, tā ir sāpīga problēma un uz tās var spēlēt šo spēli un tikt ievēlētam, bet vai
to vajag?
K.Štāla: Līdzīgi kā A.Ašmane, es darbojos studentijā no 2013. gada, bet par Aneti es dzirdēju
pirms 2 nedēļām. Kur šis cilvēks ir bijis visu šo laiku? Spriežot pēc prezentācijas, viņai būs
nepieciešami padomnieki ne tikai 3 punktos, ko viņa minēja, bet arī ar mākslas augstskolām
saistītos jautājumos, ar medicīnu saistītos jautājumos, jo viņa nav spējusi kvalitatīvi atbildēt uz
jautājumiem. LKA SP aicina balsot pret, jo viņa nav gana kompetenta un gatava vadīt LSA. Parasti
ir 3 kandidāti, no kuriem 2 ir tie, par kuriem notiek īstā diskusija, un 3. jauc gaisu. Šajā gadījumā
mums vienkārši nav to 2 kandidātu.
T.Akmens: Pēdējā laikā esmu daudz domājis, kā ir labāk organizācijai. Vai lai nāk cilvēks,
‘autsaideris’, ar svaigām vēsmām un izmaina visu kājām gaisā, vai lai ir kāds, kurš iepriekš ir
apgrozījies un izveidojis kaut kādu uzticības tēlu. Cerēju, ka šodien būs iespēja rast konkrētāku
atbildi, bet mūsu nometnē vēl joprojām ir neskaidrība atbalstīt vai neatbalstīt. Man, personīgi, arī
vēl īsti nav skaidrs. Variants atturēties īsti nav, es, personīgi, laikam balsotu pret. Es nezinu, kas
tas ir par cilvēku, motivācija nebija skaidra. Es principā balsoju par kaķi maisā.
M.Tučs: Vēlos apliecināt, ka ar A.Ašmani esmu strādājis kopā gandrīz visu viņas iepriekšējo
amata pilnvaru laiku, amata maiņa notikusi tikai janvārī. Anete ir iestājusies par nopietnām lietām
JVLMA SP darbā, ar saviem juridiskajiem un loģikā balstītajiem argumentiem meklējusi
risinājumus dažādām problēmām. Viņa ir gatava nesēdēt malā un iesaistīties, viņai, manuprāt, ir
labas publiskā tēla un oratora mākslas priekšrocības un kontaktu nodibināšanas spējas ar
iesaistītajām personām. Lemiet paši, kā uzskatāt par pareizu. Priecājamies, ka ir kandidāts. Ja
šodien netiks ievēlēts kandidāts, aicinu jūs izvirzīt jaunus kandidātus.
V.Baltušs: Uz cik jautājumiem viņa vispār atbildēja? Viņai uzdeva konkrētas lietas. Viņa gandrīz
ne reizi neatbildēja tā, kā vajadzēja. Ciemojoties pie SP, viņa katru reizi centās izvairīties no
jautājumiem. Kāda viņa būs iekšējā vidē komunikācijā, ja viņa necenšas atbildēt uz tiešiem
jautājumiem?
K.Kutepova: Pie manis kā pēdējās kandidāte atnāca vizītē. Pēc personīgās pieredzes man bija
darba intervija un es biju tas, kas intervēja. Tas man ļoti nepatika, jo mēs esam mazas augstskolas,
bet mēs neesam stulbas augstskolas. Mūsu pārstāvji vienmēr ir bijuši, es domāju, ka visi zina LMA
ne vienu vien gadu. Kandidātei ir drosme, pārliecība, lieliskas oratora spējas, bet pietrūkst prakses.
Mans aicinājums ir domāt un tad darīt, nevis otrādāk.
A.P.Zīverte: Es aicinātu padomāt par to, ka kopš iepriekšējām debatēm Anete ir vairāk
kompetenta tajā, ko viņa runā un ko viņa mēģina mums pateikt. Aicinātu padomāt, ka, ja mēs
neatbalstīsim viņu, mēs neatbalstīsim nevienu citu. Tāda sajūta, ka visi šeit gaida gatavu kandidātu,
kurš ir piedzimis ar visām zināšanām. Aicinātu apdomāt, ko jūs no viņas gaidiet un ko viņa var
jums dot, kamēr viņa nav vēl visu sapratusi un iemācījusies.
T.Kerimovs: Priekšvēlēšanu laikā man ir bijusi iespēja 3 reizes uzdot viņai jautājumus. Savā CV
viņa norāda, ka viņa ir piedalījusies RPIVA likvidācijas komisijā, tāpēc mans jautājums bija, ko
LSA var mācīties no RPIVA likvidācijas. Viņa varēja pateikt tikai vienu lietu, ka tas process ir
noticis pārāk ātri. Otrs jautājums bija RTU Kopsapulcē no kongresmeņiem iesūtītajiem
dokumentiem - par iepriekšējā gada pārskatu un kādi ir turpmākie LSA plāni. Ar šo dokumentu
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viņa nebija iepazinusies un atbildēja vispārīgi. Šodienas jautājums par Eiropas Studentu konventu
Tallinā norāda to, ka nav nekādas komunikācijas ar šībrīža LSA valdi. Es aicinu balsot pret.
S.Šillere: Ar Aneti esmu strādājusi teju 2 gadus JVLMA SP, kad viņa bija SP priekšsēdētāja.
Jebkurš mērķis, ko viņa ir izvirzījusi, liels vai mazs, ir sasniegts. Šodien viņa runāja par mazajiem
mērķiem, bet es ticu viņas mazajiem mērķiem, ka tie tiks novesti līdz galam. Arī iedvesmošana no
viņas puses ir bijusi diezgan liela - mani kā topošo valdes locekli viņa uzrunāja, pati to nevarēju
iedomāties. Viņa ir cīnītāja, kura nekad nepadodas, viņa iet un spēj šo karogu turēt taisni augšā,
tāpēc uzskatu, ka LSA būtu tikai iegavēji. Viņai ir ko teikt, būs jaunas vēsmas, jebkurā apvienībā
tas ir tikai veselīgi.
E.Gūtmanis: Neapstrīdēšu, ka Anete varbūt ir labs cilvēks un iedvesmotāja, taču mans viedoklis
ir tāds, ka viņa nav kompetenta šim amatam. Pirms 4 dienām biju debatēs, kur bija interesanti, bet
man ļoti acīs iekrita 2 momenti. Viens no tiem, kad Anete pavēstīja, ka grib mainīt LSA veidoto
pasākumu modeli, ka viņu tur kaut kas īsti neapmierina, un tajā pašā prezentācijā pateica, ka
nevienā no šiem LSA pasākumiem nav iesaistījusies ne kā dalībniece, ne kā organizatore. Vai
tiešām cilvēks runā par to, ko viņš zina, vai arī vienkārši runā tāpēc, ka ir jārunā? Viņa nespēj
atbildēt uz jautājumiem - jūs uzdodat jautājumu "kā var risināt šo problēmu?'' un viņa atbildēs ar
to, ka ir tāda problēma. Anete vairākas reizes piemin komunikāciju, bet vai viņa var jums, runājot,
ieskatīties acīs? Gatavojoties vēlēšanām, viņa tikās ar SP vadītājiem, bet nav tikusies ar šī brīža
Prezidenti.
L.Markevica: Es pati izjutu vilšanos, jo šī kandidāte ļoti daudz lēja ūdeni. Mana vilšanās nāk tikai
tagad, jo šī kandidāte tikās ar ViA SP un sniedza reālus iespējamus rezultātus, kā uzlabot kapacitāti,
kā veicināt daudzas lietas. Tie ieteikumi būtu jāpilnveido, bet tie neizskanēja, tieši tāpēc man tā ir
vilšanās. Es redzu šajā kandidātē potenciālu, ka viņai nav tikai sapņi, bet arī realizācijas idejas,
tikai savā prezentācijā viņa to ir palaidusi vējā. Es aicināšu ņemt šo faktu vērā.
M.Belova: Viens nav karotājs. Tie cilvēki, kas plāno balsot par Aneti, es ceru, ka jūs apzināties,
ka Anetei trūkst pamatzināšanas daudzās jomās, kas tieši skar šobrīd aktuālos augstākās izglītības
jautājumus, gan arī vēsturiskajos notikumos un procesos, lai būtu pilnvērtīgs skatījums, kas nav
viegli. Ja tie, kas balsos par, viņai palīdzēsiet, būsiet viņas atbalsts visos procesos, tad es domāju,
ka daudzi saskatiet, ka meitenei ir potenciāls. Ar nosacījumu, ja ejat uz viņas valdi, cieši strādājat
ar viņu kopā un esat aktīva Dome un SP. Kritizēt ir elementāri. Elementāri ir balsot pret vai
atturēties. Ja balsojat pret, kāds ir jūsu risinājums, ja kandidāts netiek ievēlēts?
10. Balsojums par Prezidenta amata kandidātu
_____________________________________________________________________________
K.Solovjovs: Vēršu uzmanību uz nesakritību iekšējos normatīvajos aktos. Prezidenta ievēlēšanas
kārtība nosaka, ka par Prezidentu tiek ievēlēts tas kandidāts, kuru atbalsta vairāk nekā 2/3 no
Kongresā reģistrētajiem delegātiem. Tajā pašā laikā Statūti nosaka, ka lēmums ir pieņemts, ja par
to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Biedrību un nodibinājumu likums 38.
panta 1. daļa nosaka, ka lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem
biedriem, ja likumā vai Statūtos nav noteikts lielāks balsu skaits. Līdz ar to par Prezidentu būs
ievēlēts tas kandidāts, kas saņems vairāk nekā pusi no klātesošo biedru balsīm.
I.Pētersone: Manuprāt, Prezidenta ievēlēšanas kārtība paaugstina latiņu. Nekur nav teikts, ka 2/3
nav vairāk nekā puse. Es domāju, ka Prezidenta ievēlēšanas kārtība nav pretrunā ar Statūtiem vai
likumu un būtu jāatbalsta esošā kārtība, ka nepieciešamas 2/3.
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S.Skutele: Mēs arī šo ievērojām, piekritīšu Kirilam, ka, visticamāk, šādi arī ir. Aicināšu likumu
un Statūtus ievērot arī citos gadījumos.
I.Pētersone: Ierosinu, ka ir 2/3.
K.Solovjovs: Mēs varam izgrozīt darba kārtību, bet, atbilstoši tiesiskās paļāvības principam, tas
stātos spēkā uz nākamajām vēlēšanām. Aicinu to izteikt pie atbilstošā punkta.
Balsu skaitīšanas komisija iepazīstina ar balsošanas gaitu.
N.Kezika: Ierosinu pārskaitīt klātesošos delegātus.
K.Solovjovs: Tas droši vien ir lieki, bet varam pārskaitīt.
Tiek izsaukti delegātu vārdi. Konstatēts, ka klātesoši ir 100 delegāti (prom devušies RJA delegāti).
Sākas balsošana un tiek izsludināta pauze līdz 15:55.
11. Prezidenta vēlēšanu rezultātu paziņošana
_____________________________________________________________________________
L.Vaivode: Sagatavoti 150 biļeteni, izsniegti 100 biļeteni, dzēsti 51 biļeteni, urnā atrasti 100
biļeteni. Par nederīgu atzīts 1 biļetens. Balsojums par kandidāti Aneti Ašmani:
PAR 34
PRET 65
Lēmums: Par LSA Prezidenti nav ievēlēta Anete Ašmane.
K.Solovjovs: Saskaņā ar Prezidenta ievēlēšanas kārtību, kandidāta neievēlēšanas gadījumā
Kongress ir tiesīgs lemt par tālāko procedūru. Saskaņā ar kartību balsošanas rezultāti nav
jāapstiprina, jo Prezidents nav ievēlēts. Vai valdei ir kādi priekšlikumi par tālāko procedūru?
M.Belova: Ņemot vērā, ka no valdes puses šim neesam sagatavojušies, tāpēc uzreiz nevaru minēt
konkrētu piedāvājumu. Paldies A.Ašmanei, kas bija uzņēmusies drosmi kandidēt. Ātrākais, kad
varam sasaukt Kongresu, ir pēc mēneša. Aicinu, ka pēc mēneša tiek sasaukts Kongress un
izsludinātas atkārtotas Prezidenta vēlēšanas.
K.Solovjovs: Jā, Kongresu sasauc valde, to varam izdarīt ātrākais 24. aprīlī. Saskaņā ar
normatīviem M.Belovas pilnvaras beidzas rīt. Ja Kongress pieņemtu lēmumu par pilnvaru
pagarināšanu, līdz tiek ievēlēts jauns Prezidents.
I.Pētersone: Ierosinu sasaukt Kongresu 28. aprīlī, jo tad ir paredzēta Domes sēde.
G.Kņazjuks: Piedāvāju sasaukt 12. maijā.
M.Belova: Valde pirmdien apzinās, kurš būtu labākais datums. Tas visdrīzāk būs 28. aprīlis.
Aicinu, ka man tiek pagarinātas pilnvaras, bet vēršu uzmanību, ka valdes pilnvaras beidzas aprīlī.
Ja aprīlī notiek Kongress, tad Domes sēde arī nobīdās, ir nepieciešams lēmums par valdes locekļu
pilnvaru pagarināšana.
A.Zvaigzne: Vai normatīvie akti aizliedz organizēt Kongresu un valdes vēlēšanas vienā dienā?
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M.Belova: Valdes vēlēšanām jābūt publiski izsludinātām vismaz 2 nedēļas iepriekš, tas nevar
notikt.
K.Solovjovs: Vai valde neapsver Domes sēdi atstāt tajā datumā vai pirms un ievēlēt jauno valdi
pirms Prezidenta?
M.Belova: Prezidents nāk ar valdes modeli. Pastāv varbūtība, ka Prezidents nāk ar modeli, kurā
nepastāv pašreizējie amati.
K.Solovjovs: Izsludinu balsojumu:
“Par LSA Prezidentes Mairas Belovas pilnvaru pagarināšanu līdz jauna Prezidenta
ievēlēšanas brīdim”.
PAR 92
PRET 1
ATTURAS 1
Lēmums: LSA Prezidentes Mairas Belovas pilnvaras ir pagarinātas līdz jauna Prezidenta
ievēlēšanas brīdim.
K.Solovjovs: No 1. aprīļa stājas spēkā Statūtu 8.1. punkta redakcija “Valde ir pastāvīgi
funkcionējoša Latvijas Studentu apvienības izpildinstitūcija, kas sāk savu darbību ar balsstiesībām
mēnesi pēc vēlēšanu rezultātu paziņošanas Domes sēdē. Līdz tam savas pilnvaras ar balsstiesībām
pilda iepriekšējā Valde, kas sanāk ne retāk kā reizi divās nedēļās.”. Ņemot vērā, ka valdes locekļiem
pilnvaras beidzas pēc 1. aprīļa, kad tas stājas spēkā, tad šī pārejas fāze attieksies uz visu valdi. Nav
nepieciešams atsevišķi reģistrēt izmaiņas Uzņēmumu reģistrā, jo viņiem šīs izmaiņas ir zināmas.
Vai ir citi viedokļi par šo punktu? (Nav viedokļu)
Vai kādam ir iebildumi pret to, ka šis kongress lemj, ka Prezidents nav ievēlēts un valde sasauc
ārkārtas Kongresu? (Nav iebildumu)
12. Revīzijas komisijas vēlēšanas
_____________________________________________________________________________
K.Solovjovs informē par Revīzijas komisijas darbu un sastāva ierobežojumiem.
I.Pētersone izvirza A.Brizgu, K.Raščevskis izvirza N.Keziku, L.Skulme izvirza N.Šilovu,
R.Ozoliņš izvirza T.Akmens un D.Celuiko.
Visi kandidāti uztur kandidatūras.
L.Vaivode: Aicinu LU SP pārstāvjiem kārtīgi padomāt, vai vēlas darboties Revīzijas komisijā,
balstoties uz iepriekšējā gada pieredzi.
S.Skutele: Aicināšu Revīzijas komisiju arī savā starpā komunicēt un nesaistīt kādu konkrētu
organizāciju un bijušajiem sasaukumiem.
K.Solovjovs: Vai ir iebildumi, ka apstiprinām visus ar vienu balsojumu? (Ir iebildumi) Vai ir
nepieciešams, lai valde vai vecā Revīzijas komisija izstāsta par komisijas pienākumiem? (Nav
nepieciešams)
O.Jasjuļaņeca: Vai balsu skaitīšanas komisijas locekļi drīkst būt Revīzijas komisijā?
K.Solovjovs: Drīkst, bet viņiem nevajadzētu skaitīt balsis šajā brīdī.
16

