Adrese: Baznīcas iela 5-20, Rīga, Latvija, LV-1010
Tālrunis: (+371) 67034673, fakss: (+371) 67034693
lsa@lsa.lv, http://www.lsa.lv

Latvijas Studentu apvienības
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Piedalās: Valdes locekĜi:
Uldis Luckāns – Prezidents
Zane Grigale – Akadēmiskā virziena vadītāja
Kirils Solovjovs – Starptautiskā virziena vadītājs
Aleksandrs ZlatopoĜskis – Viceprezidents
Dainis Jakovels – Informācijas virziena vadītājs
Rihards GraudiĦš – Projektu virziena vadītājs
Kongresa delegāti: LU (20), RTU (17), LLU (10), BSA (4), BAT (8), RPIVA (9), RSU
(11), TSI (4), DU (8), LPA (9), ISMA (4), BA (6), ViA (7), LSPA (6), EKA (7), VeA (6),
LJA (3), LKA (5), LMA (2), REA (2)

Darba kārtība:
1. 13. Kongresa atklāšana
2. LU SP priekšsēdētājas Loretas Skaburskas uzruna
3. LSA prezidenta Ulda Luckāna uzruna
4. Mandātu komisijas ziĦojums
5. Darba kārtības apstiprināšana un protokolētāja ievēlēšana
6. Balsu skaitīšanas komisijas izveide un apstiprināšana
7. Revīzijas komisijas ziĦojuma apstiprināšana
8. Pārskats par LSA darbību 2007. gadā
9. LSA Statūtu grozījumu apstiprināšana
10. LSA prezidenta amata kandidātu uzrunas
11. Jautājumi prezidenta amata kandidātam
12. Debates par prezidenta amata kandidātiem
13. Balsojums par prezidenta amata kandidātiem
14. ZiĦojums par LSA 2007. gada budžetu

15. LSA budžeta 2009. gadam vadlīniju apstiprināšana
16. LSA 2008.gada biedra naudu un budžeta apstiprināšana
17. LSA Revīzijas komisijas 2008. gadam izvirzīšana un ievēlēšana
18. LSA Vadlīniju 2008. gadam apstiprināšana
Kongress tiek atklāts plkst. 11:20.
Darba norise:
1. Kongresa atklāšana
ZiĦo K.Solovjovs
Sveic visus delegātus ikgadējā kongresā. Novēl produktīvu
darbu šajā kongresā.
2. Latvijas Universitātes Studentu padomes priekšsēdētājas Loretas Skaburskas
uzruna
Sveic kongresa dalībniekus LU Mazajā aulā. Nolasa nelielu vēstījumu un
novēl veiksmīgu kongresu.
3. LSA prezidenta Ulda Luckāna uzruna
Novēl produktīvu un vienam otru cienošu darbu.
PieĦemot lēmumus, aicina tos argumentēt. Atzīst, ka ir pietiekami daudz saskāries
ar SP problēmām. Aicina iedziĜināties ikvienā jautājumā un pieĦemt visai
studentijai nozīmīgus lēmumus, domājot par visām augstskolām, ne tikai par
savu.
4. Mandātu komisijas ziĦojums
ZiĦo K. Solovjovs
Lūdz mandātu komisijai ziĦot par pašreizējo situāciju.
ZiĦo J. Tjutrins
LSA 13. kongresa apstiprinātais delegātu skaits ir 290. Lai būtu kvorums,
jābūt 145 delegātiem. Pašlaik reăistrējušies 148 delegāti. Kongress ir lemttiesīgs.
5. Darba kārtības apstiprināšana un protokolētāja ievēlēšana
ZiĦo K.Solovjovs
Jautā, vai kādam ir iebildumi vai ierosinājumi darba kārtībai.
Nolemj: Nav neviena iebilduma vai ierosinājuma. Līdz ar to kongresa darba
kārtība tiek apstiprināta.
LSA Valde par 13. kongresa protokolētāju izvirza Daci Granti.
Nolemj: Nav aktīvas opozīcijas, D. Grante tiek apstiprināta par 13. kongresa
protokolētāju.
6. Balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšana
ZiĦo K.Solovjovs

•
•
•
•
•

Lūdz izvirzīt kandidātus balsu skaitīšanas komisijai.
RSU izvirza Elīnu ViĜumu
BAT izvirza Zani Granti
LPA izvirza Aigaru KārkliĦu
RTU izvirza Jūliju Zotopu
LKA izvirza Laumu Kazaku

ZiĦo K.Solovjovs
Jautā, vai ir iebildumi apstiprināt šādu balsu skaitīšanas komisiju.
Nolemj: Nav aktīvas opozīcijas, 13. kongresa balsu skaitīšanas komisija
apstiprināta sekojošā sastāvā: Elīna ViĜuma, Zane Grante, Aigars
KārkliĦš, Jūlija Zotopa, Lauma Kazaka.
7. Revīzijas komisijas ziĦojuma apstiprināšana
ZiĦo A. Alksne, U. Luckāns, K. Solovjovs, A. Zeps, A. ZlatopoĜskis
• A.Alksne (LSA Vecbiedrs) sniedz informāciju no Revīzijas komisijas.
Revīzijas komisija, iepazīstoties ar LSA finanšu un saimnieciskās
darbības situāciju, konstatējusi, ka Gada pārskats nav iesniegts Valsts
ieĦēmumu dienestā noteiktajā termiĦā - 31.martā, pakĜaujot LSA soda
sankcijām par kavējumu. LSA Valde ir kavējusi Revīzijas komisijai
pieeju grāmatvedības un finanšu plūsmas pārskata dokumentiem.
Revīzijas komisija nesniegs atzinumu par 2007. gada gada pārskatu, jo
Revīzijas komisijai nebija iespējams pārliecināties par finanšu līdzekĜu
izmantošanu atbilstoši organizācijas mērėiem un atbilstību
grāmatvedības un lietvedības principiem. (Pielikums Nr. 16)
• Tiek piedāvāti 2 varianti:
o 1) Par atbildīgās personas deleăēšanu, kas apĦemas sagatavot

o

•

•

Revīzijas komisijai nepieciešamo informāciju; par ārkārtas kongresa
sasaukšanu, darba kārtībā iekĜaujot tikai vienu jautājumu, lai
apstiprinātu Revīzijas komisijas ziĦojumu un gada pārskatu;
2) Par atbildīgās personas deleăēšanu, kas apĦemas sagatavot
Revīzijas komisijai nepieciešamo informāciju; jaunas Revīzijas
komisijas vai revidenta izvirzīšana un ievēlēšana; deleăēt pilnvaras
apstiprināt 2007. gada revīzijas ziĦojumu un gada pārskatu LSA
Domei; vienoties par nepieciešamās informācijas sagatavošanas
laiku un nākamo Domes sēdi revīzijas ziĦojuma un gada pārskata
apstiprināšanai vai noraidīšanai.

