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Latvijas Studentu apvienības (LSA) valdes sasauktā un rīkotā domes sēde
Domes sēdes norises vieta: Banku augstskola, Krišjāņa Valdemāra iela 161
Sēde izsludināta: ar e-pasta starpniecību 2019. gada 23. janvārī
Sēdes sākums: 12.04
Sēdē piedalās: 29 no 51 balsstiesīgā – konstatēts kvorums
Domnieki:
Gundars Veits (BA)
Līga Priedīte (BA)
Diāna Breidaka (DU)
Olga Sprance (DU)
Ieva Iraida (EKA)
Elza Admidiņa (LiepU)
Renāte Vītiņa (LiepU)
Daniels Motorņaks (LJA)
Rēzija Veronika Laumane (LKA)
Viesi:
Santa Katrīna Meikališa (LSA)
Katrīna Sproģe (LSA)
Baiba Puisīte (LSA)
Evelīna Puzo (LSA)
Dagnija Roga (LSA)
Liene Vaivode (LSA)

Endija Maraka (LLU)
Ēriks Belcāns (LLU)
Niks Balinskis (LLU)
Anna Zara (LNAA)
Sigita Roga (LSPA)
Marta Kāpiņa (LSPA)
Alise Pokšāne (LU)
Dāvis Mackēvičs (LU)
Signe Skutele (LU)
Aiva Staņēviča (LU)
Ilze Lisovska (LSA)
Aigars Pluģis (LLU)
Dāvis Vēveris (vecbiedrs)
Jānis Mellēns (LU)
Lelde Loreta Freidenberga (RSU)
Silva Gradovska (LU)
Anda Prokopoviča (LU)

Guntis Kalniņš (RISEBA)
Amanda Barkāne (RSU)
Māris Lapšovs (RSU)
Mārtiņš Danefelds (RSU)
Rebeka Birziņa (RTU)
Edijs Ozols (RTU)
Gustavs Ēvalds (RTU)
Teodors Kerimovs (RTU)
Arta Uzkalne (VeA)
Justīne Širina (LSA)
Hārdijs Nogobods (BA)
Līva Elizabete Liepiņa (LU)
Kristīne Pēča (LU)
Ernests Tomass Auziņš (LU)
Deniss Celuiko (LU)
Ksenija Tarasova (RSU)
Diāna Rītere (LU)

Sēdes darba kārtība:
1. Domes sēdes atklāšana
2. Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana
3. Valdes locekļu un biroja darbinieku darbības pārskats kopš iepriekšējās domes sēdes
4. Finanšu pārskats par periodu kopš iepriekšējās Domes sēdes
5. 2019./2020. gada budžeta projekta prezentācija
6. Grozījumi Biedru naudas noteikšanas un maksāšanas kārtībā
7. Nolikums “Par Latvijas Studentu apvienības studentu-ekspertu tīkla darbību un pārstāvju
deleģēšanu ārējiem studiju kvalitātes novērtēšanas procesiem”
8. Domes un kongresa mandātu skaita apstiprināšana 2019./2020. gadam
9. Aktuālā informācija par grozījumiem normatīvajos aktos
10. Informācija par semināru “LAIKS”
11. Valdes locekļu papildināto gada plānu izskatīšana
12. Studējošo pašpārvalžu aktualitātes
1. Domes sēdes atklāšana
_____________________________________________________________________________
Domes sēdi atklāj BA SP priekšsēdētāja H.Nogoboda uzruna.
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LSA biroja vadītāja B.Puisīte informē, ka kvorums ir konstatēts.
2. Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana
_____________________________________________________________________________
J.Širina: Izsludinu balsojumu:
“Par 2019. gada 23. februāra domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu”.
Mandātus ‘par’ paceļ vairākums. ‘Pret’ vai ‘atturas’ neviens nebalso.
Lēmums: 2019. gada 23. februāra domes sēdes darba kārtība ir apstiprināta.
3. Valdes locekļu un biroja darbinieku darbības pārskats kopš iepriekšējās domes sēdes
_____________________________________________________________________________
Prezidente J.Širina:
o LSA pārstāvji uzstājās Saeimas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju apakškomisijas sēdē,
kur uzstājās ar prezentāciju par priekšlikumiem augstākās izglītības finansēšanas un studējošo
atbalsta sistēmas pilnveidei. Priekšlikumi, it īpaši stipendiju apmēra palielināšana un studējošo
kreditēšanas sistēmas pilnveide, guva plašu rezonansi sabiedriskajā telpā un politiķu atbalstu.
Stipendiju paaugstināšanai visos studiju līmeņos ir nepieciešami vairāk nekā 27 milj. eiro gadā.