T.Akmens: Es neskaitīšu balsojumā par sevi.
K.Solovjovs: Izsludinu balsojumu:
“Par Amandas Brizgas apstiprināšanu 2018./2019. gada Revīzijas komisijas sastāvā”.
PAR 77
PRET 0
ATTURAS 10
Lēmums: Amanda Brizga ir apstiprināta 2018./2019. gada Revīzijas komisijas sastāvā.
K.Solovjovs: Izsludinu balsojumu:
“Par Noras Kezikas apstiprināšanu 2018./2019. gada Revīzijas komisijas sastāvā”.
PAR 77
PRET 1
ATTURAS 9
Lēmums: Nora Kezika ir apstiprināta 2018./2019. gada Revīzijas komisijas sastāvā.
K.Solovjovs: Izsludinu balsojumu:
“Par Natālijas Šilovas apstiprināšanu 2018./2019. gada Revīzijas komisijas sastāvā”.
PAR 76
PRET 2
ATTURAS 9
Lēmums: Natālija Šilova ir apstiprināta 2018./2019. gada Revīzijas komisijas sastāvā.
K.Solovjovs: Izsludinu balsojumu:
“Par Toma Akmens apstiprināšanu 2018./2019. gada Revīzijas komisijas sastāvā”.
PAR 74
PRET 9
ATTURAS 2
Lēmums: Toms Akmens ir apstiprināts 2018./2019. gada Revīzijas komisijas sastāvā.
K.Solovjovs: Izsludinu balsojumu:
“Par Denisa Celuiko apstiprināšanu 2018./2019. gada Revīzijas komisijas sastāvā”.
PAR 74
PRET 9
ATTURAS 2
Lēmums: Deniss Celuiko ir apstiprināts 2018./2019. gada Revīzijas komisijas sastāvā.
K.Solovjovs: Vai kādam ir iebildumi, ka Revīzijas komisija tiek apstiprināta šādā sastāvā?
(Nav iebildumu)
Lēmums: 2018./2019. gada Revīzijas komisija ir apstiprināta.
D.Mihailova: Es nepaspēju pacelt mandātu par Amandu, bet visos balsojumos bija vienāds balsu
skaits.
K.Solovjovs: Skatoties uz balsošanās rezultātiem, 1 balss kļūda nemainītu rezultātu.
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M.Brīdiņš: Mums ir šaubas par 2 balsu pieskaitīšanu 5. balsojumā, jo mēs nebalsojām.
K.Solovjovs: Lai apšaubītu 5. balsojumu, ir nepieciešamas pamatotas šaubas par vismaz 30 balsīm.
Šādu šaubu šobrīd nav.
13. 2018./2019. gada budžeta apstiprināšana
_____________________________________________________________________________
Budžeta projekts pielikumā. R.J.Zibins un M.Belova prezentē budžeta projektu.
M.Tučs: Šogad ir pieaugums neparedzēto izdevumu pozīcijā. Kādēļ tāds ir?
R.J.Zibins: Uz 2016./2017. neparedzētie izdevumi bija 2000 eiro, bet iepriekšējais Kongress lēma
1600 eiro pārcelt uz atalgojumu pozīciju. Šobrīd ir ielikti 950 eiro, jo par to vienojās darba grupā
un, veicot samazinājumus citās pozīcijās, veidojās šis atlikums, kas veido bilanci.
M.Belova: Sastādot budžetu, parasti tiek ierēķināti neparedzētie izdevumi 5% apmērā. Šoreiz,
ņemot vērā budžeta prognozi, ir mazāk nekā 5%.
D.Mihailova: Pēc kādām formulām tiek aprēķinātas biedru naudas? Vai SP, kas maksā biedru
naudu, palielina maksu, lai segtu to SP biedru naudu, kas nav maksājušas?
M.Belova: Kongress apstiprina budžetu, tuvākajā Domes sēdē pēc Kongresa tiek lemts par biedru
naudas apmēru. Tika nolemts Domei uzdot izstrādāt jaunu biedru naudas modeli, ņemot vērā
līdzšinējās darba grupās paustos viedokļus un idejas. Pēdējo mēnešu laikā ir notikušas vismaz 3
darba grupas, kurās ir bijusi iespēja nākt izteikt priekšlikumus, arī turpmāk būs iespēja to darīt.
N.Šilova: Apstiprinot pagājušā gada budžetu, izveidoja 3. biroja darbinieku. Vienojāmies, ka
Finanšu un sadarbības vadītājam ir jāpiesaista tikpat daudz naudas, cik aiziet viņa algā. Vai tā ir
noticis?
M.Belova: Jums pašiem ir iespēja to apskatīties budžeta pārskatā. BOM tikšanās reizei piesaistīti
aptuveni 4000 eiro, tāpat pārskatos redzamas saņemto mantisko ziedojumu vērtības. Šī summa ir
jāsalīdzina ar atalgojuma pozīciju, šobrīd bilance ir ar plus zīmi. Šobrīd notiek sadarbības
piedāvājumu izsūtīšana dažādiem uzņēmumiem. No 2018. gada ir mainīta nodokļa politika, kas
rada bažas, kā turpmāk piesaistīt finansiālos ziedojumus.
H.Gerts: Vai ir iespējas minimizēt kraso budžeta griezumu Studentu līderu forumam? Projektam
nepieciešams minimums 2500 eiro.
K.Solovjovs: Šodien balsojums ir tikai par kopējo budžetu, nevis sadalījumiem.
R.J.Zibins: Mums nav pietiekami daudz ieņēmumu, lai segtu visus izdevumus. Šis piedāvājums
tika izstrādāts darba grupās. Jums ir visas iespējas ierosināt izmaiņas.
A.Brizga: Gada pārskatā pie bilances ir uzrādīta rezerve kontā 7500 eiro, kas ir neizlietotie
ziedojumi. Taču ieņēmumu un izdevumu pārskatā ziedojumu apmērs ir uzrādīts 1270 eiro. Kur ir
atlikušie 5500 eiro?
M.Belova: Pirmkārt, gada pārskats ir par 2017. gadu. Šis budžets ir no Kongresa līdz Kongresam.
A.Brizga: 3 mēneši izmaina šādu naudas summu?
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M.Belova: Revīzijas komisija nav konstatējusi nepilnības sagatavotajā pārskatā. Varam uzticēties
grāmatvedei. Šobrīd nav pamata bažām.
O.Jajuļaņeca: Daudzi ir aizgājuši, vajadzētu pārskaitīt kvorumu.
K.Solovjovs: Balsojumā klātesošo skaits tūlīt būs redzams. Izsludinu balsojumu:
“Par uzdevuma došanu Domei sadarbībā ar valdi tuvāko 3 mēnešu laikā izstrādāt jaunu
biedru naudas modeli, ņemot vērā līdzšinējās darba grupās paustos viedokļus, idejas un
uzklausot citus priekšlikumus”.
PAR 81
PRET 0
ATTURAS 5
Lēmums: Domei sadarbībā ar valdi tuvāko 3 mēnešu laikā tiek dots uzdevums izstrādāt jaunu
biedru naudas modeli, ņemot vērā līdzšinējās darba grupās paustos viedokļus, idejas un uzklausot
citus priekšlikumus.
K.Solovjovs: Izsludinu balsojumu:
“Par 2018./2019. gada budžeta apstiprināšanu”.
PAR 72
PRET 1
ATTURAS 13
Lēmums: 2018./2019. gada budžets ir apstiprināts.
14. Grozījumu Statūtos apstiprināšana
_____________________________________________________________________________
Statūtu grozījumu projekts pielikumā.
K.Solovjovs: Statūtiem ir pieteikti 33 grozījumi. Piedāvāju pie punktiem balsojumus pieņemt ar
vairāk nekā pusi, tikai gala lēmumu pieņemt ar 2/3 par. Vai ir iebildumi? (Nav iebildumu)
D.Vēveris prezentē Statūtu grozījumus.
I.Pētersone: Vai uz vietas ir iespējams izteikt ierosinājumus?
K.Solovjovs: Jums ir tādas tiesības. Aicinu, atlikt uz nākamo gadu un tad iesniegt šādus
priekšlikumus.
N.Kezika: Ņemot vērā, ka konstatējām nesakritības Statūtos un Kārtības rullī, būs 2 ierosinājumi.
K.Solovjovs: Iekavu pārcelšana 1.1. punktā neko nemaina, bet lika aizdomāties, kāpēc vispār
tādas iekavas vajadzīgas, jo pirmais punkts jau definē LSA. Otrais priekšlikums saīsināt LSA prātīgāk būtu izņemt iekavas ārā un 8.3.1. aizvietot īso nosaukumu ar garo. Ja autori ir šeit un vēlas
izteikties, to var darīt. (Neviens nevēlas izteikties) Tālāk pie katra punkta organizēsim balsojumu,
centīsimies uz aci apskatīt balsojumu, ja tas būs iespējams.
Izsludinu balsojumu:
"Par Statūtu projektā 1.1. punkta iekavu pārcešanu aiz trešā vārda".
PAR 51
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PRET 1
ATTURAS 24
Lēmums: 1.1. punktā iekavas tiek pārceltas aiz trešā vārda.
Z.S.Tērpa: Kāpēc mums par katru punktu ir jāveic balsojums? Varētu balsot par visu uzreiz,
ņemot vērā, ka viss tika iesūtīts laicīgi?
K.Solovjovs: Es tiku informēts, ka ierosinājumi tika iesūtīti iepriekš, bet apkopojums netika radīts
un diskusijas par tiem nenotika.
Z.S.Tērpa: Ierosinu šobrīd neapstiprināt šo dokumentu, ņemot vērā, ka būs vēl viens Kongress,
un izveidot vēl vienu darba grupu, kurā iziet cauri. Šobrīd darām darba grupas darbu.
K.Solovjovs: Vai ir iebildumi par šādu ierosinājumu?
K.Štāla: Vai varam būt droši, ka visi šie komentētāji aizies uz darba grupu? Varbūt šodien izejam
cauri un miers un dievs? Indra, aiziesi?
I.Pētersone: Jā, protams!
H.Gerts: Aicinu Z.S.Tērpas ierosinājuma balsojumu papildināt ar atgādinājuma izsūtīšanu
ierosinājumu izteicējiem.
K.Solovjovs: Vai oriģinālā ierosinājuma izteicējam ir iebildumi, ka papildinām balsojumu? (Nav
iebildumu)
D.Celuiko: Kas notiek ar pirmo balsojumu?
K.Solovjovs: Tas ir pieņemts, bet nav apstiprināts ar 2/3.
Piedāvājums ir, ka Kongress lemj par Statūtu grozījumu apstiprināšanu atlikšanu līdz nākamajam
Kongresam, darba grupas sasaukšanu par šo jautājumu, darbības rezultāta apstiprināšanu nākamajā
Kongresā, un atsevišķu atgādinājuma izsūtīšanu grozījumu priekšlikumu autoriem. Vai ir
iebildumi? (Nav iebildumu)
Lēmums: Statūtu grozījumu apstiprināšana tiek atlikta līdz nākamajam Kongresam, tiks sasaukta
darba grupa par šo jautājumu, darbības rezultāts tiks apstiprināts nākamajā Kongresā, un atsevišķi
atgādinājumi tiks izsūtīti grozījumu priekšlikumu autoriem.
M.Belova saka noslēguma runu un patiecas par darbu valdei, biroja darbiniekiem, padomniekam
rīcībpolitikas jautājumos K.Solovjovam, valdes palīgiem – I.Pētersonei, D.Freidenfeldam,
J.Širinai, Viktorijai Levizerei, S.K.Meikališai - un LSA Zinātnes fonda koordinatorei A.Barkānei.
LSA pateicas LU SP par Kongresa uzņemšanu. Valde un biroja darbinieki pateicas M.Belovai par
darbu.
Kongress tiek slēgts 17:34
Kongresa vadītājs