U. Luckāns – LSA nekad neiesniedz gada pārskatu, pirms tas nav
apstiprināts LSA kongresā. Lai sagatavotu pārskatu, LSA Valde balstījās
uz esošajiem finanšu dokumentiem. Parādījās ārpus LSA rīcībā esošie
finanšu dokumenti, kas pašreizējai valdei nebija iesniegti, zināmi.
Problēma radās, kad no iepriekšējā vadītāja netika pārĦemta precīza
informācija.
P. Jurs (LPA) - Tas ir amorāli, ka LSA, kurai jābūt par paraugu citām
SP, ir šāda situācija. LSA ir jāuzĦemas atbildība par to, lai budžeta
pārskats būtu caurspīdīgs.

•
•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

R. BērziĦš (RTU) - Vai nav tā, ka pēc katra vadītāja maiĦas nav
vajadzīgs Revīzijas komisijas ziĦojums?
A. Alksne – Pareizi teikts, ka revīzijai jānotiek ne retāk kā 1 reizi gadā.
U. Luckāns, kandidējot uz vadītāja amatu, pārĦēma arī visas
parādsaistības.
A. Cīrule (RSU) - Šodien ievēlēsim jaunu Revīzijas komisiju, un lai šī
Revīzijas komisija līdz nākošajaiDomes sēdei veic revīziju. Pēc tam lai
Dome lemj tālāk, vai mūs apmierina šis ziĦojums.
U. Luckāns – Domes sēde notiks mēneša laikā pēc kongresa. Ir
nepieciešams dziĜāks audits par 2007. gadu, lai fiksētu, kur tad radušies
šie parādi. Nebija prieks saĦemt kaudzīti ar dokumentiem no LU
administrācijas.
A. Zeps (RTU) – Par kādu periodu mēs runājam?
U. Luckāns – Tam būtu jānotiek pirmajā rudens Domes sēdē, kas varētu
būt septembra beigās, ja kongress to nolemtu.
A. Zeps (RTU) – Mans priekšlikums, ka Revīzijas komisija 30 dienu
laikā sagatavo savu ziĦojumu pēc rīcībā esošajiem dokumentiem.
U. Luckāns – Tas ir jāveic LSA valdei un pēc tam Revīzijas komisijai.
A. ZlatopoĜskis – Revīzijas komisija atzina, ka ir iespējams pagarināt šo
pārskata iesniegšanas termiĦu, tāpēc mums ir vajadzīgs laiks, lai
sagatavotu šo ziĦojumu. Pēc līdzšinējās pieredzes pārskati nav iesniegti
3 gadus. Ieteiktu izvirzīt atbildīgo cilvēku, piemēram, mani, kurš
sakārtos šo finanšu plūsmu.
P. Jurs (LPA) - Es redzu divas lietas – bezatbildība un nolaidība.
K. Solovjovs – Pašlaik mums ir izvirzīta viena persona, iesaku
pieturēties pie tā, ka uzdodam šo pienākumu kādai konkrētai personai.
U. Luckāns – Aleksandr, pēc LSA statūtiem valdes loceklis nevar būt
Revīzijas komisijā.
A. ZlatopoĜskis – Jā, es nebūtu Revīzijas komisijā. Uzklausām Revīzijas
komisiju un balsojam par to, ko viĦi iesaka.
A. Zeps (RTU) – Ierosināt valdei, lai informācija, kas ir tās rīcībā, tiktu
apkopota.
M. Benužs (ViA) - Uzskatu, ka sakārtošana jāveic nekavējoties. Vismaz
šajās 30 dienās jāveic neliels pārskats no informācijas, kas ir pieejama.
K. Solovjovs – Loăiski būtu, ja tiktu izvirzīta atbildīgā persona.
Atrodam šo personu un pēc tam nosakam termiĦu, cik ilgā laikā tas tiks
sakārtots.
P. Jurs (LPA) - Man ir nesaprašana. Par katru organizāciju ir viena
atbildīgā persona. Kāpēc ir jāmūk prom no atbildības?
A. Alksne - Kongress ir lielu personāliju izrādīšanās. Vienojamies ar
valdi atbrīvot no atbildības prezidentu par finanšu dokumentu
sakārtošanu un uzticēt to citam cilvēkam. Atbildīgā persona – kongress
varētu uzturēt atbalstu Aleksandram.
K. Solovjovs - Ja nav iebildumi par šādu sistēmu, tad aicinu balsot par
A. ZlatopoĜska apstiprināšanu finanšu dokumentu sakārtošanai.

Nolemj: A.ZlatopoĜskis vienbalsīgi ievēlēts par atbildīgo personu, kuram
kongress uztic sakārtot LSA finanšu dokumentus.
•

•
•

•
•

K. Solovjovs – Ir divi varianti. 1. variants – sasaukt ārkārtas kongresu,
kur tiek apstiprināts Revīzijas komisijas ziĦojums; 2.variants – Revīzijas
komisija, ko šodien ievelēsim, veiks revīziju līdz rudens pirmajai domes
sēdei.
A. Zeps (RTU) – Līdz pirmajai rudens Domes sēdei valdei apkopot šo
informāciju, kas ir LSA rīcībā.
A. ZlatopoĜskis – Esmu par pirmo rudens Domes sēdi. Domāju, ka
nākošā Domes sēde ir jāsasauc 2 nedēĜu laikā, lai ievelētu jauno valdi,
nevis pēc mēneša.
A. Zeps (RTU) – Pirmā Domes sēde būs 17. maijā. Kad būs otrā Domes
sēde?
U. Luckāns – Pirmā Domes sēde noteikti nebūs pēc nedēĜas, domāju, ka
ne vēlāk kā 17. maijā. Otrā Domes sēde varētu būt jūnijā.

Balsojums par 1. variantu, ka tiek sasaukts ārkārtas kongress, kur tiktu apstiprināts
Revīzijas komisijas ziĦojums.
BALSOJUMS: 4 “PAR”
Balsojums par 2. variantu, ka šodien apstiprinātā Revīzijas komisija veiks revīziju un
pirmajā rudens Domes sēdē sniegs Revīzijas komisijas atzinumu.
BALSOJUMS: 140 “PAR”
1 “ATTURAS”
Nolemj: Ar balsu vairākumu tiek apstiprināts, ka šodien ievēlētā Revīzijas
komisija veiks revīziju un pirmajā rudens Domes sēdē prezentēs un
sniegs savu atzinumu.
•

K. Solovjovs – Aicinu deleăēt Domei pilnvaras apstiprināt 2007. gada
Revīzijas komisijas ziĦojumu.

Balsojums par kongresa deleăējumu Domei apstiprināt Revīzijas komisijas ziĦojumu par
2007. gadu.
BALSOJUMS: 140 “PAR”
0
“PRET”
8
“ATTURAS”
Nolemj: Ar balsu vairākumu tiek apstiprināts, ka kongress pilnvaro LSA Domi
apstiprināt Revīzijas komisijas ziĦojumu par 2007. gadu.
•

A. Zeps (RTU) – Otrā daĜa - sagatavot Revīzijas komisijas ziĦojumu 30
dienu laikā, pēc tam izsūtīt šo informāciju SP.

•

K. Solovjovs – Uzdot nākošajai Revīzijas komisijai - papildus uzdevums
- līdz 30. maijam sagatavot esošo informāciju par finanšu stāvokli.