Paaugstinājums ne ātrāk kā ar 2020. gada budžetu. Prioritāte – doktoranti. Sociālā atbalsta
pasākumi studējošajiem iekļauti gan valdības rīcības plānā, gan Izglītības attīstības
pamatnostādnēs.
o Kāpēc doktoranti ir pirmā prioritāte? Salīdzinoši starp Baltijas valstīm atbalsts doktorantiem ir
smieklīgs – 113,89 eiro mēnesī, kamēr Igaunijā tā ir 500 līdz 100 eiro mēnesī, Lietuvā 772 līdz
836 eiro mēnesī. Rosinām, ka pirmajā posmā doktorantu stipendijas jāpalielina līdz 500 eiro,
otrajā posmā 860 eiro. 7 934 000 eiro nepieciešami, lai palielinātu stipendiju bakalauriem līdz
200 eiro; to saņemtu katrs piektais studējošais. 4 117 200 eiro nepieciešami, lai palielinātu
stipendiju maģistrantiem līdz 300 eiro; to saņemtu katrs piektais. 18 885 600 eiro nepieciešami,
lai līdz 860 eiro palielinātu visu doktorantu stipendijas. Kopā no valsts budžeta nepieciešami 30
936 800 eiro, lai nodrošinātu pieņemamu atbalstu studējošajiem. Atgādinājām politiķu solījumus
par stipendiju aprēķiniem no LSA rīkotajām politisko partiju debatēm.
o Valdības
deklarācija:
https://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/kk-valdibasdeklaracija_red-gala.pdf. LSA 7.01. nodod vēstuli ar priekšlikumiem valdības deklarācijas
saturam (nu jau) ministrei Ilgai Šuplinskai un Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM)
parlamentārajai sekretārei Anitai Muižniecei. Gandrīz visi LSA priekšlikumi pēc būtības ir
iekļauti gan valdības deklarācijā, gan valdības rīcības plānā. 21.02. IZM notika valdības rīcības
plāna (IZM daļas) saskaņošanas sanāksme ar sociālajiem partneriem. 25.02. to ir plānots nodot
Pārresoru koordinācijas centram un Finanšu ministrijai. Iespējamas izmaiņas. Rīcības plāna
versija
uz
sanāksmes
brīdi
(ar
LSA
valdes
piezīmēm)
–
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y4uaNPmADlLfTtgVZNmqmFE55ITCchQUo8cYva
cT0lI/edit#gid=928053800.
o 21.02. LSA pārstāvji tikās ar izglītības un zinātnes ministri Ilgu Šuplinsku. Pārrunāts valsts
budžeta 2019. gadam sastādīšanas process. Ministre apstiprināja, ka studiju vietas bāzes
izmaksas tiks paaugstinātas līdz iepriekš solītajam apmēram 2019. gadā. Pāreja uz optimālajiem
tematisko jomu koeficentiem 2019. gadā netiks veikta. Ministre tika iepazīstināta ar IZM darba
grupas virzītajām izmaiņām studējošo kreditēšanas sistēmā. IZM informēja, ka ir izveidota darba
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grupa, kas izstrādās jaunu koncepciju doktorantūras studijām. LSA šobrīd nav iekļauta tās
sastāvā, uzstājam tikt iekļauti, lai studējošo intereses tiktu pilnvērtīgi pārstāvētas. Tuvāko
mēnešu laikā gaidāms informatīvais ziņojums par jauno izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu.
Marta sākumā IZM darbu uzsāks ierēdnis, kas valstī būs atbildīgs par Boloņas procesa reformu
ieviešanas gaitu un EHEA iniciatīvu koordinēšanu. Neoficiāla informācija: pavasarī IZM
iesniegs jaunus Augstskolu likuma grozījumus, kas skars arī vairākus LSA un SP darbību un
finansēšanu skarošus aspektus.
G.Kalniņš: Vai doktorantu stipendijas iekļautu arī ārvalstu studentus?
J.Širina: Šobrīd šīs stipendijas saņem tie studējošie, kas Latvijā studē par valsts budžeta
līdzekļiem. Ārzemju studentiem ir iespēja caur Valsts izglītības attīstības aģentūru pieteikties
citām mērķstipendijām.
Akadēmiskā virziena vadītāja L.Vaivode:
o Darbs pie augstākās izglītības ārējās kvalitātes novērtēšanas – tikšanās ar Akadēmiskās
informācijas centru, pārstāvju deleģēšana uz procedūrām, studentu-ekspertu nolikuma darba
grupa un pārstrāde, akadēmisko tikšanās reize, tikšanās ar Dāvi Vēveri, Paulu Feldmani.
o Dalība un LSA priekšlikumu prezentācija Saeimas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju
apakškomisijas sēdē.
o Darbs pie LSA atzinuma sagatavošanas par “Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.
gadam īstenošanas 2014.-2017. gadā” starpposma novērtējumu.
o Darbs pie LSA atzinuma gatavošanas par Augstskolu likuma grozījumiem.
o Darba grupa par Akadēmisko zināšanu minimuma pilnveidi.
o Sadarbībā ar Latvijas Jauno zinātnieku apvienību (LJZA) rīkota darba grupa par doktorantūras
realizāciju un promocijas procesu, Pasaules Bankas rekomendācijām.
o Tikšanās ar LJZA un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību par piedāvājumu
mainīt zinātnisko institūciju finansēšanas modeli.
o Darba grupa par Zinātnes fonda attīstību.
o IZM AIZID direktora vietniece augstākās izglītības jautājumos Dace Jansone par pāreju uz ECTS.
Šobrīd neizskatās spīdošo, jo ministrija plāno veikt reformas vidējā un augstākajā izglītībā, lai
pārietu uz kompetenču izglītību. Lai nebūtu tā, ka ECTS būtu ieviests tikai kā reizinājums,
ministrija vēlas iziet cauri visam akreditāciju ciklam līdz 2023. gadam, izvērtēt un gūt izpratni,
kā pārveidot par kompetenču izglītību.