K.Solovjovs

Kongresa protokolētājs

B.Puisīte
20

Konts
Nosaukums
Beigu D.Saldo
Beigu K.Saldo
Beigu D.Saldo,VAL
Beigu K.Saldo,VAL
1221 Datortehnika un tās aprīkojums
859.87
1290 Pamatlīdzekļu nolietojums (P)
746.53
II.2. Pārējie pamatlīdzekļi
113.34
2190 Avansa maksājumi par precēm
331.32
2309 Kļūdainie norēķini
2310 Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem
477.95
2370 Īstermiņa aizdevumi sabiedrības dalībniekiem un vadībai
23811 Norēķini ar personālu, Maira Belova
23813 Norēķini ar personālu, Marta Megne
23815 Norēķini ar personālu, Arkādijs Zvaigzne
23816 Norēķini ar personāli, Kristaps Osis
23819 Norēķini ar personāli, Baiba Puisīte
23822 Norēķini ar personālu, Indra Pētersone
23825 Norēķini ar personālu, Eiženija Matiļeviča
23827 Norēķini ar personālu, Artūrs Lībietis Libaitis
23828 Norēķini ar personālu, Kārlis Staris
23830 Norēķini ar personāli, Rolands Juris Zibins
23831 Norēķini ar personālu, Evelīna Puzo
23833 Norēķini ar personālu, Anda Barkāne
23834 Norēķini ar personālu, Sabīne Upnere
23835 Norēķini ar personālu, Justīne Vīķe
23836 Norēķini ar personālu, Elīna Skujiņa
23837 Norēķini ar personālu, Kristīne Mackare
23838 Norēķini ar personālu, Virgīnija Vītola
23839 Norēķini ar personāli, Stepans Škļariks
23840 Norēķini ar personālu, Alisa Koroļova
23841 Norēķini ar personālu, Laura Dembovska
23842 Norēķini ar personālu, Marta Laņģe
11.82
23843 Norēķini ar personālu, Elīna Miķelsone
2410 Nākamo periodu izdevumi
30.37
II Debitori
851.46
2610 Kase
44.83
2621 Norēķinu konts Swedbank
30063.57
2624 Norēķinu konts Valsts kasē
1355.19
IV Nauda
31463.59
AKTĪVS
32428.39
3130 Rezerves fonds
20422.56
3.1. Iepriekšējo gadu rezerves fonds
20422.56
3.2. Pārskata gada rezerves fonds
7505.61
7505.61
5210 Norēķini par saņemtajiem avansiem
1367.01
5310 Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem
1907.55
5311 Norēķini par uzkrātajām saistībām
1121.92
5550 Norēķini par parādiem personālam
23826 Norēķini ar personālu, Dāvis Vēveris
9.5
23829 Norēķini ar personālu, Katrīna Sproģe
41.6
23832 Norēķini ar personālu, Sandis Kārkliņš
52.64
5610 Norēķini par darba algu
5630 Norēķini par autoratlīdzībām
3. Pārējie kreditori
4500.22
5721 Norēķini par valsts sociālās apdrošināšanas iemakas
5722 Norēķini par Iedzīvotāju ienākuma nodokli
5723 Norēķini par URN
2. Nodokļi
PASĪVS
32428.39
6110 Biedru nauda
65536.08
I. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas.
65536.08
8140 Ziedojumi
1271.48
II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi.
1271.48
6111 Saņemtās dotācijas
10632.99
IV. Saņemtās dotācijas.
10632.99
6220 Ieņēmumi par apmācībām
6564.26
V. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības
6564.26
VIII. Ieņēmumi kopā.
84004.81
7220 Pārvaldes personāla un administratīvā personāla algas
29622.27
7230 Pārvaldes personāla atvaļinājuma naudas
2438.3
3. Algas
32060.57
7240 Pārējās personāla izmaksas, URN
36
7310 Sociālais nodoklis
7563.11
4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi.
7599.11
7420 Pamatlīdzekļu nolietojums
87.24
5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana.
87.24
7550 Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi
191.63
7551 Pasākumu organizēšana
8528.78
7554 Dalības maksa starptautiskos pasākumos
2266.09
7570 Komandējumu izdevumi
13615.78
7720 Kantora izdevumi
9338.06
7730 Grāmatvedības / jurista pakalpojumu apmaksa
2400
7750 Naudas apgrozījuma blakus izdevumi
249.82
7760 Transporta izdevumi administrācijas vajadzībām
47.5
7770 Citi vadīšanas un administrācijas izdevumi
109.07
8250 Zaudējumi no valūtu kursa pazemināšanas
5.55
6. Citi izdevumi.
36752.28
XI. Izdevumi kopā.
76499.2
XII. Ieņēmumu un izdevumu starpība.
7505.61

Biedrības, nodibinājuma, arodbiedrības nosaukums
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

Latvijas Studentu apvienība
40008010647

BILANCE
Rindas
kods

AKTĪVS
Ilgtermiņa ieguldījumi

10

I NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI:

20

II PAMATLĪDZEKĻI:

30

1. Nekustamais īpašums
2. Pārējie pamatlīdzekļi

Iepriekšējā
Pārskata gada pārskata gada
beigās
beigās
113.34

200.58

113.34

200.58

50

113.34

200.58

60

0.00

0.00

40

III ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI
1. Akcijas un daļas

70

2. Ilgtermiņa aizdevumi

75

Apgrozāmie līdzekļi

80

32315.05

22604.63

I KRĀJUMI:

90

0.00

0.00

851.46

805.66

1. Materiāli

100

2. Preces

110

II DEBITORI:

120

III VĒRTSPAPĪRI

130

IV NAUDA

140

31463.59

21798.97

BILANCE

150

32428.39

22805.21

Biedrības,nodibinājuma,arodbiedrības vadītājs ______________Maira Belova___
(vārds, uzvārds)
2018.gada 13.martā

___________________________
(paraksts)

Biedrības, nodibinājuma, arodbiedrības nosaukums
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

Latvijas Studentu apvienība
40008010647

BILANCE
Rindas
kods

PASĪVS
I FONDI:

10

1.

Pamatfonds

20

2.

Mērķfonds

30

3.

Rezerves fonds

Iepriekšējā
Pārskata gada pārskata gada
beigās
beigās
27928.17

20422.56

40

27928.17

20422.56

3.1. Iepriekšējo gadu rezerves fonds

43

20422.56

18011.12

3.2. pārskata gada rezerves fonds

45

7505.61

2411.44

50

0.00

0.00

4500.22

2382.65

II ILGTERMIŅA KREDITORI:
1.

Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm

60

2.

Citi aizņēmumi

70

III ĪSTERMIŅA KREDITORI:

80

1.

Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm

90

2.

Nodokļi un valsts sociālās aprošināšanas obligātās iemaksas

100

0.00

1279.43

3.

Pārējie kreditori

110

4500.22

1103.22

120

32428.39

22805.21

BILANCE

Biedrības,nodibinājuma,arodbiedrības vadītājs _________Maira Belova___
(vārds, uzvārds)
2018.gada 13.martā

___________________________
(paraksts)

Biedrības,nodibinājuma,arodbiedrības nosaukums
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

Latvijas Studentu apvienība
40008010647

Ieņēmumu un izdevumu pārskats
Nr.
p.k.

Rindas
kods

Posteņa nosaukums

Iepriekšējā
pārskata gada
beigās

Pārskata gada
beigās

I

Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas

10

65536.08

47805.31

II

Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi

20

1271.48

1110.47

III

Saņemtie mantojumi

30

IV

Saņemtās dotācijas

40

10632.99

V

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības

50

6564.26

12589.98

VI

No ES, EEZ un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums

55

VII

Citi ieņēmumi

60

84004.81

61505.76

0

71.51

VIII Ieņēmumi kopā

70

Izdevumi:

80

IX

1.

Naudas maksājumi personām

90

2.

Materiālu izdevumi

100

3.

Algas

110

32060.57

27356.4

4.

Sociālās aprošināšanas maksājumi

120

7599.11

6446.26

5.

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un
norakstīšana

130

87.24

88.35

6.

Citi izdevumi.

140

36752.28

25131.8

X

Nodokļi

150

XI

Izdevumi kopā

160

76499.20

59094.32

XII

Ieņēmumu un izdevumu starpība

170

7505.61

2411.44

Biedrības,nodibinājuma,arodbiedrības vadītājs ____________Maira Belova___
(vārds, uzvārds)
2018.gada 13.martā

______________
(paraksts)

Biedrības,nodibinājuma,arodbiedrības nosaukums
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

Ziedojumu un dāvinājumu pārskats
Nr.
p.k.
I

Posteņa nosaukums
Atlikums pārskata gada sākumā
1.
2.

II

2.

0.00

20

1271.48

1110.47

Vispārēji ziedojumi (neierobežotai lietošanai)

30

100.00

1030.47

1.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas

40

1.2. Ārvalstu juridiskās personas

50

1.3. Fiziskās personas (rezidenti)

60

1.4. Fiziskās personas (nerezidenti)

70

1.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji

80

1.6. Citi ziedotāji

90

Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem)

100

1171.48

2.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas

110

961.48

2.2. Ārvalstu juridiskās personas

120

2.3. Fiziskās personas (rezidenti)

130

2.4. Fiziskās personas (nerezidenti)

140

2.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji

150

2.

14

970.47

100.00

60.00

80.00

80.00

170

1091.48

1110.47

Vispārēji ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā anonīmi
ziedojumi un dāvinājumi

180

100.00

1030.47

1.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem

190

100.00

1030.47

1.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai

200

100.00

1030.47

1.1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem

210

160

1.2. Administratīvajiem izdevumiem

220

1.3. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem

230

Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi ziedojumi
un dāvinājumi

240

991.48

80.00

2.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem

250

991.48

80.00

2.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai

260

991.48

80.00

2.1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem

270

300

180.00

0.00

310

0.00

0.00

320

180.00

0.00

2.2. Administratīvajiem izdevumiem

280

2.3. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem

290

IV Atlikums pārskata gada beigās
1.

12

210.00

2.6. Citi ziedotāji

2.

Iepriekšējā
pārskata gada
beigās

0.00

Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā anonīmi
ziedojumi un dāvinājumi
Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi ziedojumi
un dāvinājumi

III Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma
1.

Pārskata gada
beigās

10

Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma
1.

Rindas
kods

Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā anonīmi
ziedojumi un dāvinājumi
Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi ziedojumi
un dāvinājumi

Biedrības,nodibinājuma,arodbiedrības vadītājs ______Maira Belova___

(vārds, uzvārds)
2018.gada 13.martā

(paraksts)

Biedrības,nodibinājuma,arodbiedrības nosaukums Latvijas Studentu apvienība
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 40008010647

Detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem
Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma summa
(euro)
Ziedojumu un
dāvinājumu
izlietojums
(euro)

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma apraksts

1

2

vispārējie
mērķziedojumi
ziedojumi
(noteiktiem
(neierobežotai
mērķiem)
lietošanai)

anonīmi
ziedojumi un
dāvinājumi

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma veids (euro)

sabiedriskā
labuma
darbībai (SL)

4

3

1 Studentu līderu forums organizēšana

216.84

2 Semināra "Kam rūp students" organizēšana
3 LSA Domes stratēģiskais seminārs

citiem mērķiem
un uzdevumiem
(SC)

5

Sabiedriskā
labuma
darbības joma

6

Sabiedriskā
Sabiedriskā
labuma mērķa labuma guvēju
grupa
skaits

7

8

116.84

216.84

3

5

74

202.58

202.58

202.58

3

5

98

52.64

52.64

52.64

3

5

30

4 Baltic Organisation meeting organizēšana

119.42

119.42

119.42

3

5

36

5 Gada balva 2016 organizēšana

500.00

500

500

3

5

200

Kopā

#
#

100

pārējiem
saimnieciskās
darbības
izdevumiem (SD)

administratī vajiem
izdevumiem (AI)

100.00

991.48

Biedrības,nodibinājuma,arodbiedrības vadītājs ______________________________________________________________________Maira Belova___
(vārds, uzvārds)
2018.gada 13.martā

0.00

#
#
____________________
(paraksts)

0.00

0.00

0.00

#
#

Valsts ieņēmumu dienesta ___Vidzemes priekšpilsētas_____ teritoriālā iestāde
(pēc organizācijas atrašanās vietas)

ZIŅOJUMS
pie 2017. gada pārskata
1. Organizācijas nosaukums un juridiskā adrese
Latvijas Studentu apvienība, Mārstaļu iela 2/4-4, Rīga, LV-1050
2. Organizācijas reģistrācijas numurs
40008010647, 1995. gada 25. aprīlis
3. Ziņas par pārvaldes institūcijas locekļiem: (vārds, uzvārds un amatā stāšanās datums)
Prezidente Maira Belova, personas kods 190192-*, amatā stājusies 2016. gada 19. martā.
Viceprezidente Katrīna Sproģe, personas kods - 230895-*, amatā stājusies 2018. gada 20. janvārī.
Akadēmiskā virziena vadītājs Arkādijs Zvaigzne, personas kods 100694-*, amatā stājies 2017. gada
22. aprīlī.
Sociālā virziena vadītājs Matijs Babris, personas kods 280593-*, amatā stājies stājies 2017. gada
22. aprīlī.
Iekšējā virziena vadītājs Dāvis Vēveris, personas kods 290395-*, amatā stājies stājies 2017. gada
22. aprīlī.
4. Izmantotās metodes mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā un atšķirības no
iepriekšējos pārskata gados izmantotajām metodēm
Latvijas Studentu apvienība (LSA) sava mērķa un uzdevumu īstenošanai izmantojusi līdzīgas
metodes, kā iepriekšējos pārskata gados. Organizācijai ir sava pastāvēšanas vēsture, kultūra un mērķis
ir nemainīgs - pārstāvēt Latvijas studentus un cīnīties par viņu kā nozīmīgas sabiedrības sociālās grupas
tiesību un interešu ievērošanu nacionālā un starptautiskā mērogā. LSA galvenās izmantotās metodes
mērķa un uzdevumu īstenošanai ir bijušas šādas:
● Piedalīties augstākās izglītības politikas veidošanā, pārstāvot studējošo intereses.
● Deleģēt savus pārstāvjus studējošo pārstāvniecībai valsts un nevalstisko organizāciju
koleģiālajās lēmējinstitūcijās un konsultatīvajās institūcijās.
● Organizēt regulāras Domes sēdes un darba grupas, lai nodrošinātu organizācijas
nepārtrauktu, izsvērtu viedokli un demokrātisku lēmumu pieņemšanu.
● Organizēt izglītojošus kompetences celšanas pasākumus, seminārus un konsultācijas
augstākās izglītības institūciju studējošo pašpārvalžu pārstāvjiem.
● Organizēt izglītojošus seminārus, konferences, diskusijas par jautājumiem, kas skar
studējošo intereses.
● Darboties Eiropas Studentu apvienībā, pieņemot lēmumus un ietekmējot procesus
augstākajā izglītībā konkrēta Eiropas reģiona līmenī.
● Informēt un konsultēt studējošos, reflektantus un sabiedrību kopumā par aktualitātēm
augstākajā izglītībā un augstākās izglītības sistēmu, nozīmi valsts attīstībā.
● Organizēt attieksmes izpausmes, piemēram, rīkojot akcijas.
Šī pārskata periodā LSA Domes Stratēģiskajos semināros tika izstrādāts gada plāns, nodrošinot
to tiešo vajadzību iekļaušanu LSA darbības plānā. Notikušas regulāras darba grupas, individuālas