Balsojums par to, ka šodien jaunievēlētā Revīzijas komisija sagatavos ziĦojumu par
esošo situāciju līdz 30. maijam.
BALSOJUMS: 146 „PAR”
0 „PRET”
2 „ATTURAS”
Nolemj: Ar balsu vairākumu kongress dod uzdevumu jaunievēlētajai Revīzijas
komisijai sagatavot ziĦojumu līdz 30. maijam par finanšu situāciju.

8. Pārskats par LSA 2007. gada darbību.
ZiĦo U. Luckāns, Z. Grigale
• U. Luckāns - Par esošo valdes darbu kopš 2007. g. 17.novembra (pielikumā
prezentācija). Kopš iepriekšējā kongresa notika četras Domes sēdes, divpadsmit
valdes sēdes. Ja ir kādi jautājumi, tad atbildēšu.
• K. Trautmane (ViA) - Pašreiz valdē ir 7 virzieni, jautājums – kas ir darīts
iepriekšējās valdes laikā PR virzienā? Ja netiek nekas darīts, tad ko tu kā
vadītājs darīji?
• U. Luckāns - Cik lielā mērā iespējams cilvēku motivēt? Uz valdi tika atlasīti
piemērotākie kandidāti uz 3-4 mēnešiem. Jūs esiet pārāk prasīgi.
• A. Leijējs (LU) -Augstākās izglītības likumprojekta (AIL) un Jaunatnes likuma
(JL) lobēšanā - kādas likuma normas tika lobētas?
• U. Luckāns - Jaunatnes likumā vecuma robeža – 13 – 30 gadi. AIL ir Ĝoti
apjomīgs gan par slodzēm, augstskolu kritērijiem, SP, valodu. Iesaku izlasīt šo
likumprojektu.
• Z. Grigale – Ja vēlaties uzzināt ko vairāk, tad darbs vēl turpinās, ierosinājumi
no mūsu puses ir Ĝoti daudz. Ja ir dziĜāki jautājumi, tad varat griezties pie manis
vai Ulda, pastāstīsim dziĜāk, kas notiek.
• M. EĦăelis (LJA) - Cik daudz nolikumu ir pieĦemts un cik SP ir 1/200?
• U. Luckāns - No Ĝoti daudzām SP nav šādas informācijas. Bet ir SP, kur caur
Senātu tika apstiprināta 1/200, piemēram, EKA.
.
9. LSA Statūtu grozījumu apstiprināšana
ZiĦo K.Solovjovs, U.Luckāns
• K. Solovjovs - Pēdējie statūti ir noreăistrēti UzĦēmumu reăistrā. Dome ir
izstrādājusi vairākus ierosinājumus, kuriem iesim cauri. Dome ierosināja svītrot
no Statūtiem viceprezidenta ievēlēšanu kongresā.
• U. Luckāns - Iniciators tam biju es. Ir grūti motivēt cilvēkus, kam mandāts
piešėirts kongresā. Nevar šo cilvēku motivēt vai atlaist. Lai panāktu efektīvu šo
darbību, mandātu dod un arī atĦem Dome.

•

•
•

•
•

•
•
•

P. Jurs (LPA) - Paskatoties filozofiski - kam vajadzīgs vyiceprezidents? Lai vara
nekoncentrētos prezidenta rokās. Ja runa ir par to, ka pilntiesīgi viceprezidentu
nevar atlaist, tad varam to grozīt.
K. Solovjovs – valdes locekli atsauc tā institūcija, kas ievēlējusi.
A. Cīrule (RSU) – Vara dalās starp Domi un valdi. Vai tiešām gribam atkal
sasaukt ārkārtas kongresu, lai atsauktu viceprezidentu? Vai ir pamatoti atkal
sasaukt ārkārtas kongresu?
L. Birkava (LLU) – Ir svarīgi ievēlēt tādu komandu, ar kuru varēs sastrādāties.
A.Vanaga (RSU) – KādēĜ nav vajadzīgs viceprezidents? Jo pašlaik mēs, 148
cilvēki, dodam pilnvarojumu 2 cilvēkiem. Nepieprasām valdes, bet gan tikai
prezidenta atbildību. Paši ar saviem delegātiem Domē varam ietekmēt šo
lēmumu.
M. EĦăelis (LJA) – Luckān, vai kāda nopietna likuma pieĦemšanas laikā
prezidents nav bijis klāt?
U. Luckāns - Tāpēc jau mums ir valde, kura tiek deleăēta. Piemēram Z. Grigale
– akreditācijas procesa kārtošanā.
A. ZlatopoĜskis – atgādinu,
ka Dome ir lēmējinstitūcija un valde ir
izpildinstitūcija, Dome var kopā lemt, vai viceprezidents ir vajadzīgs un kādi būs
viĦa pienākumi. Pašlaik mēs nelemjam to, vai viĦu vajadzēs vai ne, bet to, kas
ievēl viceprezidentu.
D. Jakovels (RTU) – Es arī kandidēju uz viceprezidenta amatu un tiku ievelēts
2005. g. Toreiz Luckānu ieraudzīju vienu nedēĜu pirms tam. Tā teikt, ăimenes
locekĜus neizvēlas. Esot šajā postenī un skatoties uz citu organizāciju statūtiem LSA statūti ir fleksibli, Ĝaujam maksimāli Domei to operēt, noĦemot funkcijas no
kongresa. ěaujam veidot komandu prezidentam.
K. Solovjovs aicina balsu skaitīšanas komisiju izvirzīt priekšsēdētāju.

Balsojums par LSA Viceprezidenta amata svītrošanu no LSA Satūtiem
BALSOJUMS: 129 „PAR”
13 „PRET”
6 „ATTURAS”
Nolemj: Ar balsu vairākumu tiek nolemts grozīt statūtus, svītrojot viceprezidenta
ievēlēšanu kongresā un deleăējot šīs pilnvaras Domei.
•
•
•

K. Solovjovs - Grozījumi punktā 8.3., ka LSA var pārstāvēt arī jebkuru LSA
valdes locekĜu vairākums kopīgi.
U. Luckāns – Ierosinājums svītrot „jebkuru”.
K. Solovjovs – Ja nav iebildumu, tad piekrītu.

Balsojums par punkta 8.3. grozījumiem, ka Latvijas Studentu apvienību atsevišėi pārstāv
tās Prezidents vai jebkuru Latvijas Studentu apvienības Valdes locekĜu vairākums kopīgi.
BALSOJUMS: 139 „PAR”
7 „PRET”
2 „ATTURAS”

Nolemj: Ar balsu vairākumu tiek pieĦemti Statūtu punkta 8.3. grozījumi.
•
•

K. Solovjovs – Punkts 8.4. paredz, ka Kongresa, Domes, valdes sēdes prezidents
var deleăēt vadīt citai personai.
U. Luckāns – Jūs nekad neprasat atbildību no valdes, bet no prezidenta. Tas dod
pilnvarojumu.