Sociālā virziena vadītāja I.Lisovska:
o Dalība un LSA priekšlikumu prezentācija Saeimas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju
apakškomisijas sēdē.
o Darbs pie LSA atzinuma sagatavošanas par Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.
gadam īstenošanas 2014.-2017. gadā starpposma novērtējumu.
o Darbs pie sociālā virziena saziņas un darba rīkiem (Facebook grupa, Trello, u.c.).
o Sociālā virziena aktīvistu un vadītāju tikšanās reize.
o Diagnosticējošās aptaujas izveide par problēmzonām sociālajā virzienā.
o Dalība IZM darba grupas sanāksmē par studiju un studējošo kredītu sistēmas pilnveidošanu,
jauna kreditēšanas modeļa izstrāde, sadarbībā ar Finanšu nozares asociāciju, Finanšu institūciju
ALTUM, Valsts kasi, FM, SZA. Valsts galvots studiju un studējošā kredīts bez papildu galvotāja.
Galvojumu no Valsts puses sniedz Altum portfeļa garantijas instrumenta veidā. Students pats
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izvēlas kredīta devēju (3-4 ‘lielās’ bankas). Kredītu var saņemt studējošie Latvijas Republikas
pilsoņi un nepilsoņi. Studiju kredīts tiek izsniegts pilnas studiju programmas apmaksai.
Starptautiskā virziena vadītāja K.Sproģe:
o Aptauja ārvalstu studentiem. Darba grupā 27.02. tiks skatīti aptaujas jautājumi. Aptaujā tiks
apskatīti secīgi jautājumi, sākot ar studiju izvēli, pieteikšanos, līguma slēgšanu un studijām
Latvijā
o Aptaujas tapšanā ieinteresēta arī IZM, kas izrādījuši interesi pirms publicēšanas izskatīt
jautājumus, iespējams, pievienoti viņiem svarīgus jautājumus. Aptauja tiks publicēta marta vidū.
Līdz ar publicēšanu SP tiks izsūtīti e-pasti ar lūgumu izplatīt aptauju, lai iegūtu iespējami lielāku
respondentu skaitu.
o Pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES, tā Latvijai visticamāk kļūs pa trešo valsti, ja vien
netiks panākta citāda vienošanās. Tas radīs nepieciešamību iegūt uzturēšanās atļaujas studijām
Latvijā. Apvienotās Karalistes izstāšanās ietekmēs Erasmus+ programmu, jo tā vairs nebūs
programmas dalībvalsts, bet gan partnervalsts. Eiropas Komisija dara visu iespējamo, lai
gadījumā, ka netiek panākta izstāšanās vienošanās, personas, kas 30.03. vēl ir iesaistījušās
programmā, to var arī pabeigt, gan saņemot stipendiju, gan atzīstot iegūtos kredītpunktus. Pašlaik
Latvijas normatīvajos aktos tiek veikta virkne grozījumu, kas paredz dažādus izstāšanās
scenārijus
M.Danefelds: Ja IZM ir ieinteresēti ārvalstu studentu aptaujas rezultātu uzzināšanā, vai ir zināms,
kad aptauju izsludinās un cik ilgi turēs atvērtu? Iepriekš LSA aptaujām respondentu skaits nav
bijis īpaši liels.
K.Sproģe: Publicēsim marta vidū. Jāskatās, vai būs ierosinājumi no IZM. Ir doma turēt aptauju
atvērtu aptuveni mēnesi. Mēs būsim atkarīgi no pašpārvaldēm, jo tām ir vistiešākais kontakts ar
ārzemju studentiem.
J.Širina: Ļoti novērtēsiet, ja panāksiet, ka augstskola caur saviem kanāliem izplata aptauju.
Iekšējā virziena vadītāja S.K.Meikališa:
o Izveidoti SP datubāzes pamati.
o Saziņa un viesošanās LSPA SP un TSI SP.
o Valdes, biroja un palīgu stratēģiskais seminārs.
o Nākamā studentu nakts pārgājiena organizēšana.
o Notika Gada balva.
o Drīzumā notiks Latvijas Augstākās izglītības un kompetenču seminārs (LAIKS).
o 8. martā notiks Nākotnes studiju forums.
o Gaidām pieteikumus semināra “Kam rūp students?” (KRS) galvenā organizatora amatam.
o Šodien pēc sēdes notiks KRS pēcsemināra lekcija.
A.Barkāne: Man radās jautājums saistībā ar LSA Instagram, kur šobrīd ir akcija "Iepazīsti LSA
valdi", kas, manuprāt, ir laba ideja. Kā man kā studentam valdi palīdz iepazīt storijs, kurā parādīts,
ka valdietis ir bijis CSDD un stāvējis sastrēgumā? Vai tas ir domu, ka LSA šobrīd ir sastrēgumā?
S.K.Meikališa: Mēs esam valdes locekļiem un biroja darbiniekiem devuši radošo brīvību. Esam
iepriekš izrunājuši, aptuveni kādu saturu vajadzētu likt, parādot, ka esam gan cilvēki, gan darboņi.
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Varbūt tas bija neveiksmīgs storijs. Esam sapratuši, ka nedēļa ir par daudz, ko dot vienam cilvēkam,
tāpēc esam saīsinājuši termiņu uz 3-4 dienām.