tikšanās un vizītes ar LSA biedriem, lai pielāgotu organizācijas darba uzdevumus LSA biedru
aktualizētajiem jautājumiem un jaunākajām izmaiņām augstākās izglītības politikā.
Turpināta iesāktā sadarbība ar sociālajiem partneriem: Augstākās izglītības padomi, Latvijas
Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību, Latvijas Jauno ārstu asociāciju, Latvijas Jauno
zinātnieku apvienību, Latvijas Zinātņu akadēmiju, Latvijas Rektoru padomi, Latvijas Darba devēju
konfederāciju, Ārvalstu investoru padome Latvijā, Memoranda padomes pārstāvjiem/nevalstiskajām
organizācijām.
Uzturēta sadarbība ar Ministru kabinetu (ministriem), Izglītības un zinātnes ministriju (IZM),
Kultūras ministriju, Tieslietu ministriju, Akadēmisko informācijas centru/Augstākās izglītības
kvalitātes aģentūru, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisiju, Saeimas Ilgtspējīgas attīstības
komisiju un Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā u.c.
Turpināta sadarbība starptautiskā mērogā ar Eiropas Studentu apvienību un citu Eiropas valstu
nacionālajām studentu apvienībām, piedaloties viņu rīkotajos izglītojošajos pasākumos par augstāko
izglītību un studējošo interešu pārstāvniecību, kā arī elektroniskā veidā uzturot regulāru saziņu.
Regulāri, izmantojot ziņu lapas un sociālos tīklus, nodrošināta informācijapar LSA darbību un
aktualitātēm, kas nodota LSA mērķauditorijai – Studējošo pašpārvalžu vadītājiem, biedriem,
domniekiem, aktīvistiem un vispārējai interesantu grupai. Uzturēta organizācijas iekšējā komunikācija.
Saistošie darba dokumenti un atskati no darba grupām un sēdēm ievietoti mājaslapas sadaļā “Biedru
zona”. Plašākai mērķauditorijai paredzētā informācija ievietota oficiālajā LSA mājaslapā un LSA
Facebook lapā vai Facebook grupā.
5. Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas
2017. gadā tikuši risināti vairāki augstākajā izglītībā būtiski jautājumi, kuros aktīvu lomu
ieņēma LSA. Daudzos jautājumos ir panākti studējošajiem pozitīvi lēmumi. LSA nozīmīgākie
sasniegumi 2017. gadā ietver:
● Apstiprinot 2018. gada budžetu un budžeta ietvaru nākamajiem 3 gadiem, Saeima piešķīra
papildu līdzekļus augstākajai izglītībai, trīs gadu periodā paredzot kopumā 906 750 eiro ar
mērķi segt valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) likmes pieaugumu.
Tādējādi tika risināts LSA aktualizētais problēmjautājums par to, ka varētu tikt samazināts
valsts finansēto studiju vietu jeb budžeta vietu skaits, neturot 2016. gada rudenī pēc studentu
gājiena sniegto valdības solījumu to nemazināt.
● Rudenī valdība apstiprināja grozījumus kārtībā, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju
kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu.
Noteikumu projektā tika iekļauti vairāki LSA aktualizētie un iesniegtie priekšlikumi, tostarp,
nozīmīgākās pārmaiņas sistēmā – studējošā kredīta “griestu” celšana no 170,74 eiro uz 80% no
valstī noteiktās minimālās mēneša algas apjoma (2018. gadā tie ir 344 eiro) un studiju kredīta
maksimālā apmēra paaugstināšana, samazinot to gadījumu skaitu, kuros studiju kredīts ar valsts
galvojumu nenosedz visu studiju maksu.
● Apstiprināti grozījumi Ministru kabineta noteikumos, kas paredz pilnveidot sertifikācijas
kārtību zobārstniecības studentiem no ārvalstīm. Jaunais regulējums paredz, ka studentiem no
ārvalstīm pirmreizējās sertifikācijas procesā vairs nebūs nepieciešams apliecināt valsts valodas
zināšanas. Pirms izmaiņu veikšanas ārvalstu studējošajiem sertifikācijas eksāmena ietvaros bija
jāapliecina latviešu valodas zināšanas C1 līmenī, kas radīja īpašas grūtības, jo studiju process
norisinājās angļu valodā.
● Studējošo pārstāvji ieguva arī plašākas tiesības piedalīties studiju kvalitātes vērtēšanā ─ tagad
arī studiju programmu licencēšanas procesā, kurš paredzēts, lai drīkstētu uzsākt studiju
programmas īstenošanu, piedalās viens LSA deleģēts students eksperts. Pēc LSA ierosinājuma

turpmāk studiju virzienu akreditācijas procesā tiks vērtēta arī augstskolas vai koledžas studējošo
pašpārvaldes darbība, kas varētu veicināt studējošo iesaisti studiju kvalitātes nodrošināšanas
procesā.
● Tika arī iesākts vai turpināts darbs pie vairākiem nozīmīgiem grozījumiem. Īpaši izceļams tas,
ka Saeima pirmajā lasījumā pieņēma grozījumus Augstskolu likumā (šobrīd tie jau apstiprināti
trešajā lasījumā), konceptuāli atbalstot nepieciešamību arī Latvijā ieviest profesionālā doktora
grādu mākslās. Sākotnēji šo jautājumu bija aktualizējusi LSA, tiekoties ar Kultūras ministri, un
pēc tās tika uzsākts darbs, lai nodrošinātu pētniecībā balstītas mākslinieciskās prakses
doktorantūras programmu ieviešanu Latvijā, kas šobrīd jau rezultējies ar priekšlikumiem
grozījumiem Augstskolu likumā.
● Papildus vairāku normatīvo aktu grozījumiem, kas skar studējošos, ir vērts izcelt arī šogad
izveidoto LSA Zinātnes fondu, kura mērķis ir nodrošināt Latvijas augstskolu studējošajiem
iespēju piedalīties starptautiskās zinātniskās konferencēs un semināros. Šī gada rudens semestrī
10 studējošie no dažādām augstskolām jau ir ieguvuši LSA Zinātnes fonda piešķirto atbalstu un
devušies uz zinātniskajām konferencēm, kas norisinājušās dažādās pasaules valstīs.
● LSA iekšējās vides prioritāšu sarakstā bija darbs pie studējošo pašpārvalžu pārstāvniecības
stiprināšanas un kapacitātes celšanas. Šī mērķa sasniegšanai tika veidoti kompetenču celšanas
vakari un organizētas vizītes pie biedriem. LSA biedri informēti par organizācijas mērķi,
darbībām un iesaistes iespējām klātienes prezentācijās un Iespēju lapās, kuras tika izsūtītas epastos, tā veicinot biedru izpratni par to, kā viņi var iesaistīties un piedalīties organizācijas
darbā, tās mērķa sasniegšanai.
● Strādāts pie “studentu-ekspertu” tīkla, kura ietvaros izveidots video lekciju cikls studentiem.
Deleģēti pārstāvji ekspertu un novērotāju amatiem augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas
vizītēs (akreditācijās un licencēšanās).
● Organizēti ikgadējie LSA projekti un semināri – “Studentu Līderu forums”, jauno pašpārvalžu
aktīvistu seminārs “Kam Rūp Students?”, senatoru un domnieku seminārs “Mērķis”, kā arī LSA
Gada balva. Papildus tam 1. gadu notika arī “Nākotnes studiju forums: Izaicinājumi un
tendences augstākajā izglītībā Latvijā”.
● Septembrī LSA organizēja Baltijas valstu nacionālo studentu apvienību tikšanās reizi (Baltic
Organizational Meeting – BOM), kas pulcēja studentu pārstāvjus no Igaunijas Studentu
apvienības (EÜL), Lietuvas Studentu apvienības (LSS) un LSA. BOM aplūkotās tēmas bija par
augstākās izglītības iestāžu konsolidācijas jautājumiem kontekstā ar notiekošajām reformām
Baltijas valstu izglītības sistēmās.
● LSA pārstāvji piedalījušies vairākos starptautiskajos pasākumos, kā piemēram, Eiropas
Studentu apvienības Biedru sapulcē, kur tika diskutēts par tuvāko gadu stratēģiskās prioritātes;
Eiropas Studentu konventā, kur fokuss bija vērsts uz augstākās izglītības nākotnes
nodrošināšanu, īpaši izceļot Eiropas augstākās izglītības telpu (European Higher Education
Area); Lietuvas Studentu apvienības Asamblejā, kur notika paneļdiskusijas par augstākās
izglītības pieejamību un iestāžu konsolidācijas iespējamajiem ieguvumiem un riskiem;
Ziemeļvalstu nacionālo studentu apvienību tikšanās reizē (Nordic Organizational Meeting –
NOM), kur tika skatītas tādas tēmas kā augstākās izglītības reformas Lietuvā, 3+2 studiju
modelis un kvalitatīvas augstākās izglītības priekšnosacījumi.
Pie vairākiem studējošajiem nozīmīgiem jautājumiem ir uzsākts darbs, kā arī tiek turpināts iepriekšējos
periodos aizsāktais, pamatojoties uz LSA plānošanas dokumentos minēto.
6. Skaidrojumi par noteiktiem bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem

6.1. Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības pamatojums (Noteikumu par
biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem 14.punktā minēto nemateriālo
ieguldījumu un pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības pamatojums)
Pamatlīdzekļu sākotnējā vērtība ir to iegādes vērtība.
7. Informācija par fondiem - (biedrība, nodibinājums vai arodbiedrība var nesniegt šo
informāciju par mērķfondiem, ja šāda informācija saskaņā ar statūtiem vai pārvaldes institūcijas
lēmumiem uzskatāma par konfidenciālu)
7.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās
Biedrībai ir rezerves fonds, kas mainās atbilstoši pārskata gada ieņēmumu un izdevumu starpībai. Gada
sākumā rezerves fonds bija EUR 20 423,-, savukārt uz pārskata gada beigām tas palielinājies par EUR
7 506,-, sasniedzot EUR 27 928,- apmēru.
7.2. Fondu līdzekļu palielinājums pārskata gadā kopsummā un sadalījumā pa to veidošanās
avotiem – no ieņēmumu un izdevumu pārskatā aprēķinātās ieņēmumu un izdevumu starpības,
no fondu līdzekļu pārdales vai no citiem avotiem
Pārskata gadā rezerves fonda palielinājums veidojies no ieņēmumu un izdevumu starpības.
7.3. Fondu līdzekļu samazinājums pārskata gadā kopsummā un sadalījumā pa virzieniem –
pārdale uz citiem fondiem, fondos turēto līdzekļu izlietojums vai to vērtības samazinājums
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
8. Informācija par nodokļiem un nodevām
8.1. Pārskata gadā samaksātās nodokļu un nodevu summas sadalījumā pa nodokļu un nodevu
veidiem.
Pārskata periodā biedrības izdevumus sastāda šādi nodokļu maksājumi:
Biedrība pārskata gadā aprēķinājusi un veikusi apmaksu nodokļiem, kas saistīti ar darba algām valdes
locekļiem un biroja darbiniekiem, kā arī uz projektiem piesaistītu personu autoratlīdzībām.
Pārskata periodā aprēķināti:
● Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas EUR 10 929,54 apmēra, kas apmaksāti Valsts budžetā;
● Iedzīvotāju ienākuma nodoklis pārskata periodā aprēķināts EUR 5 541,35, kas apmaksāts Valsts
budžetā.
● Uzņēmējdarbības riska nodeva pārskata periodā aprēķināta EUR 36,00 apmērā, kas apmaksāta
Valsts budžetā..
8.2. Saņemtie nodokļu atvieglojumi un piešķirtās atlaides – par katru nodokli atsevišķi, norādot
dokumentus, kas apstiprina tiesības uz šādiem atvieglojumiem un atlaidēm
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
8.3. Dati par nodokļu maksājumiem, kuru maksāšanas termiņš vēl nav iestājies, par
nokavētajiem nodokļu maksājumiem un ar tiem saistītajām pamatparāda palielinājuma,
nokavējuma naudas un soda naudas summām, kā arī par citām valsts budžetam vai pašvaldību
budžetiem maksājamām summām sadalījumā pa nodokļu veidiem – pēc minēto datu
saskaņošanas ar nodokļu administrāciju
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
8.4. Detalizēta informācija par visām būtiskajām saistībām, kas nav ietvertas bilancē, par
biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības sniegtajām garantijām (galvojumiem), kā arī par
tiem apstākļiem, kādos šo garantiju (galvojumu) dēļ varētu rasties saistības. Norāda aizņēmumu
summas, procentus un samaksas termiņus. Ja aizņēmumi ir nodrošināti ar ķīlu, par to ziņo un
norāda, kurš īpašuma objekts izmantots par nodrošinājumu
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
8.5. Ja biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības pārvaldes institūcijas locekļi ir saņēmuši algu
vai atlīdzību par noteikta veida izdevumiem, – algas vai atlīdzības kopsumma un paskaidrojumi,
kāda veida izdevumi atlīdzināti. Minēto darbinieku vidējo skaitu gadā aprēķina, saskaitot
darbinieku skaitu pārskata gada katra mēneša pēdējā datumā un iegūto summu dalot ar mēnešu
skaitu pārskata gadā
Vidējais darbinieku skaits gada ietvaros ir bijis 8, valdes locekļiem un biroja darbiniekiem noteikta
atlīdzība par pienākumu veikšanu, cita veida izdevumi atlīdzināti vien projektu vadītājiem un
iesaistītajām personām par izdevumiem, kas radušies projektu realizēšanas laikā.
8.6. Saskaņā ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā un viņu darba algas
kopsumma
Vidējais darbinieku skaits gadā ir 8, gada ietvaros aprēķinātā algu kopsumma ir EUR 32 060,57.
Atbildīgā persona _Maira Belova__
vārds, uzvārds

_________________
paraksts

Latvija Studentu apvienība
_________________________________________
(organizācijas nosaukums)
40008010647
_________________________________________
(organizācijas reģistrācijas numurs)
Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns

I. Vispārīgā daļa

1. Organizācijas darbības mērķis
Latvijas Studentu apvienības mērķis ir pārstāvēt Latvijas studentus un cīnīties par viņu kā
nozīmīgas sabiedrības sociālās grupas tiesību un interešu ievērošanu nacionālā un
starptautiskā mērogā. Saskaņā ar Augstskolu likumu, apvienības biedri ir visu Latvijas
augstskolu studējošo pašpārvaldes. Latvijas Studentu apvienība (LSA) pauž demokrātiskā
procedūrā formulētu, reprezentatīvu Latvijas studējošo viedokli.
2. Organizācijas darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā labuma
darbību
labdarība
cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība
X pilsoniskās sabiedrības attīstība
veselības veicināšana
slimību profilakse
palīdzības sniegšana katastrofu gadījumos un
ārkārtas situācijās

izglītības veicināšana
zinātnes veicināšana
vides aizsardzība
trūcīgo un sociāli mazaizsargāto
personu grupu sociālās labklājības
celšana
kultūras veicināšana
sporta atbalstīšana
cita (norādīt)__________________