Balsojums par punkta 8.4. grozījumu apstiprināšanu, ka prezidents nodrošina Kongresa,
Domes un valdes sēžu vadīšanu.
BALSOJUMS: 138 „PAR”
9 „PRET”
1 „ATTURAS”
Nolemj: Ar balsu vairākumu tiek apstiprināti Statūtu 8.4. punkta grozījumi.
•

U. Luckāns – Ierosinu svītrot 1.6. punktu, kas nosaka biedrības juridisko adresi.

Balsojums par 1.6. punkta svītrošanu.
BALSOJUMS: 134 „PAR”
0 „PRET”
14 „ATTURAS”
Nolemj: Ar balsu vairākumu tiek apstiprināta Statūtu 1.6. punkta svītrošana.
•
•

M. Benužs (ViA) - Ja Statūtos nav noteikta atrašanās vieta, tad kur interesenti var
iepazīties ar juridisko adresi?
K. Trautmane (ViA) - Mūsu Statūtos arī tas nav norādīts, ko piekasies?

Balsojums par Statūtu apstiprināšanu, svītrojot punktu 1.6., grozot 8.3., 8.4. un
pievienojot 8.4.4.
BALSOJUMS: 113 „PAR”
9
„PRET”
0
„ATTURAS”
Nolemj: Ar balsu vairākumu tiek apstiprināti grozījumi LSA statūtu punktos 8.3.,
8.4., pievienojot 8.4.4. un dzēšot punktu 1.6.
•

•

M. Bisenieks (LU) - Ja sākumā tika apstiprināts mandātu skaits, tad lūdzu balsu
skaitīšanas komisiju skaitīt precīzāk, jo zinu vismaz 2 cilvēkus, kas jau ir
devušies prom.
A. Leijējs (LU) - Esam pieĦēmuši Statūtus, gribētu jautāt - kad Dome ievēl
valdi? Vai varētu sākt diskusiju par ierosinājumu, ka valdi ievēl kongress?

10. LSA prezidenta amatu kandidātu uzrunas
ZiĦo K. Solovjovs, U. Luckāns, A. ZlatopoĜskis

•
•
•
•
•

•

K. Solovjovs - SaskaĦā ar vēlēšanu kārtības 11. punktu, kandidātu uzrunai tiek
sniegtas 5 min. Aicinu kā pirmo prezidenta kandidātu teikt uzrunu U. Luckānu.
U. Luckāns - Esmu apjucis, ka man jārunā pirmajam.
A. ZlatopoĜskis - Ar U. Luckānu vienojāmies, ka es runāju pirmais.
K. Solovjovs - ěoti atvainojos, ka sajaucu sistēmu. Aicinu A. ZlatopoĜski teikt
uzrunu.
A. ZlatopoĜskis - Prieks, ka šis kongress ir Ĝoti konstruktīvs, esmu bijis RSU SP
divus gadus – gan valdē, gan kā priekšsēdētājs. Un no novembra esmu LSA
viceprezidents. Kopš 1994. g. ir LSA, esmu šeit, jo uzskatu, ka LSA ir vajadzīgas
pārmaiĦas. LSA ir jākĜūst par paraugu citām SP, pārmaiĦās ir jāpiedalās
ikvienam studentam, kopā ir jākĜūst zinošākiem, vienotākiem, ar tālāku skatījumu
nākotnē, nevis ieslīgušiem intrigās un organizācijas iekšienē. Par prioritāti ir
jāizvirza organizācija, nevis kas cits. Šobrīd esam sākuši strauji attīstīties ar
lieliskām vadlīnijām. Ir nepieciešams izveidot jaunu pārvaldes modeli
(pielikumā) - Domes priekšsēdētājs, sekretariāts, kas atbildēs par biroja darba
organizēšanu, finanšu un lietvedības plūsmu. Vadītājam ir jābūt spēcīgam
cilvēkam politisko mērėu sasniegšanai. Tāpēc es domāju, ka šis kandidāts ir U.
Luckāns, esam ar U. Luckānu vienojušies, ka viĦš atbalsta šo pārvaldes modeli,
un es uzĦemšos ăenerālsekretāra pienākumus. Lai kopā mums izdodas!
U. Luckāns – Ceru, ka iepazināties ar manu motivācijas vēstuli, jo tā tapa vienā
elpas vilcienā. (Pielikumā prezentācija). Nepieciešamība biroja darbiniekus
pieĦemt uz ilgāku laiku, šim cilvēkam jābūt pieĦemtam darbā, lai viĦš būtu
motivēts strādāt, viĦam ir jāmaksā alga. Jautājums par budžetu, kādu jūs
apstiprināsiet, un biedra naudu maksāšanu. Ar laupīšanas nolūku skatos uz
cilvēkiem, kuri ir pārauguši SP. Ja ir deviĦi cilvēki valdē, tad sāk veidoties mazas
grupiĦas, tomēr tagad vēlos pateikt paldies, jo gada beigās jau sākām strādāt kā
komanda. Jautājums par darba līgumiem - termiĦš noteikts uz gadu. Domnieku
kompetences celšana lekciju, semināru veidā. Prezidents ir atbildīgs par valdes
darbu. Šeit nestāvu ar teoriju, bet ar praksi. Jau ir cilvēki, kas vēlētos strādāt
manā komandā, bet ir vēl vakances.