Finanšu un sadarbības vadītāja D.Roga:
o 14.01.2019. tikšanās ar Swedbank kopā ar J.Širinu un I.Lisovsku par sadarbības iespējām ar LSA
(potenciāla sadarbība uz LSA projektiem, atbalsts biroja labiekārtošanā).
o 22.01.2019. darba grupa par LSA 2019./2020.gada budžeta projektu.
o Jaunu salīdzināšanas aktu sagatavošana un ierakstītu vēstuļu izsūtīšana nemaksājošajām SP un
augstākās izglītības iestāžu vadībām (atbildi sniegušas 4 no 8; termiņš atbildes sniegšanai līdz
28.02.2019.).
o 05.02.2019. 2019./2020. gada budžeta projekta melnraksta izklāsts SP vadītāju tikšanās reizē
(rosinājums veikt grozījumus biedra naudas noteikšanas un maksāšanas kārtībā)
o Iesniegums par darba attiecību pārtraukšanu ar LSA no 2019. gada 1. marta.
G.Kalniņš: Vai šis atlūgums ir saistīts ar budžetu?
D.Roga: Nē. Es nepametu budžeta izstrādi, to turpināšu darīt līdz kongresam un teorētiski varēju
palikt darba attiecībās, bet, ņemot vērā budžeta situāciju, nolēmu uzrakstīt atlūgumu, lai tas
mazumiņš vēl paliek LSA kontā. Ja nopietni, tad veselība pievīla.
S.Skutele: Ko turpmāk plānots darīt ar pašpārvaldēm, kas pēc atgādinājuma nemaksās biedru
naudu?
J.Širina: Tālāk sekos atkārtota sazināšanās ar pašpārvaldēm vai viņu vadību, uzzinot, vai viņi ir
iepazinušies ar vēstuli. Ja nē, tad tikšos ar padomnieku juridiskajos jautājumos, lai vienotos par
tālāko darbību.
M.Danefelds: Ņemot vērā priekšvēlēšanu solījumus, kāds ir progress ar finansējuma piesaisti no
Eiropas struktūrfondiem vai cita veida finansējuma piesaisti?
D.Roga: Šobrīd finansējums piesaistīts nav, bet 1. martā būs iespēja kopīgi ar mums rakstīt
projektu iesniegšanai NVO fondam.
J.Širina: Informāciju ievietosim Facebook grupā.
M.Danefelds: Cik lielu pienesumu budžetam var sniegt tās 4 atbildējušās pašpārvaldes?
D.Roga: Ne visai lielu, jo atsaukušās ir mazās augstākās izglītības iestādes – RAI, LA, LKrA un
RCK. TSI, ISMA, BSA un LMA nav sniegušas atbildi. Katra SP ir svarīga, katrs pienesums dos
iespēju būt daudzveidīgākiem viedokļa pārstāvēšanā.
J.Širina: Esmu sazinājusies ar TSI prorektoru, kurš sākotnēji bija gatavs apmaksāt rēķinus, bet
tad uzstāja, ka ir gatavi apmaksāt tikai tekošo, apgalvojot, ka iepriekšējos gados TSI SP nav
iesaistījusies LSA, lai gan mūsu protokolos un datos ir liecības, ka TSI SP pārstāvji ir piedalījušies
KRS un apmeklējuši domes sēdes. Iestājos, ka jāapmaksā visi rēķini, jo SP ir iesaistījusies.
Sākotnēji SP bija pozitīvi noskaņota par iesaisti LSA.
Sazinos ar BSA SP vadītāju – tikšanās atcēlās, pārcēlām uz nākamo nedēļu.
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Ir bijusi saziņa ar LMA SP vecbiedriem, kas minēja, ka rēķins tiks apmaksāts, bet arī tur ir
tikko mainījusies SP vadība.
S.Skutele: Ja konkrēta SP nebūtu iesaistījusies LSA darbībā, vai tādā gadījumā varētu viņiem
atlaist šo rēķinu?
J.Širina: Tas ir jālemj kongresam, nevis man. Vēsturiski LSA pirms daudziem gadiem ir atlaidusi
parādus, bet tas bija kongresa lēmums.
S.Skutele: Tas nav īsti kongresa lēmums – tas ir Biedrību un nodibinājumu likuma jautājums.
J.Širina: Tad kādā brīdī kongress ir lēmis pretēji likumam vai bijuši likuma grozījumi.
M.Lapšovs: TSI atbilde jāsniedz līdz kādam termiņam?
J.Širina: Visām SP līdz 28. februārim. Nākamnedēļ atkārtoti sazināšos ar šīm personām.
Sabiedrisko attiecību vadītāja E.Puzo:
o Populārākās ziņas LSA Facebook lapā: Infografika par plānoto doktorantu stipendiju apmēra
pieaugumu (53 dalījušies, 181 reakcija); Gada balvas atskata ziņa (kopā 284 reakcijas, 12
dalījušies); Nākotnes studiju foruma 2019 pasākums.
o Populārākās ziņas mājaslapā: Gada balvas atskata ziņa (273 unikāli lasītāji); Amatā ievēlētas
divas valdes locekles (177 unikāli lasītāji); Studējošie varēs apgūt militāro apmācību (112 unikāli
lasītāji).
o Kopā mājaslapu pēdējo dienu laikā apmeklējuši 1300 unikāli lasītāji.
M.Danefelds: Jautājums par inforgrafika izveidi par doktorantu stipendiju palielinājumu. Kāpēc
nebija plānots izveidot infografiku par visu kopējo stipendiju palielinājumu?