3. Sabiedrības daļa (turpmāk – mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas sabiedriskā
labuma darbība
ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnu
nepilnās ģimenes
cilvēki ar invaliditāti
personas, kas pārsniegušas darbspējas vecumu
X 15–25 gadus veci jaunieši
personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm
ilgstošie bezdarbnieki

bezpajumtnieki
cilvēktirdzniecības upuri
politiski represētās personas
personas, kurām stihisku nelaimju vai dabas katastrofu dēļ ir nodarīts kaitējums, vai viņu
ģimenes
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un viņu ģimenes,
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas dēļ cietušās personas un viņu ģimenes
personas ar alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai datorspēļu
atkarības problēmām un viņu ģimenes
ģimenes, kas audzina bērnu ar invaliditāti
bērni
no vardarbības cietušās personas
cita (norādīt)

4. Informācijas saņemšanai:
juridiskā adrese
Mārstaļu iela 2/4-4, Rīga, LV1050
Kontaktadrese
Mārstaļu iela 2/4-4, Rīga, LV1050
tālruņa numurs
67216061
faksa numurs
67216061
e-pasta adrese
lsa@lsa.lv
mājaslapa
http://www.lsa.lv/

II. 2017.gada darbības pārskats

5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes
kalendāra gadā (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu,
papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
Nākotnes studiju forums: Izaicinājumi un tendences augstākajā izglītībā Latvijā.
Forums ar mērķi apzināt, kāda ir nākotnes izglītība, iepazīstināt ar inovatīvām idejām,
sasaistīt tās ar darba tirgus aktualitātēm un perspektīvām, kā arī diskutēt, uz kādām reformām
jāvirzās Latvijas augstākajai izglītībai. Foruma ietvaros notika četras paneļdiskusijas: 1.
“Kompetencēs balstīta augstākā izglītība”; 2.“Studiju starptautiskā dimensija”; 3. “Zinātnes
loma augstākajā izglītībā”; 4. “Iekšējā un ārējā kvalitātes nodrošināšana”. Forums notika

2017. gada 4. februārī Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā (Jelgavas iela
1, Rīga).
Senatoru un domnieku seminārs “Mērķis”. 8. līdz 9. aprīlī Latvijas Lauksaimniecības
universitātes telpās (Jelgavā) norisinājās jaunu veidolu ieguvušais Senatoru un domnieku
seminārs – seminārs studējošo pārstāvjiem augstskolu lēmējinstitūcijās MĒRĶIS’17. Tā
ietvaros 24 dalībnieki no desmit dažādām augstskolām ieguva metodes un zināšanas, kas
nepieciešamas veiksmīgai savas augstskolas studentu interešu pārstāvniecībai.
Studentu Līderu forums. No 11. līdz 13. augustam Rīgas Doma kora skolā (Meža iela 15,
Rīga) norisinājās LSA ikgadējais projekts “Studentu Līderu Forums”, vienviet pulcējot vairāk
nekā 40 pārstāvjus no dažādām Latvijas augstākās izglītības iestāžu studējošo pašpārvaldēm.
Pasākumā tika izskatīti dažādi temati saistībā ar foruma galveno tēmu – augstākās izglītības
kvalitāti – un līderību, tostarp komandas darbu, ar mērķi pilnveidot dalībnieku zināšanas, tā
stiprinot studentu kustību. Lekciju, darba grupu, piedzīvojumu trases un paneļdiskusijas
ietvaros ar foruma dalībniekiem savā pieredzē dalījās attiecīgo jomu speciālisti, LSA
vecbiedri un valdes locekļi. Pirms foruma tā dalībniekiem, kā arī jebkuram interesentam bija
iespēja piedalīties pirms-pasākumā, kas notika 31. jūlijā Eiropas Savienības mājā.
Projekts “Baltijas valstu nacionālo studentu apvienību tikšanās”. Laikā no 14. līdz
17. septembrim LSA sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā organizēja un
Latvijā uzņēma Baltijas valstu nacionālo studentu apvienību tikšanās reizi (Baltic
Organizational Meeting – BOM), kas pulcēja studentu pārstāvjus no Igaunijas Studentu
apvienības (EÜL), Lietuvas Studentu apvienības (LSS) un LSA. BOM ir reģionāls sadarbības
līgums, kura mērķis ir veicināt sadarbību un zināšanu pārnesi starp studentu organizācijām
Baltijas valstu starpā. Ņemot vērā augstākās izglītības sektora tendences Baltijas valstīs,
projekta tēma bija augstākās izglītības iestāžu (AII) konsolidācijas process. BOM dalībnieku
pamatuzdevums bija noskaidrot to, kas šķiet būtisks tieši studentiem, lai spētu veikt sekmīgu
un labi organizētu AII konsolidācijas procesu. Lai projekta dalībniekiem sniegtu plašāku
ieskatu AII konsolidācijas jautājumu spektrā, tika aicināti vairāki augstākās izglītības
eksperti, kas sniedza savu skatījumu par pārmaiņu procesu augstākajā izglītībā.
Seminārs “Kam rūp students? 2017”. 3 dienu motivācijas un iedvesmas seminārs, kas ik
gadu vienkopus pulcē jaunos un atraktīvos studentu pašpārvalžu aktīvistus, lai pilnveidotu
viņu zināšanas par studējošo pašpārvaldēm un LSA kā institūcijām, kas pārstāv studentus,
izspēlējot dažādas simulācijas un piedāvājot izglītojošas lekcijas. Šī pārskata periodā tas
notika no 20. līdz 22. oktobrim viesu namā “Debesu bļoda”.
6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa
grupu un attiecīgajā jomā
2017. gadā tikuši risināti vairāki augstākajā izglītībā būtiski jautājumi, kuros aktīvu lomu
ņēma LSA. Daudzos jautājumos ir panākti studējošajiem pozitīvi lēmumi. LSA nozīmīgākie
sasniegumi 2017. gadā ietver:
 Apstiprinot 2018. gada budžetu un budžeta ietvaru nākamajiem 3 gadiem, Saeima
piešķīra papildu līdzekļus augstākajai izglītībai, trīs gadu periodā paredzot kopumā
906 750 eiro ar mērķi segt valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI)
likmes pieaugumu. Tādējādi tika risināts LSA aktualizētais problēmjautājums par to,
ka varētu tikt samazināts valsts finansēto studiju vietu jeb budžeta vietu skaits, neturot

2016. gada rudenī pēc studentu gājiena sniegto valdības solījumu to nemazināt.
 Rudenī valdība apstiprināja grozījumus kārtībā, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un
dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā
sniegtu galvojumu. Noteikumu projektā tika iekļauti vairāki LSA aktualizētie un
iesniegtie priekšlikumi, tostarp, nozīmīgākās pārmaiņas sistēmā – studējošā kredīta
“griestu” celšana no 170,74 eiro uz 80% no valstī noteiktās minimālās mēneša algas
apjoma (2018. gadā tie ir 344 eiro) un studiju kredīta maksimālā apmēra
paaugstināšana, samazinot to gadījumu skaitu, kuros studiju kredīts ar valsts
galvojumu nenosedz visu studiju maksu.
 Apstiprināti grozījumi Ministru kabineta noteikumos, kas paredz pilnveidot
sertifikācijas kārtību zobārstniecības studentiem no ārvalstīm. Jaunais regulējums
paredz, ka studentiem no ārvalstīm pirmreizējās sertifikācijas procesā vairs nebūs
nepieciešams apliecināt valsts valodas zināšanas. Pirms izmaiņu veikšanas ārvalstu
studējošajiem sertifikācijas eksāmena ietvaros bija jāapliecina latviešu valodas
zināšanas C1 līmenī, kas radīja īpašas grūtības, jo studiju process norisinājās angļu
valodā.
 Studējošo pārstāvji ieguva arī plašākas tiesības piedalīties studiju kvalitātes vērtēšanā
─ tagad arī studiju programmu licencēšanas procesā, kurš par edzēts, lai drīkstētu
uzsākt studiju programmas īstenošanu, piedalās viens LSA deleģēts students eksperts.
Pēc LSA ierosinājuma turpmāk studiju virzienu akreditācijas procesā tiks vērtēta arī
augstskolas vai koledžas studējošo pašpārvaldes darbība, kas varētu veicināt studējošo
iesaisti studiju kvalitātes nodrošināšanas procesā.
 Tika arī iesākts vai turpināts darbs pie vairākiem nozīmīgiem grozījumiem. Īpaši
izceļams tas, ka Saeima pirmajā lasījumā pieņēma grozījumus Augstskolu likumā
(šobrīd tie jau apstiprināti trešajā lasījumā), konceptuāli atbalstot nepieciešamību arī
Latvijā ieviest profesionālā doktora grādu mākslās. Sākotnēji šo jautājumu bija
aktualizējusi LSA, tiekoties ar Kultūras ministri, un pēc tās tika uzsākts darbs, lai
nodrošinātu pētniecībā balstītas mākslinieciskās prakses doktorantūras programmu
ieviešanu Latvijā, kas šobrīd jau rezultējies ar priekšlikumiem grozījumiem
Augstskolu likumā.
 Papildus vairāku normatīvo aktu grozījumiem, kas skar studējošos, ir vērts izcelt arī
šogad izveidoto LSA Zinātnes fondu, kura mērķis ir nodrošināt Latvijas augstskolu
studējošajiem iespēju piedalīties starptautiskās zinātniskās konferencēs un semināros.
Šī gada rudens semestrī 10 studējošie no dažādām augstskolām jau ir ieguvuši LSA
Zinātnes fonda piešķirto atbalstu un devušies uz zinātniskajām konferencēm, kas
norisinājušās dažādās pasaules valstīs.
 LSA iekšējās vides prioritāšu sarakstā bija darbs pie studējošo pašpārvalžu
pārstāvniecības stiprināšanas un kapacitātes celšanas. Šī mērķa sasniegšanai tika
veidoti kompetenču celšanas vakari un organizētas vizītes pie biedriem. LSA biedri
informēti par organizācijas mērķi, darbībām un iesaistes iespējām klātienes
prezentācijās un Iespēju lapās, kuras tika izsūtītas e-pastos, tā veicinot biedru izpratni
par to, kā viņi var iesaistīties un piedalīties organizācijas darbā, tās mērķa
sasniegšanai.
 Strādāts pie “studentu-ekspertu” tīkla, kura ietvaros izveidots video lekciju cikla
studentiem. Deleģēti pārstāvji ekspertu un novērotāju amatiem augstākās izglītības
kvalitātes novērtēšanas vizītēs (akreditācijās un licencēšanās).
 Organizēti ikgadējie LSA projekti un semināri – “Studentu Līderu forums”, jauno
pašpārvalžu aktīvistu seminārs “Kam Rūp Students?”, senatoru un domnieku seminārs
“Mērķis”, kā arī LSA Gada balva. Papildus tam 1. gadu notika arī “Nākotnes studiju

forums: Izaicinājumi un tendences augstākajā izglītībā Latvijā”.
 Septembrī LSA organizēja Baltijas valstu nacionālo studentu apvienību tikšanās reizi
(Baltic Organizational Meeting – BOM), kas pulcēja studentu pārstāvjus no Igaunijas
Studentu apvienības (EÜL), Lietuvas Studentu apvienības (LSS) un LSA. BOM
aplūkotās tēmas bija par augstākās izglītības iestāžu konsolidācijas jautājumiem
kontekstā ar notiekošajām reformām Baltijas valstu izglītības sistēmās.
 LSA pārstāvji piedalījušies vairākos starptautiskajos pasākumos, kā piemēram,
Eiropas Studentu apvienības Biedru sapulcē, kur tika diskutēts par tuvāko gadu
stratēģiskās prioritātes; Eiropas Studentu konventā, kur fokuss bija vērsts uz augstākās
izglītības nākotnes nodrošināšanu, īpaši izceļot Eiropas augstākās izglītības telpu
(European Higher Education Area); Lietuvas Studentu apvienības Asamblejā, kur
notika paneļdiskusijas par augstākās izglītības pieejamību un iestāžu konsolidācijas
iespējamajiem ieguvumiem un riskiem; Ziemeļvalstu nacionālo studentu apvienību
tikšanās reizē (Nordic Organizational Meeting – NOM), kur tika skatītas tādas tēmas
kā augstākās izglītības reformas Lietuvā, 3+2 studiju modelis un kvalitatīvas
augstākās izglītības priekšnosacījumi.
 Pie vairākiem studējošajiem nozīmīgiem jautājumiem ir uzsākts darbs, kā arī tiek
turpināts iepriekšējos periodos aizsāktais, pamatojoties uz LSA plānošanas
dokumentos minēto.
7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas
dibinātāju/biedru skaits: 29 biedri - visu Latvijas akreditēto augstskolu studējošo
pašpārvaldes, kā arī divu Latvijas koledžu studējošo pašpārvaldes.
iesaistīto personu skaits: 29 biedru (augstākās izglītības institūciju studējošo pašpārvalžu)
biedri, aktīvisti un valdes locekļi, kopā apmēram 200 (divi simti) cilvēku.
sabiedriskā labuma guvēju skaits: Aptuveni astoņdesmit pieci tūkstoši studējošo visās
Latvijas augstākās izglītības iestādēs, kā arī vispārējo vidējo izglītību iegūstošie skolēni.
8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums
kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma 1 110.47 euro
kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 1 110.47 euro, tai skaitā:
- sabiedriskā labuma darbībai 1 110.47 euro
- kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra gadā izlietoto vispārējo ziedojumu
kopsummas 0.00 euro
9. Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes
iestādēm, komersantiem)
Šī pārskata periodā LSA Domes Stratēģiskajos semināros tika izstrādāts gada plāns,
nodrošinot to tiešo vajadzību iekļaušanu LSA darbības plānā. Notikušas regulāras darba
grupas, individuālas tikšanās un vizītes ar LSA biedriem, lai pielāgotu organizācijas darba
uzdevumus LSA biedru aktualizētajiem jautājumiem un jaunākajām izmaiņām augstākās
izglītības politikā.
Turpināta iesāktā sadarbība ar sociālajiem partneriem: Augstākās izglītības padomi,
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību, Latvijas Jauno ārstu asociāciju,
Latvijas Jauno zinātnieku apvienību, Latvijas Zinātņu akadēmiju, Latvijas Rektoru padomi,
Latvijas Darba devēju konfederāciju, Ārvalstu investoru padome Latvijā, Memoranda
padomes pārstāvjiem/nevalstiskajām organizācijām.