11. Jautājumi LSA prezidenta amata kandidātiem
• LU Jautājums par LSA pozīcijām valsts budžeta līdzekĜu finansējumā.
• U. Luckāns - Esmu pārstāvis Augstākās izglītības padomē (AIP), un šī
organizācija strādā ar budžeta vietu izstrādāšanas mehānismu. Rektori un eksperti
uzskata, ka budžeta vietu palielināšana nav nepieciešama. Par stipendijām – es
atbalstu šo principu par rotācijas ieviešanu. Kongresam ir studiju maksu
ierobežošana, vadlīniju izstrāde.
• P. Jurčenko (LU) – Revīzijas komisijas ziĦojumi ir interesanta lieta. Kad jautāju
iepriekšējam vadītājam, kāpēc ir tik slikti, atzina, ka to Uldis savārījis. Tagad ir
šīs komisijas ziĦojums – un atkal iepriekšējā prezidenta vaina. 1. Cik gada
pārskati tavas prezidentūras laikā tika iesniegti VID? 2. Kad tu kandidēji pirms
tam, tu teici, ka visu sakārtosi un nodosi gada pārskatus. Kas tev liek domāt, ka
gada pārskati tiks iesniegti?
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U. Luckāns - Gada pārskati nav iesniegti arī pirms manis, kas varētu man dot šo
motivāciju. Es būtu nodevis, bet es nezinātu par šiem rēėiniem, kas būtu
parādījušies.
R. Gulbis (LU) - Esot sarunās ar LU vadību, lūgt telpas LSA Kongresam, uz
galda parādās LSA rēėini no Līderu foruma. Vai tu vispār sarunājies ar Katrīni?
Vai tu lasīji to atzinumu, ko sastādīja Revīzijas komisija iepriekš? Ka arī
iepriekšējā vadība nebija sniegusi finanšu pārskatus.
U. Luckāns – Jā. Katrīne ir viens no cilvēkiem, kura nevar mani ciest, bet kas
attiecas uz sakārtošanu – tā ir iespējama, ja neuzpeldētu nezināmi rēėini.
P. Jurs (LPA) - Jautājumu man nav, bet tu kā vadītājs pārkāp 100. pantu
Satversmē. Uldi, cik procentu garantijas tu vari sniegt, ka tās nepilnības, kas ir
pieĜautas, tiks likvidētas?
U. Luckāns - Šī valde man ir daudz iemācījusi. Kā vadīt cilvēkus. Ne jau tev man
ir jādod procenti, bet gan sev. Šis process pēdējo nedēĜu laikā netika palaists
pašplūsmā.
A. Cīrule (RSU) - Atkāpšos no filozofiskiem jautājumiem. Kurš uzraudzīs
ăenerālsekretāra darbu? Prezidents, Dome vai valde?
U. Luckāns – Tas. kurš slēdz darba līgumu ar šo personu.
D. Jakovels - Pirms 3 gadiem U. Luckāns uzvēlās man virsū, un ir sanācis daudz
komunicēt. Atceros, ka runājām par pēctecību - kurš varētu nākt pēc tevis. Tu
teici, ka tas nav atkarīgs no tevis. Un cilvēkam jānāk. Vai tu joprojām uzskati, ka
nākamais vadītājs atpeldēs, vai būs cita stratēăija pēctecības jomā?
U. Luckāns - LSA valdē parādījos kā maija saulīte un nevienam neprasīju, vai
kāds mani tur grib. Cilvēkam nav jābūt stumjamam. Uzskatu, ka prezidentam
jānāk no valdes.
P. Jurs (LPA) – Cik procentu garantijas tu dod, ka tu sakārtosi visu šo procesu?
U. Luckāns - Šis solījums jādod LSA valdei.
Jautājums par pēctecību, kā viĦu veidos, lai nodrošinātu šo procesu?
U. Luckāns - Noteikti darba grupu modelis. Jāmotivē cilvēks un jādod zināšanas.
Kamēr šī cilvēka vieta ir tukša, vadītājam ir jāpilda šī amata funkcijas.
I. Enitka (ViA) - Vai nepieĜaujat domu, ka pēc gada ir grūti atcerēties lietas, kas
notikušas finansējuma ziĦā? Vai nevajadzētu to sadalīt pa ceturkšĦiem?
U. Luckāns - Nav citas izejas kā tagad to visu izdarīt. Bet es esmu ierosinājis, lai
Revīzijas komisija to darītu divreiz gadā.
L. Aušeika (RSU) - Tu jau esi vairākus gadus LSA. Esi redzējis iepriekšējo
prezidentu kĜūdas. Un tāpat nemācies no iepriekšējām kĜūdām. Vai tev nav
vēlmes tagad izvirzīt vēl kādu kandidātu?
U. Luckāns - Vienīgā izeja ir stacionārs cilvēks, kuram maksā algu. Citādāk nav
laika rūpēties par visu- gan biroju, gan veidot politiku. Runājot par otru
kandidātu, tad pirms gada cerēju, ka būs jauns vadītājs, varēs tikt galā ar LSA
darbiem. Domāju, ka nevajag stāties ceĜā jaunajiem. Toreiz nostāja iet prom
izrādījās nepareiza. Tagad negribu nevienu izvirzīt vienkārši principa pēc.
A. Alksne - Komentārs par pēctecību. Tie ir dokumenti, rēėini, pēctecība. Esmu
LSA kopš 2001. gada, ir redzamas lietas, kuras veidojat kā riteni no jauna.
Atkārtoti kandidē U. Luckāns jau 4. reizi kā spēcīgs LSA vadītājs, politikas
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bīdītājs, un blakus ir birojs, kas to kontrolēs. Vai tu ieklausīsies Domē daudz
vairāk?
U. Luckāns - Prasīt to cilvēkiem, ar kuriem es strādāju, vai tas ir autoratīvs
režīms. Iesaku vērsties pie valdes.
M. Benužs (ViA) - Iepriekš minēji - kamēr šie pārskati nebūs rindiĦā, nebūs
kārtības. Vai tu līdz oktobrim esi gatavs sagatavot visus 4 gada pārskatus? Vai
zinat par sankcijām, kas notiek, ja netiek iesniegti šie pārskati?
U. Luckāns - Vai nu ir visi 4 gada pārskati vai nav neviena. Jā, zinu par šiem
administratīviem sodiem.
A.Vanaga (RSU) - Mēs diezgan daudz esam runājuši par varas koncentrāciju.
Vai, atsaucoties pēc tavas prezentācijas, viĦi ir pakĜauti tev un valdei? Ja viĦi
dara tikai to, kas ir būtisks katrā virzienā?
U. Luckāns - Prezidentam dod mandātu kongress. Un būs tas, kurš parakstīs
dokumentus. Jautājums, kas lemj par konkursa kandidātu atlasi, ja tāda ir.

12. Debates par prezidenta amata kandidātu
• L. Birkava (LLU) - Ir kandidāts, kurš kandidē 4. reizi, nav nobijies iet LSA.
Kāpēc jūs neviens neejat LSA? Kāpēc aplaudējat tikai pēc sliktiem
komentāriem? Runājot par pēctecību, neuzskatu ka tie ir dokumenti.
• Z. Grigale (LSA) - Man ir bijusi tā laime strādāt kopā ar Uldi pusgadu. Un
tieši pēdējā valdē esam panākuši daudz vairāk. ViĦš ir mācījies no savām
kĜūdām. ViĦš ir ziedojis LSA visus savus jaunības gadus. Atzīstiet, ka
studentu sākuma posms ir laiks, kad ir vislielākās ambīcijas.
• R. Gulbis (LU) - Atnācu no otras aulas un uzzinu, ka viens kandidāts ir
atteicies. Mani ir pārĦēmusi bezcerība. Luckāns foever. No 148 delegātiem
nav neviena cita. Luckāns ir dzimis kretīns, atvainojos, bet nav jau neviena
cita.
• D. Jakovels (RTU) - Man ir tā laime piedzīvot kongresus no 2003. gada. Kad
saĦēmos pacelt roku un uzdot vienu jautājumu. Atbrauc uz kongresu kvorums,
paiet gads, un atkal kongress sanāk kopā. Bet, kad ir izpildinstitūcijas darbība,
tad visi kaut kur pazūd. Nav tā, ka ir viens. Cik no jums ir iedziĜinājušies LSA
iekšējā valdes darbībā? Nepiekristu, ka nav apkārt šo cilvēku, pozitīvais, ka
viĦš ir šeit un strādās politiskajā jomā. Novēlu, lai jums šis skatījums nebūtu
tikai caur kongresiem, bet pamudinājums iesaistīties darbībā. Tikai jautājums,
kā jūs pieejat šai darbībai.
• A. ZlatopoĜskis (RSU) - Runājam par Luckānu, ka viĦš ir tāds un tāds.
Nevaram gaidīt, ka atnāks burvju feja. Luckāns nav palicis viens. Tika vākti
cilvēki, kas varētu darboties nākošajā valdē, kuri varētu darboties. Mums ir
jāpiedāvā sava palīdzība, mums ir vēl daudz cilvēku, mēs augsim gan valdē,
gan Domē. Luckāns ir spējis mainīties, viĦš ir atzinis, ka mainīs sistēmu.
• P. Jurčenko (LU) - Uldis man ir draugs, nekad neesmu atteicis palīdzību.
Sākšu, ka viĦš savā motivācijas vēstulē atzinis, ka viĦš ir traks. Ir cilvēki, kas
kāda mērėa labā nāk pie jums un lūdzas naudu, lai varētu kaut ko izdarīt. Ja
jums nav ne jausmas, tad tie ir narkomāni, sociāli atkarīgie... un daudzi citi.
ViĦi paši neatzīst, ka ir atkarīgi. Uldis ir slikts ilgtertmiĦa kandidāts.