E.Puzo: Doktoranti ir tā ziņa, kas visvairāk ir paķerta, bet vajadzētu izveidot arī par pārējo,
akcentējot, ka tā nav pirmā prioritāte un, visdrīzāk, nebūs ar 2020. gadu. Tāpat vajadzētu izveidot
līdzīgu infografiku par kreditēšanas jautājumiem. Ar Ilzi rakstīsim rakstu mājaslapai par stipendiju
situāciju un tur būs jaunais infografiks.
LSA ir aicināta dalīties ar informāciju kampaņas “Fridays For Future” ietvaros, kas pievērš
uzmanību klimata pārmaiņām. 15. martā Rīgā notiks demonstrācija, kuras mērķis ir pievērst
uzmanību klimata pārmaiņām. Līdzīgas akcijas notikušas vairāku Eiropas valstu pilsētās. LSA
parasti dalās tikai ar informāciju, kas tiešā veidā attiecas uz studējošo interešu pārstāvēšanu.
Jautājums: vai LSA jādalās ar informāciju par sabiedrībā būtiskiem procesiem, kas nav tiešā veidā
saistīti ar studējošajiem?
G.Kalniņš: Minējāt, ka šis ir saistīts ar Eiropas Parlamenta vēlēšanām. Kurš jums lūdza šo?
J.Širina: Tā ir globāla jauniešu kustība, Latvijā to pagaidām veido pārsvarā Erasmus studenti un
daži latviešu studenti. Tur ar politiķiem nav saistības.
E.Puzo: Vai kādam ir iebildumi? Ja nav pretenziju, tad pieņemu, ka atbalstāt.
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M.Danefelds: Man nav iebildumu pret šo. Vienīgais aicinātu neaicināt LSA apmeklēt šo
pasākumu studentiem, tikai informēt, ka tāds pasākums ir. (Ierosinājums pieņemts)
4. Finanšu pārskats par periodu kopš iepriekšējās Domes sēdes
_____________________________________________________________________________
Konta pārskats pielikumā.
S.Skutele: Ņemot vērā problēmas ar finansējumu un to, ka Gada balvā fotogrāfam bija atvēlēti
100,00 EUR atlīdzībā, vai valde ir atsvērusi skrupulozāk izskatīt tāmes?
D.Roga: Jā. Nākamajā punktā redzēsiet, ka Gada balvai samazināsies finansējums.
S.Skutele: Vai šis samazinājums aizies uz kādu citu projektu?
D.Roga: Pagaidām tas nav plānots.
M.Lapšovs: Salīdzinot konta pārskatu ar valdes apstiprinātajām algām, prezidentei algu failā ir
rakstīts 371 EUR, bet konta pārskatā uzrādās 469 EUR.
D.Roga: Tas ir tāpēc, ka atalgojumā pēc LSA aprēķina netiek ņemts vērā neapliekamais
minimums, kas katram atšķiras. Apstiprinātajā aprēķinā neņemam vērā apgādājamos un
neapliekamo minimumu, jo to nezinām.
J.Širina: Mums ir dažādi juridiskie statusi un atvieglojumi.
D.Roga: Ja kādam ir lielāki atvieglojumi, tad tas ietekmē sociālo nodokli, tad tās summas
līdzsvarojas.
5. 2019./2020. gada budžeta projekta prezentācija
_____________________________________________________________________________
Budžeta fails pielikumā.
D.Roga: 18. janvārī valdes stratēģiskajā seminārā tika prezentēts budžets un konstatēts, ka
pašreizējais budžets ir diētas budžets un ka nākamo varēsim dēvēt par bada budžetu. Apskatot to,
kas notiek ar biedru naudas maksājumiem, tika nolemts, ka sagatavosim salīdzināšanas aktus un
kopā ar vēstulēm nosūtīsim nesamaksājušajām pašpārvaldēm un augstskolu vadībām. 22. janvārī
norisinājās darba grupa par budžeta projektu, kurā tika parādīta reālā situācija un aprēķini. 5.
februārī notika SP vadītāju tikšanās, kurā atkal tika prezentēts budžets un piedāvāti dažādi varianti,
piemēram, sadalot konkrētu summu starp maksājošajām SP, mainot koeficientus, un beigās
izskanēja priekšlikums, ka jāgroza Biedru naudas noteikšanas un maksāšanas kārtība. 11. februārī
notika darba grupa, kura tika rosināts veikt grozījumus tā, ka visām SP koeficients ir 1,14 par
studentu.
Šeit ir salīdzinājums ar 2017./2018. gadu un budžeta izlietojums uz 14. februāri. Komentārs,
kāpēc iepriekš ielikta pozīcija telpu uzkopšana 1200,00 EUR vērtībā, – reiz bija tādi skaisti laiki,
kad LSA varēja atļauties apkopēju, kas tīrītu biroju, cerējām, ka šādi laiki atkārtosies, bet tā
nesanāca. Tāpēc šie 1200,00 EUR netika iztērēti. Pie kancelejas, biroja, saimniecības precēm un
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izmaiņām Uzņēmumu reģistrā ir 0,00 EUR iztērēti, jo, ņemot vērā budžeta situāciju, LSA
darbinieki neiesniedza čekus par pirkumiem un iesniegtajām izmaiņām Uzņēmumu reģistrā –
darbinieki šos izdevumus sedza no saviem līdzekļiem. Grāmatvedības izmaksas ir nemainīgas.