Uzturēta sadarbība ar Ministru kabinetu (ministriem), Izglītības un zinātnes ministriju
(IZM), Kultūras ministriju, Tieslietu ministriju, Akadēmisko informācijas centru/Augstākās
izglītības kvalitātes aģentūru, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisiju, Saeimas
Ilgtspējīgas attīstības komisiju un Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā u.c.
Turpināta sadarbība starptautiskā mērogā ar Eiropas Studentu apvienību un citu
Eiropas valstu nacionālajām studentu apvienībām, piedaloties viņu rīkotajos izglītojošajos
pasākumos par augstāko izglītību un studējošo interešu pārstāvniecību, kā arī elektroniskā
veidā uzturot regulāru saziņu.
Regulāri nodrošināta informācija, izmantojot ziņu lapas un sociālos tīklus, par LSA
darbību un aktualitātēm, kas nodota LSA mērķauditorijai – Studējošo pašpārvalžu vadītājiem,
biedriem, domniekiem, aktīvistiem un vispārējai interesantu grupai. Uzturēta organizācijas
iekšējā komunikācija. Saistošie darba dokumenti un atskati no darba grupām un sēdēm
ievietoti mājaslapas sadaļā “Biedru zona”. Plašākai mērķauditorijai paredzētā informācija
ievietota oficiālajā LSA mājaslapā un LSA Facebook lapā vai Facebook grupā.
10. Organizācijas darbību kavējošie faktori
Valdes locekļu nomaiņa pārskata perioda laikā (izmaiņas Viceprezidenta amatā).
Atsevišķos gadījumos atbildīgā par uzdevumu kompetences un nepieciešamo prasmju
trūkums. Valdes locekļu un biroja darbinieka termiņu neievērošana attiecīgu darbu veikšanā.
Viens no galvenajiem darbības kavējošajiem faktoriem ir bijis LSA biedru – studējošo
pašpārvalžu – aktīvas iesaistes trūkums.
Ierēdņu un darbinieku nomaiņa ministrijās, kas kavējusi lēmumu pieņemšanas tempu,
kā arī ar studentiem nesaistītais prioritāro darbu apjoms ministrijā. Ministriju steidzamā kārtā
virzāmie dokumenti uz apstiprināšanu Ministru kabinetā. Vairākos gadījumos ir bijis pārāk
īss laiks atzinumu sagatavošanai un iesniegšanai, kas radījis nepieciešamību pēc lielākas
piepūles to kvalitatīvai sagatavošanai. 2017. gadā Izglītības un zinātnes ministrija vairākas
reizes sniegusi grozījumus Augstskolu likumā, izmantojot iespējas, ko sniedz Saeimu,
tādējādi nozares pārstāvjiem, tostarp LSA, radot situācijas, kad ātri jāreaģē Saeimas komisiju
sēdes uz vietas bez iepriekšējas padziļinātas sagatavošanās.
Papildus finansējuma nepieciešamība, lai veiksmīgāk pilnveidotu LSA gan iekšējo,
gan ārējo darbību. Vairākas idejas un vēlmes nav īstenotas finansējuma trūkuma dēļ.
Finansējuma trūkums ir radījis arī negatīvas sekas uz LSA darbinieku motivāciju darboties, jo
apstākļi ir radījuši situāciju, kad nepieciešams papildus LSA darbam piepelnīties citviet.

III. Turpmākās darbības plāns

11. Organizācijas plānotā darbība nākamajā kalendāra gadā
Ilgtermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – vairāk par vienu
gadu):
- iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
1)
Plānots, ka 2018. gada 27. februārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisināsies jau
otrais LSA rīkotais “Nākotnes Studiju forums: Izaicinājumi un tendences augstākajā
izglītībā Latvijā”. Pasākumā piedalīsies augstākās izglītības, darba tirgus un politikas

veidotāju pārstāvji un studenti. Plānots, ka forumu ar vieslekciju atklās viesis no
Lielbritānijas – izglītības pārmaiņu aģents, uzņēmuma Bryanston Square dibinātājs
vadītājs Marcus Orlovsky. Nākotnes Studiju forumā dalībniekiem būs iespēja
piedalīties kādā no diskusijā par digitalizācijas ietekmi uz augstāko izglītību vai
demokrātijas un valstiskuma lomu tajā. Forumā iegūto informāciju no
paneļdiskusijām un lekcijām plānots apkopot un pēc tam izmantot LSA darbībā, gan
plānojot nākamos izglītojošos pasākumus, gan izmantojot ikdienas darbā, strādājot ar
augstākās izglītības politikas veidotājiem, kā arī studējošo pārstāvjiem augstskolās.
2)
Senatoru un domnieku seminārs “MĒRĶIS’18”, kura mērķis būs radīt padziļinātu
izpratni par akreditāciju procesu un studējošā iesaisti iekšējās kvalitātes
nodrošināšanā. Seminārs pašlaik tiek veidots, mēģinot piemērot saturu dalībniekiem
ar dažādu zināšanu līmeni un pieredzi lēmējinstitūcijās, ļaujot ne tikai noklausīties
lekcijas, bet arī mācīties citam no cita. Semināra norise plānota 2018. gada 6. - 7.
aprīlī. Paredzēts, ka semināra dalībnieki pēc tam turpinās aktīvi darboties studējošo
pārstāvniecībā ilgtermiņā.
3) Viena no LSA darbības prioritātēm būs vērsta uz to, lai 2019. gads tiktu noteikts par
Latvijas Nacionālās augstākās izglītības un zinātnes sistēmas simtgades gadu, nosakot
šīs jomas par prioritātēm un piešķirot nepieciešamo finansējumu no valsts puses.
Tāpēc paredzams, ka tiks rīkotas kādas publiskākas akcijas, pievēršot sabiedrības
uzmanību augstākās izglītības jautājumiem un tās nākotnes perspektīvām.
4)
Paredzams, ka gan Izglītības un zinātnes ministrijas, gan Saeimas Izglītības,
kultūras un zinātnes komisijas darba kārtībā turpināsies darbs pie normatīvo aktu
grozījumu sagatavošanas un apstiprināšanas. Lai nodrošinātu studējošo
pārstāvniecību, plānots turpināt LSA iesaisti Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes
komisijas, ministriju un Augstākās izglītības padomes darbā. Plānots turpināt iesākto
darbus, sniedzot atzinumus par iesniegtajiem priekšlikumiem no studentu
skatupunkta, uzmanot, lai netiek pārkāptas studējošo tiesības.
- plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
Plānots, ka LSA turpinās virzīt priekšlikumus, lai tiktu uzsākta valsts finansēto studiju
vietu piešķiršana pēc kvalitātes kritērijiem, veicināts akadēmiskais godīgums augstskolās,
pilnveidota studiju mobilitātes norise un novērstas nepilnības tajā. Plānots noskaidrot
studējošo viedokli par problēmām, ar kurām tie saskaras ņemot studiju un studējošo kredītu,
lai tālāk varētu strādāt pie šo problēmu novēršanas, kā arī strādāsim arī pie tā, lai veicinātu
augstākās izglītības pieejamību, un citiem jautājumiem.
Īstermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – līdz vienam
gadam):
- iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
Lai sniegtu iespēju LSA aktīvistiem apgūt jaunas un papildināt esošās kompetences, 2018.
gada februārī un martā tiks rīkots aktīvistu kapacitātes celšanas cikls, kurā trīs lekcijās tiks
sniegta iespēja uzzināt vairāk par trim svarīgām prasmēm ─ emocionālo inteliģenci, spēju
uzņemties atbildību un problēmrisināšanas prasmēm.
- plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus

norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
1. Plānots, ka LSA pārstāvji piedalīsies Eiropas studentu apvienības 74. Biedru sapulcē,
kas no 2018. gada 22. līdz 28. aprīlim norisināsies Bledā, Slovēnijā. Semināra tēma
aptvers tematus, kas saistīti ar spēcīgākas studentu kopienas/kustības veidošanu
(studentu ieguvumi, aizstāvības metodes, studentu līderu attīstība).
2. Plānots, ka LSA pārstāvji piedalīsies 35. Eiropas Studentu konventā (European
Students’ Convention – ESC), kas no 2018. gadā no 13. līdz 17. martam
norisināsies Tallinā, Igaunijā. Konventa tēma – iekļaujoša studentu kustība.
Galvenie aplūkojamie jautājumi būs ārzemju studējošo labklājība un iesaiste
studentu kustībā.
3. Plānoti organizācijas ikgadējie projekti, kas vērsti uz augstāko izglītības iestāžu
Studējošo pašpārvalžu aktīvistu kapacitātes uzlabošanu, piemēram, “Kam Rūp
Students? 2018” - apmācību seminārs studentiem, kuriem interesē iesaiste studentu
interešu pārstāvniecībā, “Studentu līderu forums” - apmācību seminārs studentiem,
kuri aktīvi darbojas studentu pašpārvaldēs, kā arī citus atbilstoši aktualitātēm un
organizācijas biedru vēlmēm.

___________________________
(organizācijas vadītāja paraksts*)

__________________________
(Maira Belova)

Piezīme.
*
Veidlapas rekvizītu "organizācijas vadītāja paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais
dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām elektronisko dokumentu
noformēšanas prasībām.
2018.gada ____. martā

Nr

Pozīcija
1 Administratīvie izdevumi
Biroja telpu maksājumi
Biroja uzkopšana / Atkritumu izvešana
Biroja uzkopšana / telpu uzkopšana
Kancelejas un biroja preces
Saimniecības preces
Izmaiņas Latvijas Republikas UR
Grāmatvedības pakalpojumi
Biroja tehniskais nodrošinājums
Bankas pakalpojumi
2 Reprezentācijas izdevumi
Vizītkartes
Prezentmateriāli
Mājas lapas un Facebook lapas izdevumi
Vizītes studējošo pašpārvaldēs
3 Semināri un pasākumi
Kam rūp students?
Studentu Līderu forums
RIK
Konferences, semināri par aktuāliem
jautājumiem augstākajā izglītībā / Iekšējās vides
pasākumi
Konferences, semināri par aktuāliem
jautājumiem augstākajā izglītībā / Nākotnes
Studiju forums
Senatoru un domnieku seminārs
Citi projekti un pasākumi / Kongress
Citi projekti un pasākumi / Domes sēdes
Citi projekti un pasākumi / Gada balva
4 Atalgojums
Prezidents
Valdes loceklis
Valdes loceklis
Valdes loceklis
Valdes loceklis
Biroja darbinieks
Biroja darbinieks
Biroja darbinieks
Atalgojuma virspozīcija
5 Tiesvedība
6 Starptautiskie izdevumi
BM Malta / ESU BM - Slovēnija
BM Izraēla / ESU BM - Melnkalne
NOM Lietuva / NOM Fēru salas
NOM Zviedrija / NOM Latvija
ESC34 / ESC Austrija
ESC35 / ESC Rumānija
BOM tikšanās Latvijā / BOM Igaunija
ESU biedru nauda
Atbalsta fonda izveidei studējošajiem 7 topošajiem zinātniekiem
8 Neparedzētie izdevumi

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2017
9.840.00 €
4.500.00 €
€
2.040.00
€
150.00 €
200.00 €
30.00 €
2.400.00 €
400.00 €
120.00 €
870.00 €
50.00 €
500.00 €
160.00 €
160.00 €
11.200.00 €
3.000.00 €
4.000.00 €
700.00 €

2018
13.205.00
8.000.00
200.00
1.200.00
50.00
100.00
55.00
2.400.00
1.000.00
200.00
1.350.00
50.00
700.00
300.00
300.00
7.550.00
2.700.00
2.200.00
-

€

250.00

€
400.00 €
€
1.900.00 €
€
42.343.20 €
€6 288,26 €
€4 745,86 €
€4 745,86 €
€4 745,86 €
€4 745,86 €
€5 979,78 €
€4 745,86 €
€4 745,87 €
1600.00 €
€ 13.500.00
€ 5.800.00
€ 1.050.00
€ 1.000.00
€ 150.00
€ 400.00
€ 700.00
€ 700.00
€ 250.00
€ 1.550.00

250.00
400.00
600.00
150.00
1.000.00
49.502.99
8.409.88
5.722.39
5.722.39
5.722.39
5.722.39
5.722.39
6.758.79
5.722.39
€ 13.500.00
€ 4.850.00
€ 1.050.00
€ 1.020.00
€ 470.00
€ 300.00
€ 240.00
€ 390.00
€ 210.00
€ 1.170.00

€
€

12.000.00 €
400.00 €

3.000.00
950.00

Izdevumi kopā

€

95.953.20 €

93.907.99

1 Biedru naudas
2 Ziedojumi
3 Atbalstītāji

€
€
€

60.897.38 €
1.000.00 €
2.000.00 €

Atbalstītājus (mantiskā veidā) un ziedojumus ir
79.488.00 nepieciešams turpināt piesaistīt, taču, lai budžeta fails
būtu reālāks, manuprāt, ir aplami pie ieņēmumiem
norādīt summas, par kuru ieņēmumiem nav vismaz
stabilas garantijas. / Maira Belova/

€

1.200.00 €

1.000.00

€
€

12.000.00 €
13.500.00 €

13.500.00

Ieņēmumi kopā

€

90.597.38 €

93.988.00

Bilance

-€

5.355.82 €

80.01

Atlikums gada beigās (2019)

€

Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas
4 procedūras (akreditācijas, licencēšanas)
Valsts budžeta finansējums (atbalsta fonda
izveidei studējošajiem - topošajiem
5 zinātniekiem)
6 Tiesvedība

LSA Konta atlikuma prognoze uz 01.04.