Padomājiet par Ulda veselību. Pirms izstādes “Skola” viĦš ar lauztu kāju
noĦēma sev ăipsi un atkliboja pie manis. Tas, ka viĦš ir vienīgais kandidāts,
nav viĦa vaina, prezidents vienmēr tiek pierunāts. Tā, ka tas ir SP darbs.
Tiek izskaidrota vēlēšanu kārtība.
13. LSA prezidenta vēlēšanu rezultātu paziĦošana

•
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•

ZiĦo E. ViĜuma, K. Solovjovs
K. Solovjovs – Lūdzu balsu skaitīšanas komisiju paziĦot prezidenta vēlēšanu
rezultātus.
E. ViĜuma – Urnā tika izĦemti 141 biĜetens. Nederīgi 14 biĜeteni, „PRET” 25
biĜeteni, „PAR” 102 . Līdz ar to U. Luckāns ir ievēlēts LSA prezidenta amatā.
K. Solovjovs – Lūdzu apstiprināt balsu skaitīšanas komisijas ziĦojumu.

Balsojums par balsu skaitīšanas ziĦojuma par prezidenta vēlēšanām apstiprināšanu.
Nolemts: Vienbalsīgi apstiprināts balsu skaitīšanas komisijas ziĦojums, par LSA
prezidentu ievēlot U. Luckānu.
•

U. Luckāns pateicas par balsojumu un, ja nav iebildumu, lūdz apstiprināt, ka
pirmā Domes sēde varētu notikt 17. maijā. Nākošās nedēĜas sākumā tiks izsūtīta
informācija par valdes modeli.

14. ZiĦojums par LSA 2007. gada budžetu
ZiĦo U. Luckāns, A. Alksne
•
A. Alksne (LSA Vecbiedrs) - Runājām par attaisnojamiem dokumentiem. Ja
nevaram runāt par izdevumiem, tad pašlaik būtu vērtīgi runāt par ieĦēmumiem
– biedra naudām.
•
U. Luckāns - No 2007. gada 31. marta – Ls 20184,44 biedra naudas, IZM – Ls
2785,00, BOM Semināra dalības maksa Ls 488,03. LSA ir neiekasētas biedra
naudas par 2007. gadu aptuveni Ls 20 000 apjomā.
15. LSA budžeta 2009. gadam vadlīniju apstiprināšana
• U. Luckāns dod mandātu valdei piedāvāt dažādus projektus un Domei
apstiprināt izvēlēto projektu. Vai pa gadu izstrādājot un pēc gada SP jau būs
ieplānojušas savos budžetos sekojošo summu. 2. No nākošā gada pāriet uz to,
ka Dome apstiprina budžetu.
• A. ZlatopoĜskis - Nevar apstiprināt budžetu pēc studējošo skaita, jo ir līdzīgas
vai vienādas studiju programmas vairākās augstskolās, bet katrā studiju maksa
atšėiras, līdz ar to atšėiras arī SP budžets, bet gan attiecīgs procents no
augstskolas budžeta.
Balsojums par vadlīniju apstiprināšanu 2009. gadam.
BALSOJUMS: 78 „PAR”
2 „PRET”

10 „ATTURAS”
Nolemj: Ar balsu vairākumu tiek apstiprināts budžeta vadlīniju projekts
2009.gadam.
16. LSA 2008. gada Biedra naudu un budžeta apstiprināšana
• A. ZlatopoĜskis (LSA) - Pozīcijas budžetā atstātas tādas pašas kā 2007. g.
DaĜa no pozīcijām tika samazinātas, tika pievienotas algas, kas nebija iepriekš.
Pēdējās divās Domes sēdēs par to tika diskutēts un apstiprināts virzīšanai uz
kongresu.
• P. Jurs (LPA) - Jaunais budžets ir neskaidrs. Ir jābūt paskaidrojumam, tas nav
caurspīdīgs budžets. Tātad 2000 Ls ir citi vai reflektantu kampaĦa?
• U. Luckāns - Tā ir informatīvā kampaĦa, kas paredzēta topošajiem
studentiem, tipogrāfijas izdevumi un telefona izmaksas.
• N. Jermolajeva (RSU) - SEB banka ir ar mieru segt šos izdevumus, tāpēc jūs
varat izĦemt šo pozīciju.
• U. Luckāns - Šis nav komerciāls pasākums, tāpēc šis ir vienīgais projekts, kur
netiek piesaistīti sponsori, kuri ir jāreklamē.
• S. Zvejniece (BA) - Man ir jautājums par viceprezidenta pozīciju. Šīs summas
ir pirms nodokĜu nomaksas vai pēc?
• A. ZlatopoĜskis (LSA) - Summas ir pirms nodokĜu nomaksas. Minimālā alga,
kurai tiek pievienots attiecīgs koeficients.
• L. LiepiĦa (VeA) - Pirms tam bija ăenerālsekretārs un biroja administrators,
kā tagad?
• A. ZlatopoĜskis - Mēs nezinām, cik būs valdes locekĜu, bija nesaprašanās
valdes modelī.
• L. LiepiĦa (VeA) - Vai nav iespējams piesaistīt papildus finanšu līdzekĜus, lai
sponsorētu telefona un datoru izmaksas?
• A. ZlatopoĜskis - Tas bija domāts kā pamatlīdzeklis.
• L. LiepiĦa (VeA) - Pirms gada netika piesaistītas visas biedra naudas. Kas
notiks, ja arī šogad šāda situācija būs?
• U. Luckāns - Mani uztrauc tas, kā SP čīkst, ka saplānots budžets un neko
nemaksās LSA.
• M. Benužs (ViA) - Ja pieĦemsim šo budžeta projektu, kas tiks mainīts? Ir
jāizlemj, ko mainām, nevis apstiprinām.
• P. Jurs (LPA) - Pozīcija citi – vai tas ir pasākums vidusskolēniem vai
reprezentatīvs pasākums? Nevar šī pozīcija karāties gaisā.
• A. ZlatopoĜskis – tātad priekšlikums ir atšifrēt šo pozīciju?
• K. Solovjovs – punktu 6.2. dzēst un pārvietot uz pozīciju 6.3. (pielikumā).
• I. Ignatova (LPA) - Jūsu plānojumā nebija paredzēts birojā 3 darbinieki?
• A. ZlatopoĜskis (LSA) – Manā plānā bija sekretāre jeb lietvedis, šī pozīcija
tiks aizpildīta, ja pietiks resursu.
• I. Ignatova (LPA) – To arī domāju, lai nemainītu budžeta kopsummu, „citas”
būtu visvienkāršākais un loăiskākais.