Biroja tehniskajā nodrošinājumā ir atstāti 900,00 EUR, jo biroja tehnika sāk novecot. Nezinām,
kāda būs situācija ar Swedbank materiālo ziedojumu, tāpēc vajadzīgs finanšu garants.
Šajā periodā mums bija diezgan daudz ienākošo citu valūtu maksājumu un izejošo
maksājumu uz citiem kontiem, kas veikti lielākoties projektu ietvaros. Ne visiem darbiniekiem ir
Swedbank konts. Šo iemeslu dēļ sanākuši lielāki izdevumi komisijas maksās. Ievietota pozīcija
par Venden ūdeni, bet tā nav strikti ierobežota tikai Venden un ir diskutējama.
Vizītkartes mums ir nepieciešamas. Cik reizes neesam domājuši, ka mums vajag
reprezentācijas uzlīmes vai krūzītes, ieliksim budžetā. Budžetā ir ielikts, bet mums nav brīvo
līdzekļu, lai spētu to atļauties, jo ne visas SP maksā biedru naudas. Mājaslapas un Facebook
reklāmu izdevumi visi ir par mājaslapas domēnu un reklāmu apmaksu. Vizītes SP 300,00 EUR
apmērā ir pusotrs brauciens visai valdei uz kādu no reģioniem, lai pastāstītu par LSA. Šobrīd
iztērēti tikai 32,00 EUR uz šo pozīciju, jo reģionos viesojušies īsti neesam.
Lielajiem projektiem budžets ir jau tik ļoti apgriezts, ka 3-4 dienu pasākums jānoorganizē
par mazām summām, kas ir liels izaicinājums projektu vadītājiem un organizatoriem. Šīs summas
atļāvāmies nemainīt, bet samazināsim kongresa izdevumu pozīciju, jo pusdienas nemaksā tik
daudz un ne vienmēr atnāk visi kongresmeņi. Uz 14. februāri domes sēdēm iztērēta summa tikai
par ziediem un pateicībām. Gada balvai nogriezām 100 EUR. Nav tā, ka nemeklējam papildu
finansējumu, aicināsim projektu vadītājus meklēt papildu finansējumu.
Tas ir atalgojums uz šo brīdi. Pašreizējajā periodā paredzēts vēl viens algu maksājums par
februāri.
Tiesvedība ir noslēgusies. Diemžēl zaudējām, bet nemaksājām tik daudz, cik draudēja.
Starptautiskajos izdevumos atstājām tādas pozīcijas tikai tādēļ, lai vadītājs uz Biedru
sapulcēm varētu paņemt līdzi vēl vienu cilvēku pēctecības nodrošināšanai. Viss pārējais ir
minimālās summas vienam delegātam. Ja vēl kāds vēlas braukt, SP vai interesenti var no saviem
līdzekļiem segt dalību un braukšanu.
Pagājušajā gadā pie neparedzētajiem izdevumiem ielikti 950,00 EUR. Šogad tie nav īsti
lietoti. 2019. gadā būs neparedzētie izdevumi.
Kas attiecas uz ieņēmumiem – ja skatāmies uz Biedru naudas noteikšanas un maksāšanas
kārtību bez grozījumiem, tad 2019. gadā ir 1,00 EUR par vienu studējošo bez atlaidēm un
piemaksām. Tad kopējie ieņēmumi būtu nedaudz mazāk nekā 71 000 EUR. Kāpēc neliekam ne
ziedojumus, ne potenciālos projektus? Tie nav garantēti ieņēmumi, mēs nezinām, cik daudz
ziedojumus sanāks savākt. Tā kā tuvojas akreditāciju un licencēšanu vilnis, ielikām nedaudz vairāk
ieņēmumu no studentu-ekspertu tīkla. Mūsu ieņēmumi tad plānoti aptuveni 71 000 EUR. Ja mēs
ņemam vērā nemaksājošas SP un skatāmies tikai maksājošās, tad ieņēmumi ir 60 000 EUR. Šeit
parādās neparedzētie izdevumi. Tā kā pēc Biedrību un nodibinājumu likuma mēs nedrīkstam
neņemt vērā nemaksājošās SP, mēs šo summu, kas ir 13 000 EUR ielikām pie neparedzētajiem
izdevumiem. Ja samaksā, tad mums ir šī nauda un viss ir baigi forši, bet, ja nesamaksā, tad esam
rēķinājušies, ka šī summa mums netiks piešķirta. Ja salīdzinām kopējos izdevumus gandrīz 75 000
EUR un gaidāmos ieņēmumus 60 000 EUR, tad sākām domāt, ko darīt. Vienīgais veids, kā izdzīvot,
ir samazināt darbinieku atalgojumu par 35 %. Tad kopējie izdevumi būtu 53 700 EUR. Ja stabilie
ieņēmumi ir 60 000 EUR, tad mums ir vēl vismaz kaut kāda rezerve, ja gadījumā kaut kas notiek.
Kāpēc ir jābūt rezervei 5000, 7000, labākajā gadījumā 10 000 EUR? Mēs nezinām, kādi izdevumi
var būt. Visa biroja tehnika var pēkšņi aiziet pa pieskari, var rasties neparedzētie izdevumi. Tas
var notikt mēneša beigās, pirms darbiniekiem ir jāizmaksā algas, un tad kontā nav naudas, lai tās
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izmaksātu. Arī maksājošās SP neapmaksā rēķinu uzreiz. Jebkura SP var sadalīt šo rēķinu. Tāpēc
visa summa mums neienāk kontā uzreiz. Drošības spilvenam ir jābūt.