€

€
€
€

1.200.00

15.092.32
€15.012.31

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Pozīcija
Biroja telpu maksājumi
Biroja uzkopšana / Atkritumu izvešana
Biroja uzkopšana / telpu uzkopšana
Kancelejas un biroja preces
Saimniecības preces
Izmaiņas Latvijas Republikas UR
Grāmatvedības pakalpojumi
Biroja tehniskais nodrošinājums
Bankas pakalpojumi
KOPĀ:

Budžets 2017
Iztērēts uz 01.03.
Budžets 2018
4.500.00 €
6.478.60 €
8.000.00
€
200.00
€
2.040.00 €
216.92
€
1.200.00
€
150.00 €
25.06 €
50.00
€
200.00 €
16.60 €
100.00
€
30.00 €
50.44 €
55.00
€
2.400.00 €
2.200.00 €
2.400.00
€
400.00 €
881.30 €
1.000.00
€
120.00 €
199.65 €
200.00
€
9.840.00 €
10.068.57 €
13.205.00
€

2.
1
2
3
4

Reprezentācijas izdevumi
Vizītkartes
Prezentmateriāli
Mājas lapas un Facebook lapas izdevumi
Vizītes studējošo pašpārvaldēs
Kopā

Iztērēts uz
Budžets 2018
01.03.
50.00 €
32.76
€ 50.00
500.00 €
64.38
€ 700.00
160.00 €
12.00
€ 300.00
160.00 €
27.74
€ 300.00
€ 870.00
€ 136.88
€ 1.350.00

Budžets 2017
€
€
€
€

Starptautiskie izdevumi
4.1.
BM Malta
4.2.
BM Izraēla
4.3.
NOM Lietuva
4.4.
NOM Zviedrija
4.5.
ESC34
4.6.
ESC35
4.7.
BOM tikšanās Latvijā*
4.8.
ESU biedru nauda
Kopā (bez BOM ieņēmumiem)
Kopā (ar BOM ieņēmumiem)
BOM Ieņēmumi:

Budžets 2017
€
€
€
€
€
€
€
€

1.050.00
1.000.00
150.00
400.00
700.00
700.00
250.00
1.550.00

€

5.800.00

€

677.15

Starptautiskie izdevumi

Iztērēts uz 01.03.
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€ 120.50
969.49
144.00
473.10
219.40
3.549.73
1.162.50
6.638.72
3.766.14

Budžets 2018
€
€
€
€
€
€
€
€

1.050.00
1.020.00
470.00
300.00
240.00
390.00
210.00
1.170.00

KOPĀ: €

4.850

ESU BM - Slovēnija
ESU BM - Melnkalne
NOM Fēru salas
NOM Latvija
ESC Austrija
ESC Rumānija
BOM Igaunija
ESU biedru nauda

Lūgums ņemt vērā, ka ceļa izdevumi ņemti ar rezervi, bet tas nepieciešams, jo mēdz būt
neparedzētas izmaksas, kā, piemēram, transports no/uz lidostu, papildus vilcieni vai
autobusi, kas mēdz būt dārgs prieks. Tāpat transporta biļešu cenas pieaug, jo tuvāk nāk
pasākuma datums.

Dienas naudas
Pasākums

Dienu skaits

Delegātu skaits
Uz valsti

ESU BM - Slovēnija
BOM Igaunija
ESC Austrija
ESU BM - Melnkalne
ESC Rumānija
NOM Fēru salas
NOM Latvija
ESU biedru nauda

6
4
5
6
5
5

2
10
1
2
1
1

€
€
€
€
€
€
€
€

29.00
29.00
46.00
35.00
35.00
46.00

30%
€
€
€
€
€
€

8.70
8.70
13.80
10.50
10.50
13.80

5%
€
€
€
€
€
€

KOPĀ ar 30%KOPĀ ar 5%
1.45
1.45
2.30
1.75
1.75
2.30

€
€
€
€
€
€

52.20
34.80
69.00
63.00
52.50
69.00

€ 8.70
€ 5.80
€ 11.50
€ 10.50
€ 8.75
€ 11.50

KOPĀ ar 30%
Uz delegātu
€
104.40
€
348.00
€
69.00
€
126.00
€
52.50
€
69.00

KOPĀ ar 5% Uz delegātu
skaitu
€
17.40
€
58.00
€
11.50
€
21.00
€
8.75
€
11.50

Delegāts 1
(maksa)
€
€
€
€
€
€

75.00
75.00
75.00
75.00
-

KOPSUMMA
(ar 5% dienas
naudas
atmaksu)
800.00
€ 1.042.40
150.00
€
208.00
150.00
€
236.50
750.00
€ 1.016.00
300.00
€
383.75
450.00
€
461.50
300.00
1.162.50
KOPĀ: € 5.451.40 € 4.810.65

Ceļa
Delegāts 2
izdevumi
(maksa)
(visiem)
€
€
€
€
€
€

150.00
140.00
170.00
140.00
-

€
€
€
€
€
€

KOPSUMM
A
(ar 30%
dienas
€ 1.129.40
€ 498.00
€ 294.00
€ 1.121.00
€ 427.50
€ 519.00

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Pozīcija
2017
Prezidents
€ 6.288.26
Valdes loceklis
€ 4.745.86
Valdes loceklis
€ 4.745.86
Valdes loceklis
€ 4.745.86
Valdes loceklis
€ 4.745.86
Biroja darbinieks
€ 4.745.86
Biroja darbinieks
€ 5.979.78
Biroja darbinieks
€ 4.745.86
Nodokļi un nodevas* €
Papildus pozīcija
€ 1.600.00
Kopā € 42.343.20

2018
€ 8.409.88
€ 5.722.39
€ 5.722.39
€ 5.722.39
€ 5.722.39
€ 5.722.39
€ 6.758.79
€ 5.722.39
€
€
€ 49.502.99

Bruto Likme Slodze
€
4.41
0.8
€
4.00
0.6
€
4.00
0.6
€
4.00
0.6
€
4.00
0.6
€
4.00
0.6
€
3.15
0.9
€
4.00
0.6
0.6
€
-

Bruto Alga
€ 564.48
€ 384.00
€ 384.00
€ 384.00
€ 384.00
€ 384.00
€ 453.60
€ 384.00
€
-

VSAOI (dd) VSAOI(DŅ) Neapliekamais minimums
Apliekamais ienākums
IIN
€ 135.98 € 62.09
€
502.39 € 117.41
€ 92.51 € 42.24
€
341.76 € 79.87
€ 92.51 € 42.24
€
341.76 € 79.87
€ 92.51 € 42.24
€
341.76 € 79.87
€ 92.51 € 42.24
€
341.76 € 79.87
€ 92.51 € 42.24
€
341.76 € 79.87
€ 109.27 € 49.90
€
403.70 € 94.35
€ 92.51 € 42.24
€
341.76 € 79.87
€
€
€
€
-

URN
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
-

LSA Izdevumi
LSA izdevumi gadāNeto Alga
€
700.82 €
8.409.88 € 384.98
€
476.87 €
5.722.39 € 261.89
€
476.87 €
5.722.39 € 261.89
€
476.87 €
5.722.39 € 261.89
€
476.87 €
5.722.39 € 261.89
€
476.87 €
5.722.39 € 261.89
€
563.23 €
6.758.79 € 309.36
€
476.87 €
5.722.39 € 261.89
€
€
€
Kopā
€
49.502.99
Atšķirība no plānotā €
-

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.

Semināri un pasākumi
Kam rūp students?
Studentu Līderu forums
RIK
Konferences, semināri par aktuāliem
jautājumiem augstākajā izglītībā /
Iekšējās vides pasākumi
Konferences, semināri par aktuāliem
jautājumiem augstākajā izglītībā /
Nākotnes Studiju forums
Senatoru un domnieku seminārs
Citi projekti un pasākumi / Kongress
Citi projekti un pasākumi / Domes sēdes

3.6

Iztērēts uz
01.03.
€ 3.000.00 € 3.238.41
€ 4.000.00 € 3.701.99
€ 700.00 €
63.74

2017

€ 2.700.00
€ 2.200.00
€ 0.00
€ 250.00

€ 1.200.00 €

170.88
€ 250.00

€ 400.00 €

498.55

€ 1.900.00 €

922.82

€ 400.00
€ 600.00
€ 150.00
€ 1.000.00

Citi projekti un pasākumi / Gada balva
KOPĀ:

2018

€ 11.200.00

€ 8.596.39

€ 7.550.00

1. nodaļa. Vispārējie noteikumi
1.1. Latvijas Studentu apvienība (turpmāk – LSALatvijas Studentu apvienība) ir
brīvprātīga personu apvienība (turpmāk – Latvijas Studentu apvienība), kas
apvieno Latvijas akreditēto augstākās izglītības institūciju studējošo pašpārvaldes, lai
sasniegtu statūtos noteikto mērķi, kam nav peļņas gūšanas rakstura.
1.2. Par Latvijas Studentu apvienības biedru var būt jebkuras akreditētas Latvijas
augstākās izglītības institūcijas studējošo pašpārvalde, kas atzīst un ievēro Latvijas
Studentu apvienības statūtus.
1.3. Latvijas Studentu apvienība ir tiesīga iestāties citās biedrībās vai to savienībās,
kuru darbība un statūti nav pretrunā ar Latvijas Studentu apvienības statūtiem.
1.4. Latvijas Studentu apvienība ir juridiska persona ar savu simboliku, zīmogu un
kontu bankā.
1.5. Latvijas Studentu apvienības oficiālā
abreviatūra ir LSA
1.6. Latvijas Studentu apvienība ir nodibināta uz nenoteiktu
laiku.

Commented [1]: _Rejected suggestion_
Commented [2]: _Rejected suggestion_
Commented [3]: Šim jēga tikai tad, ja to turpmāk arī
izmanto. Ja šo atbalstām, tad pārveidojam arī visas
turpmākās instances ar "Latvijas Studentu apvienība".
Commented [4]: _Rejected suggestion_
Commented [5]: _Rejected suggestion_
Commented [6]: _Rejected suggestion_

Formatted: Right: 7.23 cm

1.5. Latvijas Studentu apvienības abreviatūra ir
LSA
1.7. Latvijas Studentu apvienības tulkojums angļu valodā ir “Student Union of Latvia”,
franču valodā ir “Union des étudiants de Lettonie”, vācu valodā ir “Der
Studentenverein Lettlands” un krievu valodā - "Латвийское объединение
студентов”.

2. nodaļa. Latvijas Studentu apvienības mērķis un
uzdevumi
2.1. Latvijas Studentu apvienības mērķis ir pārstāvēt Latvijas studentus un cīnīties par
viņu kā nozīmīgas sabiedrības sociālās grupas tiesību un interešu ievērošanu
nacionālā un starptautiskā mērogā.
2.2. Latvijas Studentu apvienība savu mērķu izpildei veic šādus
uzdevumus:
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 ar starp Latvijas un ārvalstu organizācijām jaunatnes,
izglītības, kultūras, zinātnes un sporta jomās;
2.2.4. izplata informāciju par Latvijas studējošajiem aktuāliem notikumiem,
norisēm un problēmām;
2.2.5. aktīvi pauž demokrātiskā procedūrā formulētu, reprezentatīvu Latvijas
studējošo nostāju, viedokli un attieksmi publiskajā telpā;
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2.2.6. gūst ienākumus, veicot saimniecisko darbību;
2.2.7. organizē kultūras, izklaides un izglītojošus pasākumus.
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3. nodaļa. Latvijas Studentu apvienības organizatoriskā
struktūra
3.1. Latvijas Studentu apvienības organizatorisko struktūru sastāda Kongress,
Dome un Valde.

4. nodaļa. Biedru iestāšanās Latvijas Studentu apvienībā,
izstāšanās un izslēgšana
4.1. Studējošo pašpārvalde, kas vēlas iestāties Latvijas Studentu apvienībā,
iesniedz noteiktas formas rakstisku pieteikumu Domei. Pieteikuma formu un tam
klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Dome.
4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Latvijas Studentu apvienībā pieņem Dome. Domei
pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā četru nedēļu laikā
no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Valdei pamatotsmotivēts
lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam piecu darba dienunedēļas laikā no tā
pieņemšanas brīža.
4.3. Domes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var apstrīdēt kārtējā Kongresā.
Ja arī kārtējais Kongress noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par biedru
un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc sešiem mēnešiem.
4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Latvijas Studentu apvienības, rakstveidā
paziņojot par to Domei.
4.5. Biedru var izslēgt no Latvijas Studentu apvienības ar Domes
lēmumu, ja:
4.5.1. biedrs ilgāk kā vienu gadu nav nomaksājis biedra
naudu;
4.5.2. biedrs neievēronepilda Kongresa, Domes vai
Valdes lēmumus;
4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās
saistības;
4.5.4. biedrs veic darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos
noteikto.
4.6. Jautājumu par Latvijas Studentu apvienības biedra izslēgšanu Dome izskata
tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamā biedra pārstāvjus un dodot tiem vārdu sava
viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis lēmuma pieņemšanai.
Domei pamatots lēmums par biedra izslēgšanu no Latvijas Studentu apvienības, un šī
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lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu darba dienu
laikā no tā pieņemšanas brīža.
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5. nodaļa. Biedru tiesības un
pienākumi
5.1. Latvijas Studentu apvienības biedriem – augstākās izglītības institūciju
studējošo pašpārvaldēm – ir šādas tiesības:
5.1.1. ar savu deleģēto pārstāvju starpniecību vēlēt, tikt ievēlētam un citādi
piedalīties Latvijas Studentu apvienības pārvaldē;
5.1.2. saņemt informāciju par Latvijas Studentu apvienības darbību, tai
skaitā iepazīties ar visu Latvijas Studentu apvienības institūciju protokoliem,
lēmumiem un rīkojumiem;
5.1.3. piedalīties visos Latvijas Studentu apvienības organizētajos pasākumos,
iesniegt priekšlikumus par Latvijas Studentu apvienības darbību un tās
uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.
5.2. Latvijas Studentu apvienības biedriem – augstākās izglītības institūciju
studējošo pašpārvaldēm – ir šādi pienākumi:
5.2.1. ievērot Latvijas Studentu apvienības statūtus un pildīt Kongresa, Domes
un Valdes lēmumus;
5.2.2. regulāri maksāt biedra
naudu;
5.2.3. saudzēt Latvijas Studentu apvienības materiālās
vērtības;
5.2.4. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Latvijas Studentu apvienības
mērķua un uzdevumu realizēšanu;
5.2.5. atturēties no rīcības, kas varētu negatīvi ietekmēt Latvijas Studentu
apvienības reputāciju un nodarīt tai kaitējumu;
5.2.6. nodrošināt attiecīgās augstākās izglītības institūcijasskolas studējošo
pārstāvniecību Latvijas Studentu apvienības virzienu darba grupās un
lēmumprojektu izstrādē.