•

P. Jurs (LPA) - Varbūt saekonomētos līdzekĜus vajadzētu 6.2. sadalīt, kā būtu
7 valdes locekĜi, starpību ieviest pozīcijā 2.4. (prezentmateriālos)?

Balsojums par 3.3. pozīciju
BALSOJUMS: 78 „PAR”
4 „PRET”
8 „ATTURAS„
Nolemj: Ar balsu vairākumu tiek apstiprināta pozīcija 3.3.
•
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A. ZlatopoĜskis (LSA) – Ăenerālseketārs 2) pozīcija 6.2. sadalīt, daĜu pieliekot
pie valdes locekĜiem, Ls 350 starpību pievienot pie prezentmateriāliem. Kopā
19 320Ls.
E.ViĜuma (RSU) – Jebkur vajag paredzēt neparedzētos izdevumus.
Parādniekus pievienot pie neparedzētajiem izdevumiem. Tas būtu Ls 17 000?
A. ZlatopoĜskis (LSA) – Neparedzētie izdevumi iekasēti kā parādi.
M. Benužs (ViA) - No kādas naudas tiks segti pašreizējie parādi?
U. Luckāns – Lūdzu, pāriesim pie biedra naudām.
D. Jakovels (LSA) - Jums uz rokām ir aprēėini, pēc kā tiek aprēėināti delegāti
un biedra naudas.
P. Jurs (LPA) - Par kādu budžetu mēs runājam? Lielākā pozīcija ir atalgojums,
bet organizācijas budžets lielākoties balstās uz biedra naudām. Kāpēc ir šāda
formula?
D. Jakovels (LSA) - Kas bija pirmais jautājums? Ahaa.. kongresa delegāti
vienmēr ir aprēėināti pēc kubsaknes principa, no studējošo skaita. 1/3 tikai
ietekmē kongresa lielumu. Tas ietekmē tikai to, cik daudz jūs šeit esat.
P. Jurs (LPA) - Neesmu Einšteins, bet kā jūs varētu izvilkt šo lielumu no
kubsaknes?
D. Jakovels (LSA) - Biedra naudu kopapjoms ir vienāds ar budžetu.
K. Solovjovs – Mums ir delegātu skaits. Tas ir proporcionāli. Izmēram nav
nozīmes!
U. Luckāns - Atvieglošu jums dzīvi. 96.p. biedrību un nodibinājums likums
nosaka, ka valdes locekĜi strādā bez algām, ja vien statūtos tas nav noteikts
citādi. 1) vai nu mēs grozam LSA statūtus; 2) cik noteikt atalgojumu – tik
prezidentam; 3) algas apjomu apstiprina Dome, ja pieĦemam lēmumu par
algām.
A. Zeps (RTU) – Ierosinājums grozīt statūtus, paredzēt valdei un prezidentam
atalgojumu, tad 33 000Ls pārveidot par algu fondu.
P. Jurs (LPA) - Piedāvā budžeta projektu un pēc tam seko līdzi biedrību un
nodibinājuma likumam. Algu fonds nevar būt lielākā budžeta daĜa.
A. Alksne (LSA Vecbiedrs) - Liels prieks, ka LSA nonākuši līdz tam, ka
maksās algas, jo bijis laiks, kad vispār noĦemts finansējums. Varam diskutēt
par to, vai ir jādomā par to, kādus ekspertus algo, un valde ir tikai politisks
orgāns. Budžets ir Ls 51 000, tas prasa no jums atbildību biedra naudas
maksāšanā. No LSA vēstures - LSA atcēla armijā iešanu, atlaides transportā,
studiju maksas palielināšanas, kreditēšana. Tagad jūs sakāt, ka tas jums

•

•
•

pienākas, bet LSA bija tie, kas panāca, ka jums ir 1/200 budžets. Maksāsim
biedra naudas, nevis, lai būtu 14 000 iztrūkums.
K. Solovjovs - Piedāvāju balsot par to, vai grozām statūtus, pievienojot to, ka
valdes locekĜi saĦem atalgojumu. Piedāvāju pievienot punktu 8.16. LSA
Dome var noteikt valdes locekĜu algas apjomu.
A. Cīrule (RSU) - Par naudas maksāšanu valdei lemj Dome, bet prezidentam –
tas būtu kongress.
M. Muižarajs (LU) – 8.16. ka Dome apstiprina algas, domāju, ka valde
izstrādā darba līgumus.

Balsojums par punkta 8.16. pievienošanu statūtos.
BALSOJUMS: 81 „PAR”
8 „PRET”
1 „ATTURAS”
Nolemj: Ar balsu vairākumu tiek apstiprināts, ka LSA Statūtos tiek pievienots
punkts 8.16., ka Dome nosaka valdes locekĜu algas apjomu.
•
•

K. Solovjovs - Nav jāliek šis punkts statūtos, 9. p. Biedrību un nodibinājuma
likumā atbilst visām biedrībām.
U. Luckāns - Vajag noteikt, kura institūcija nosaka citu institūciju atalgojumu.

Balsojuma apstiprinājums par statūtu grozījumiem
BALSOJUMS: 88 „PRET 88”
0 „PRET”
2 „ATTURAS”
Nolemj: Ar balsu vairākumu tiek apstiprināti grozījumi LSA statūtos.
•
•
•

K. Solovjovs - Esam ielikuši statūtos, ka Dome nosaka valdes locekĜu
atalgojumu. Vai ir citi ierosinājumi?
P. Jurs (LPA) - Ir jābūt atšifrējumam, nevar būt algu fonds „x”.
D. Jakovels - Algu fonds „y”? Dome būs tā, kas ievēl valdi, Dome arī noteiks
apjomu. Kongress nobīda naudu fondā, un Dome to sadala.

Balsojums par 6. punktu ar apakšpunktiem apvienojumu 6. punktā.
BALSOJUMS: 69 „PAR”
5 „PRET”
16 „ATTURAS”
Nolemj: Ar balsu vairākumu tiek apstiprināts 2008. gada budžeta projekta 6.
punkta apakšpunktu apkopojums 6.punktā.
•
•
•

A. Cīrule (RSU) - Kongress neseko līdzi tam, ko apstiprina.
D. Jakovels (LSA) - To skatīs Domes sēdē.
M. Benužs (ViA) - Mēs jau nobalsojām par algu fondu. Ls 33 000?