G.Kalniņš: Ielieciet to Venden ūdeni zem kādas citas pozīcijas, jo noteikti kongresā kāds izdomās,
ka filtru pirkt būs izdevīgāk.
D.Roga: Gribējām vienkārši parādīt, ka esam iztērējuši naudu par ūdeni.
G.Kalniņš: Vai tik tiešām atdeve no Facebook lapas sponsorēšanas ir tik laba, lai uzturētu
reklāmas?
J.Širina: Reklāmas tiek izmantotas tikai lielajiem pasākumiem, kad ir nepieciešams iegūt
maksimāli lielu auditoriju. Nezinām, vai būs jārīko gājiens, pikets vai kas tamlīdzīgs. Līdzekļi tam
ir jāparedz.
G.Kalniņš: Vai mēs varētu mēģināt no Šuplinskas ministrijas dabūt līdzfinansējumu reizi gadā?
Sadarbību viņi grib, varbūt varam saņemt materiālo vērtību?
J.Širina: Ideja nav nedz jauna, nedz zemē metama, bet tas nevar notikt tā, ka mēs atnākam un
sakām, ka mums vajag 10 000 EUR. Tas ir pārrunu rezultātā. Mums šonedēļ bija pirmā tikšanās
ar ministres kundzi kā organizācijai, pirmās sēkliņas šai idejai tika iedēstītas.
M.Danefelds: Ja prezentējat konkrētu budžeta projekta plānu, lūgums iesūtīt tādu pašu, jo šobrīd
izskatās, ka dome jau būtu apstiprinājusi Biedru naudas noteikšanas un maksāšanas kārtību ar
koeficientu 1,14 pēc ieņēmumiem un biedru naudām skatoties.
D.Roga: Tā ir mana kļūda, ļoti atvainojos.
M.Danefelds: Pieņemsim, ja jūs drīzumā iegūstiet finansējumu no kāda fonda, ja tas tiek novirzīts
uz LSA projekta finansēšanu, tad kas notiek ar budžetā paredzēto naudu, kas ir paredzēta šiem
projektiem?
D.Roga: Ar budžetā paredzēto naudu nenotiek nekas. Tā paliek kontā līdz nākamajam periodam,
jo bez kongresa lēmuma mēs nevaram mainīt lielo pozīciju finansējumu. Tā ir iesaldēta summa uz
nākamo periodu, kuru nākamajā periodā varam sadalīt un novirzīt nepieciešamajam. Sadaļu
finansējumu savstarpēji nevaram mainīt, tikai apakšpozīcijas.
S.Skutele: Vai nevajadzētu pārdomāt grāmatveža pozīciju un pozīcijas summu, vēl jo vairāk,
ņemot vēra, ka šī grāmatvedības firma atrodas vienas augstskolas telpās?
D.Roga: Tas ir iespējams. Mēs varam pārdomāt, bet negribas uzvelt LSA grāmatvedību nezināmai
firmai.
J.Širina: Ar konkrēto grāmatvedi sadarbojamies vairāku gadu garumā, mūsu grāmatvede ir LSA
vecbiedre un palīdzējusi gadījumos, kad no veco valžu un prezidentu puses ir bijušas neizdarības
un radītas problēmas.
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S.Skutele: Vai tas maina to, ka tie pakalpojumi ir diezgan dārgi? Vai tas, ka firma atrodas
augstskolas telpās varētu radīt šaubu ēnu, ņemot vērā, ka valdei interešu konflikts ir svarīgs
jautājums?
J.Širina: Paldies par ierosinājumu, pēc domes sēdes izskatīsim šo jautājumu.
M.Danefelds: Šogad ir noteiktiem projektiem un starptautiskajām pozīcijām ir pārmaksas
noteiktās apakšpozīcijas. Saprotu, ka starp apakšpozīcijām var variēt ar summām un atļaut
pārmaksu, tomēr ieteiktu to nedarīt un nesniegt attiecīgam projektam, starptautiskajam braucienam
vai pasākumam vairāk finansējuma, nekā budžeta apakšpozīcijā ir atvēlēts. Tas radītu rezerves
ataudzi nākamajiem gadiem, ja finansējums netiktu izlietots līdz nullēm, lai katru gadu nebūtu
jādomā, ko darīt ar budžetu.
J.Širina: Paldies par ierosinājumu, ņemsim vērā.
6. Grozījumi Biedru naudas noteikšanas un maksāšanas kārtībā
_____________________________________________________________________________
Kārtības projekts pielikumā.