6. nodaļa. Kongresa sasaukšana un lēmumu
pieņemšana
6.1. Kongress ir augstākā Latvijas Studentu apvienības lēmējinstitūcija, kas sanāk
reizi gadā – kalendārā gada pirmajā ceturksnī.
6.2. Kongress sastāv no Latvijas Studentu apvienības biedru – augstākās izglītības
institūciju studējošo pašpārvalžu – deleģētiem studējošajiem. Kongresa delegātu
skaitu ik gadu atkarībā no biedru pārstāvēto studējošo skaita augstākās izglītības
institūcijās nosaka Dome.
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6.3. Kongresa norises vietu nosaka un darba kārtību izstrādā Valde un informē par to
visus biedrus ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms Kongresa norises.
6.3.1. Biedrs var ierosināt izmaiņas darba kārtībā pēc darba kārtības
izsludināšanas.
6.3.2. Kongresā izskatāmie Valdes virzītie lēmumprojekti ir jāiesūta
Kongresa delegātiem ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms plānotā Kongresa.
6.4. Kongresu vada Prezidents vai Kongresa delegāta izvirzīta persona, ko
apstiprina Kongress.
6.5. Tikai Kongress ir tiesīgs lemt par šādiem
jautājumiem:
6.5.1. Latvijas Studentu apvienības statūtu
grozīšana;
6.5.2. Latvijas Studentu apvienības darbības pārskata apstiprināšana pēc
Valdes un Revīzijas komisijas ziņojuma;
6.5.3. Latvijas Studentu apvienības budžeta
apstiprināšana;
6.5.4.
Latvijas
Studentu
apvienības
vadlīniju
apstiprināšana;
6.5.5. Latvijas Studentu apvienības likvidēšana vai
reorganizēšana;
6.5.6. Latvijas Studentu apvienības Prezidenta ievēlēšana uz diviem gadiem un
Revīzijas komisijas ievēlēšana uz vienu gadu atbilstoši Latvijas Studentu
apvienības noteiktai kārtībai.
6.6. Kongresā ir tiesīgi piedalīties un balsot visi Latvijas Studentu apvienības biedri,
kuri ir samaksājuši biedru naudu. Biedri Kongresā piedalās ar savu deleģēto pārstāvju
starpniecību. Biedrs iesniedz apstiprinošu dokumentu, kurš apliecina lēmumu par
pārstāvju deleģēšanu.
6.7. Ārkārtas Kongresu var sasaukt pēc Valdes lēmuma vai ja to rakstveidā pieprasa
ne mazāk kā desmitā daļa Latvijas Studentu apvienības biedru, norādot sasaukšanas
iemeslu.
6.8. Kongress ir lemttiesīgs, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no Domē apstiprinātā
delegātu skaita.
Kongress ir lemttiesīgs, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedru deleģētajiem
pārstāvjiem. Katram deleģētajam pārstāvim Kongresā ir viena balss.
6.9. Ja Kongress nav lemttiesīgs kvoruma trūkuma dēļ, 3 nedēļu laikā Valde sasauc
atkārtotu Kongresu ar tādu pašu darba kārtību. Atkārtots Kongress ir tiesīgs pieņemt
lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru pārstāvju skaita, ar nosacījumu, ka tajā
piedalās vismaz divi biedru pārstāvji.
6.10. Kongresa lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem
biedru pārstāvjiemiem. Lēmums par statūtu grozījumiem vai Latvijas Studentu

apvienības darbības izbeigšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas
trešdaļas no klātesošajiem biedru pārstāvjiem.

7. Nodaļa.
Dome
7.1. Dome ir pastāvīgi funkcionējoša Latvijas Studentu apvienības lēmējinstitūcija, kas
sanāk ne retāk kā reizi divos mēnešos.
7.2. Dome sastāv no Prezidenta un Latvijas Studentu apvienības biedru – akreditēto
augstākās izglītības institūciju studējošo pašpārvalžu –deleģētiem studējošajiem.
Domes locekļu skaitu ik gadu atkarībā no biedru pārstāvēto studējošo skaita
augstākās izglītības institūcijās nosaka Dome.
7.3. Domes sēdes norises vietu nosaka un darba kārtību izstrādā Valde un informē
par to Domes locekļus ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sēdes norises.
7.4. Dome veic šādas
funkcijas:
7.4.1. ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc Kongresa norises uz vienu gadu vēl
Valdes locekļus (izņemot Prezidentu);
7.4.2. kontrolē pārrauga Valdes darbu;
7.4.3. vēl uz diviem gadiem Latvijas Studentu apvienības pārstāvi Augstākās
izglītības padomē.
7.4.4. pieņem lēmumus studējošajiem aktuālajos jautājumos;
7.4.5. sniedz izvirzījumu (nominācijas) sniegšana Eiropas Studentu apvienības
Valdes locekļa vēlēšanām.
7.5. Ārkārtas Domes sēdi var
sasaukt:
7.5.1. Kongress;
7.5.2. Valde;
7.5.3. Revīzijas komisija;
7.5.4. ne mazāk kā piektā daļa Latvijas Studentu apvienības biedru, iesniedzot
Valdei iesniegumu rakstveidā un norādot sasaukšanas iemeslu.
7.6. Dome ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no Domē apstiprinātā
delegātu skaita.
ja tajā piedalās ne mazāk kā puse no biedru deleģētajiem pārstāvjiem. Domes
sēdes ir atklātas.
7.7. Dome lēmumus pieņem ar klātesošo locekļu balsu vairākumu. Katram
deleģētajam pārstāvim Domē ir viena balss.
7.8. Iekšējās darbības un kārtības noteikšanai Dome izstrādā un apstiprina sev
Kārtības rulli.

8. Nodaļa.
Valde
8.1. Valde ir pastāvīgi funkcionējoša Latvijas Studentu apvienības izpildinstitūcija, kas
sāk savu darbību ar balsstiesībām mēnesi pēc vēlēšanu rezultātu paziņošanas
Domes sēdē. Līdz tam savas pilnvaras ar balsstiesībām pilda iepriekšējā Valde, kas
sanāk ne retāk kā reizi divās nedēļās.
(Grozījums
01.04.2018.)

stājas

spēkā

8.2. Valde sastāv no Prezidenta un četriem Domes uz vienu gadu ievēlētiem
Valdes locekļiem.
8.3. Valdes loceklis nedrīkst vienlaikus būt studējošo pašpārvaldes Valdes loceklis. Ja
studējošo pašpārvaldes Valdes loceklis vai pārstāvis augstākās izglītības
institūcijasskolas lēmējinstitūcijās, kurās ieņem amatpersonas statusus, tiek ievēlēts
par Latvijas Studentu apvienības Valdes locekli, viņam ne vēlāk kā mēneša laikā pēc
ievēlēšanas Latvijas Studentu apvienības Valdes locekļa amatā jāpārtrauc iepriekš
minētās studējošo pašpārvaldes ievēlētā amata pilnvaras vai jāsaņem Domes atļauja
amatus apvienot.
8.4. Latvijas Studentu apvienību atsevišķi pārstāv tās Prezidents vai Latvijas
Studentu apvienības Valdes locekļu vairākums kopīgi.
8.5. Prezidents veic šādas
funkcijas:
8.5.1. pārstāv Latvijas Studentu apvienību attiecībās ar iestādēm un
amatpersonām;
8.5.2. pēc Valdes lēmuma slēdz tiesiskus darījumus un sadarbības līgumus;
8.5.3. nodrošina Kongresa, Domes un Valdes sēžu vadīšanu;
8.5.4. atbild par Valdes darbību.
8.6. Valde veic šādas
funkcijas:
8.6.1. vada Latvijas Studentu apvienības darbu Kongresu un Domes sēžu
starplaikā, vadoties pēc LSA Vadlīnijām un rīcības plāna attiecīgajam
periodam;
8.6.2. pieņem finanšu lēmumus;
8.6.3. sagatavo Kongresā un Domē lemjamos jautājumus;
8.6.4. nodrošina Kongresa un Domes lēmumu īstenošanu.
8.7. Ārkārtas Valdes sēdi var ierosināt
sasaukt:
8.7.1. Dome;
8.7.2. Kongress;
8.7.3. Revīzijas komisija;

8.7.4. Latvijas Studentu apvienības biedrs.
8.8. Valde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no Valdes locekļiem. Valdes
sēdes ir atklātas.
8.9. Valde lēmumus pieņem ar klātesošo Valdes locekļu balsu
vairākumu.
8.10. Valdes locekli var atsaukt institūcija, kas šo Valdes locekli ievēlējusi. Valdes
locekli var atsaukt tikai tad, ja tam ir svarīgs iemesls. Par šādu iemeslu jebkurā
gadījumā uzskatāma pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt
Latvijas Studentu apvienību, kaitējuma nodarīšana Latvijas Studentu apvienības
interesēm, kā arī uzticības zaudēšana.
8.11. Prezidents uzskatāms par atsauktu, ja par to nobalso ne mazāk kā divas
trešdaļas no klātesošajiem Kongresa delegātiem.
8.12. Valdes loceklis uzskatāms par atsauktu, ja par to nobalso ne mazāk kā divas
trešdaļas no
klātesošajiem
Domes
locekļiem.
8.13. Valdes loceklim nav tiesību nodot savas pilnvaras trešajām
personām.
8.14. Valdes loceklis var jebkurā laikā iesniegt Latvijas Studentu apvienībai rakstveida
paziņojumu par Valdes locekļa amata atstāšanu.
8.15. Iekšējās darbības un kārtības noteikšanai Valde izstrādā sev Kārtības rulli, ko
apstiprina Dome.
8.16. Valdes locekļu algas apmēru nosaka
Dome.

9. nodaļa. Revīzijas
komisija
9.1. Latvijas Studentu apvienības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli
veic Revīzijas komisija vismaz 3 cilvēku sastāvā, kuru ievēl Kongress uz vienu gadu.
9.2. Latvijas Studentu apvienības Revīzijas komisijas loceklis nevar būt Latvijas
Studentu apvienības Valdes loceklis. Revīzijas komisijas sastāvā nevar tikt ievēlētas
personas, kas pēdējā gada laikā ieņēmušas Valdes vai Stratēģijas padomes locekļa
amatu.
9.3.
Revīzijas
komisija:
9.3.1. veic Latvijas Studentu apvienības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.3.2. dod atzinumu par Latvijas Studentu apvienības budžetu un gada
pārskatu;
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9.3.3. izvērtē Latvijas Studentu apvienības grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.3.4. sniedz ieteikumus par Latvijas Studentu apvienības finanšu un
saimnieciskās darbības uzlabošanaiu.
9.4. Revīzijas komisija lēmumus pieņem ar klātesošo komisijas locekļu balsu
vairākumu.
9.5. Revīzijas komisija veic revīziju Kongresa noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā
reizi gadā.
9.6. Kongress apstiprina Latvijas Studentu apvienības gada pārskatu tikai pēc
Revīzijas komisijas atzinuma saņemšanas.

10. nodaļa. Stratēģijas
padome
10.1. Stratēģijas padome ir konsultatīva institūcija, kuras galvenais uzdevums ir
konsultēt Latvijas Studentu apvienību tās attīstības stratēģijas jautājumos. Tā sekmē
Latvijas Studentu apvienības darbības saskaņošanu ar studentu interesēm, iesaka
priekšlikumus apvienības attīstības stratēģijai.
10.2. Stratēģijas padomes sastāvu, kurā ietilpst vismaz 3 cilvēki, bet ne vairāk kā 10,
uz diviem gadiem aizklāti ievēlē Valde.
10.3. Stratēģijas padome ievēl savu priekšsēdētāju un priekšsēdētāja
vietnieku.
10.4.
Stratēģijas
padomes
uzdevumi:
10.4.1. atbilstīgi padomes locekļu kompetencei sniegt Kongresam, Domei un,
Valdei un Prezidentam konsultācijas ar Latvijas Studentu apvienības darbību
saistītās jomās;
10.4.2. ne retāk kā reizi gadā izvērtēt Latvijas Studentu apvienības darbību un
sniegt atzinumus un priekšlikumus par tās attīstību kopumā, par plānotajām
finansēm, pārvaldības modeļa izmaiņām un citiem būtiskiem Latvijas Studentu
apvienības darbības jautājumiem.
10.5. Stratēģijas padomei ir
tiesības:
10.5.1. pieprasīt un saņemt no Latvijas Studentu apvienības Domes un Valdes
savam darbam nepieciešamos dokumentus un informāciju;
10.5.2. ierosināt jautājumu izskatīšanu Latvijas Studentu apvienības Kongresā,
Domes vai Valdes sēdē;
10.5.3. sniegt atzinumus un priekšlikumus par Latvijas Studentu
apvienības reglamentējošajiem dokumentiem un citu dokumentu projektiem.
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10.6. Stratēģijas padome tiek sasaukta pēc tā priekšsēdētāja, ne mazāk kā trešās
daļas tās locekļu vai Latvijas Studentu apvienības Prezidenta ierosinājuma.
Stratēģijas padomes sēdes tiek protokolētas un pieņemtie lēmumi ir atklāti.

11. nodaļa. Latvijas Studentu apvienības manta un finanšu
līdzekļi
11.1. Lai Latvijas Studentu apvienība varētu pildīt savus uzdevumus un sasniegt
Statūtos paredzētos mērķus, tai, likumos u.c. tiesību aktos noteiktā kārtībā, ir tiesības:
11.1.1. iegūt kustamo, nekustamo un intelektuālo īpašumu;
11.1.2. veidot finanšu resursus.
11.2. Latvijas Studentu apvienības finanšu līdzekļus veido:
11.2.1. biedru nauda;
11.2.2. fizisko un juridisko personu ziedojumi, dāvinājumi un ziedojumi
konkrētiem mērķiem;
11.2.3. ienākumi no saimnieciskās darbības;
11.2.4. citi ienākumi no finansēšanas avotiem, kas nav aizliegti ar likumu un
citiem tiesību aktiem.
11.3. Latvijas Studentu apvienības biedri maksā biedru naudu, kuras apmēru,
noteikšanas un maksāšanas kārtību nosaka Dome pēc Valdes priekšlikuma.
11.4. Latvijas Studentu apvienības finansiāli saimnieciskā darbība tiek veikta atbilstoši
Valdes apstiprinātam darbības plānam.
11.5. Latvijas Studentu apvienības mantas un finanšu līdzekļu izlietošanas un
izmantošanas kārtību nosaka Valde.

12. nodaļa. Latvijas Studentu apvienības likvidācija un
reorganizācija
12.1. Lēmumu par Latvijas Studentu apvienības likvidāciju vai reorganizāciju
pieņem Kongress pēc Domes priekšlikuma.
12.2. Likvidācijas gadījumā Kongress apstiprina likvidācijas komisiju, kas aprēķina
Latvijas Studentu apvienības īpašuma vērtību, sastāda likvidācijas bilanci un iesniedz
to Valdei.
12.3. Par Latvijas Studentu apvienības finanšu līdzekļu un citas mantas
izlietošanu pēc Latvijas Studentu apvienības darbības izbeigšanās vai reorganizācijas
lemj Kongress ar vienkāršu balsu vairākumu.

X Nobeiguma jautājumi
x. Grozījumi LSA Statūtos izdarāmi, pieņemot Kongresa lēmumu.
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x. Grozījumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc apstiprināšanaslīdz ar nākamāošo gada
Kongresa datumu
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x. Ar šo LSA Statūtu stāšanos spēkā, atbilstošie normatīvie akti iepriekšējā redakcijā
zaudē spēku.
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Prezidents
M. Belova
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