Balsojums par budžeta apstiprināšanu.
BALSOJUMS: 88 „PAR”
0 „PRET”
12 „ATTURAS”
Nolemj: Ar balsu vairākumu tiek apstiprināts 2008. gada budžeta projekts.
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

K. Solovjovs - Turpinām ar biedra naudu sadalījumu.
S. Zvejniece (BA) - BA vēl joprojām ir uzstādījums, ka nemaksāsim biedra
naudu. No 15 000 Ls maksājam vairāk nekā 1500Ls, atšėirība no lielākajām
augstskolām ir niecīga. Ierosinu meklēt citādāku biedru naudas aprēėināšanas
kārtību.
U. Luckāns - Apstiprinājām LSA Budžetu, mans ierosinājums ir, lai paliktu
2007. gada 34 897,44 Ls budžets. Un šī atšėirība starp biedra naudu un
neiekasētajām summām ir 20 000Ls kopā 556. Ierosinājums apstiprināt vecā
apmēra summā, iekasēt nesamaksātās biedra naudas, un šie 4 vai 5 tūkstoši
tiktu pievienoti „citi” pozīcijā.
P. Berezovskis (REA) – Iepriekšējā gada laikā netika iekasēti 40% no
budžeta, tad kur ir garantija, ka to iekasēs šogad?
U. Luckāns - Manuprāt šī būtu labāka apĦemšanās SP, nekā budžetu
uzskrullēt par 50%. Racionālāk ir atstāt biedra naudas iepriekš noteiktajā
apmērā.
Ilze (BA) - Mums nav tādas naudas, mēs nevaram to samaksāt, labāk šo
finansējumu atstāt saviem studentiem.
A. Cīrule (RSU) - Ja pieĦemam, ka parādi netiek iekasēti, tad no kurām
pozīcijām tiks noĦemts nost – algas vai citas pozīcijas?
U. Luckāns - Tās nebūtu algas, no kurām būtu jāapgriež.
M. Bisenieks (LU) – Lielākā biedra nauda ir LU. LU pēc LUSP lēmuma
nemaksās ne santīma LSA, kamēr LSA nebūs nokārtotas finanšu saistības.
I. Ignatova (LPA) – Tad kā LSA var apmaksāt parādus, ja SP atsakās maksāt
biedra naudas?
M. Bisenieks (LU) - Nevar samaksāt pilnu biedra naudu, jo LSA atnāk tad,
kad LUSP ir tikko pieĦēmis budžetu.
U. Luckāns - Tad 2008. g. jums būtu jābūt ieplānotai tikpat lielai, cik
iepriekšējā gadā.
M. Pjuse (LU) - Lielai daĜai augstskolu budžeti jau ir pieĦemti.
L. Aušeika (RSU) - Kādā veidā jūs centīsieties piedzīt biedra naudu parādus?
U. Luckāns - Būs pārrunas ar augstskolas vadību, rektoru.
A. ZlatopoĜskis (LSA) - Tikko apstiprinājām budžetu 51 000 Ls apjomā, tad
kāpēc mēs te runājam par veco modeli?
A. Cīrule (RSU) - Atbalstīsim 2. variantu, jo cilvēkam, kas ievāks šos
parādus, būs atkarīga viĦa alga, un tādā veidā lielāka motivācija kaut ko darīt,
esot šajā amatā.

•
•
•

•

P. Jurs (LPA) - Ja ir parāds, tad tas ir robs budžetā. Aicinu pievērsties
balsošanai.
M. Pjuse (LU) – Vai, ja apstiprinām lielāko biedra naudu, tad parādi radīsies
vēl lielāki?
I. Ignatova (LPA) - Varbūt LSA var palīdzēt tām SP, kuras nevar samaksāt.
Bet lielās SP, ja principa dēĜ nemaksā, tad ir zaudējuši apziĦu, kam mums ir
vajadzīga šī organizācija.
S. Zvejniece (BA) - Nav runa par nemaksāšanu, bet par procentuālo
līdzvērtību.

Balsojums par piedāvāto biedra naudas variantu.
BALSOJUMS 18 „PAR”
Balsojums par to, ka biedra naudas tiks atstātas 2007. gada modelī un pārējais tiks segts
no biedra naudas parādiem.
BALSOJUMS: 52 „PAR”
Balsojums par to, ka neatbalsta nevienu no šiem 2 piedāvātajiem variantiem
BALSOJUMS: 4 „ATTURAS”
Nolemj: Ar balsu vairākumu pieĦemts 2. variants, biedra naudu maksāšana
2007. gada modelī.

17. Revīzijas komisijas 2008. gadam izvirzīšana un apstiprināšana
ZiĦo K. Solovjovs
• No esošās Revīzijas komisijas ir saĦemts ieteikums par jaunās Revīzijas
komisijas sastāvu līdzvērtīgu sdalījumu gan no valsts, reăionālajām, gan
privātajām augstskolām: Inese Poruka (RTU), Aigars KārkliĦš (LPA), Dace
Grante (BAT).
Nolemj: Vienbalsīgi tiek apstiprināta Revīzijas komisija sekojošā sastāvā: Inese
Poruka, Aigars KārkliĦš, Dace Grante.
18. LSA vadlīniju 2008. gadam apstiprināšana
• U. Luckāns - Darba grupa ir izstrādājusi un Dome ir apstiprinājusi virzīšanai
uz kongresu sekojošās LSA Vadlīnijas 2008. - 2009. gadam. (Pielikumā)
• L. LiepiĦa (ViA) - Ierosinu apstiprināt šo dokumentu, jo tas tika visiem
izsūtīts un bija iespējams iesniegt ierosinājumus. Aicinu sākt balsot.
• V. Taube (LKA) - Domāju, ka šajā dokumentā ir daudz redakcionālu kĜūdu,
piemēram, par studiju cikliem.
• K. Solovjovs - Atvainojos kongresam LSA valdes vārdā, ka esmu to palaidis
garām.
Balsojums par izmaiĦām studiju ciklos, 4 ciklu vietā minot 3 ciklus.

Nolemj: Vienbalsīgi tiek apstiprinātas izmaiĦas studiju ciklos, 4 ciklu vietā minot
3 ciklus.
Balsojums par LSA vadlīniju 2008. gadam apstiprināšanu.
Nolemj: Vienbalsīgi apstiprinātas LSA vadlīnijas 2008. gadam.
•

U. Luckāns - Paldies visiem, kas izturēja šo smago dienu, produktīvi strādājot.
Atvainojos, ka esmu diezgan miegains, jo neesmu gulējis pēdējās 57 stundas. Bet
LSA apĦemas strādāt un liks arī jums kārtīgi strādāt.

Notiek prezidenta zvēresta sniegšana kongresa delegātiem.
Kongress tiek slēgts 17:45
Pielikumi:
1. Reăistrācijas lapa
2. Darba kārtība
3. LMA SP izvirzījums
4. VeA SP izvirzījums
5. U. Luckāna darbības programma
6. U. Luckāna CV
7. U. Luckāna motivācija un darbības programma
8. A. ZlatopoĜska iesniegums un darbības programma
9. A. ZlatopoĜska CV
10. LSA vadlīnijas 2008.g.
11. Delegāti un biedra naudu aprēėins
12. LSA Budžeta projekts 2008. g.
13. LSA Statūti
14. Statūtu grozījumi
15. Revīzijas komisijas priekšlikumi
16. Informācija no Revīzijas komisijas

Kongresa vadītājs:
/ Kirils Solovjovs /

Kongresu protokolē:
/ Dace
Grante/