J.Širina: Gan SP vadītāju tikšanās reizē, gan darba grupā tika rosināts, ka ir nepieciešams veikt
grozījumus un veidot jaunu kārtību. 2014. gadā tika pieņemta pirmā kārtība, kas paredzēja to, ka
ir atlaižu statusi un piemaksas. Plāns bija 5 gadiem. 2014. gadā tika izveidota grupa ar augstskolām,
kam tika piemērots atlaides statuss, tās maksāja mazāku summu. SP bija vienojušās, ka līdz 2019.
gadam tiks sakārtotas SP iekšējās finanšu sistēmas, lai visas SP saņemtu 1/200, kas noteikta
Augstskolu likumā. 2019. gadā tad visas SP varētu pēc vienlīdzīgiem noteikumiem maksāt biedru
naudas un nerastos disproporcijas. Līdz 2017. gadam biedru naudas apmērs bija 83 centi par
studējošo, 2018. gadā tas tika mainīts uz 1,00 EUR par studējošo un piemaksas koeficients mainīts
uz 1,14 EUR. 2018. gada 28. aprīļa domes sēdē tika lemts, ka līdz 2018. gada 1. septembrim biedri
sanāks kopā, lai izstrādātu jaunu biedru naudas modeli. Tas aizsākās, bet līdz septembrim konkrēts
piedāvājums netika izstrādāts. Atceroties rudens situāciju, tā brīža organizācijas vadītājam finanšu
jautājums nebija prioritārs, un konkrētas darbības nesekoja. Kad pārņēmu vadību un sākām veidot
2019. gada budžetu, tika konstatēts, ka negrozītais biedru naudu modelis būtiski ietekmēs
ieņēmumus. No SP nāca priekšlikums atcelt šo kārtību un atlaižu statusus. Darba grupa šo
atbalstīja, tas ir iekļauts jaunajā kārtības redakcijā.
D.Roga: Ja koeficients visām SP par vienu studējošo būtu 1,14 EUR, tad no biedru naudām mūsu
ieņēmumi būtu gandrīz 81 000 EUR. Saskaitot visus ieņēmumus kopā, mums būtu 83 000 EUR.
Ņemam vērā nemaksājošās SP, kas saka, ka turpmāk maksās biedru naudas, bet mēs nevaram uz
to paļauties, tāpēc tās summas liksim pie neparedzētajiem izdevumiem. Stabilais finansējums, ar
ko varam rēķināties, tad ir gandrīz 70 000 EUR, kas ir par 10 000 vairāk nekā bija esošajā
proporcijā viens pret viens.
J.Širina: Atskatoties uz izmaiņām budžetā, visas pozīcijas, ko Dagnija prezentēja, paliek tādas
pašas, bet, ja mainām kārtību un paaugstinām maksu par vienu studējošo, mums nav jāveic tik
drastisks algu samazinājums. Tad algas samazinātos par 15 % un viens biroja darbinieks tiktu
griezts nost.
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D.Roga: Šeit varat redzēt, kādas būtu izmaiņas atalgojumā, ja tas tiktu griezts par 15 %. Varam
uzspiest uz to, ka lūdzam SP, lai visas maksā. Tad teorētiski varētu atstāt algu apmēru un nogriezt
tikai vienu biroja darbinieku, bet tā nav garantija un stabilitāte. Kopējie izdevumi pie 15 %
samazināšanas un viena biroja darbinieka nogriešanas sastāda 62 448 EUR, mums ir stabilitāte
aptuveni 7000 EUR apmērā.
J.Širina: Es aicinu šodien atbalstīt izmaiņas kārtībā. Nākamajā periodā valdes loceklis uz rokas
saņems 225 EUR. Mēs varam runāt par to, ka studējošo pārstāvniecība nav vieta, kur ejam pelnīt,
bet vēlos uzsvērt, ka pie šī modeļa samazinām atalgojumu un palielinām darba pienākumu gūzmu,
jo ir par vienu amatu mazāk. Darbu daudzums nesarūk, jo prasāt, lai tiktu rakstīti projekti, lai darbs
tiktu veikts kvalitatīvi. Tas ir darbs, ko veicam paralēli studijām. Ir inflācija un dzīves izmaksas
aug. Ja pati sedzu savus izdevumus un nāksies iztikt ar 300 EUR mēnesī, tad man būs grūti
nodrošināt kvalitatīvu darbību kā prezidentei. Šis nav labvēlīgi organizācijai; šis risinājums var
atspēlēties ilgtermiņā. Ja aizvadītajā gadā meklējām prezidentu trīs kongresos, tad ar bažām
sagaidu aprīļa valdes vēlēšanas – vai cilvēki būs gatavi par 200 EUR risināt tādu gūzmu jautājumu
un uzņemties tādu atbildību.
G.Kalniņš: Kuru tiek plānots griezt?
J.Širina: Finanšu un sadarbības vadītāju. Pienākumi tiks sadalīti starp jauno biroja vadītāju un
prezidentu.
Tiek pārstāstīta jaunā kārtība.
G.Kalniņš: Ja atsakās no tik svarīga amata kā finanšu un sadarbības vadītājs, kam jums ir
vajadzīgas sabiedriskās attiecības? Lai cīnītos par vidēji 150 skatījumiem mājaslapā? To
informāciju var salikt arī biroja vadītājs.
J.Širina: Neuzskatu tā un personīgi neatbalstu to, jo sabiedriskās attiecības un stratēģiskā
komunikācija bija viena no prioritātēm, ar ko kandidēju uz šo amatu. Arī turpmāk tam ir jābūt
atsevišķam amatam, jo ikdienā redzu noslogojumu un palīdzību, ko sniedz šobrīd amatā esošais
cilvēks.
M.Lapšovs: Paldies, ka varējāt atnākt uz mūsu padomes sēdi un informēt par šiem priekšlikumiem.
Vai revīzijas komisija tika informēta par šīm izmaiņām? Vai viņi izrāda interesi iesaistīties un
komentēt šo situāciju, kas radusies iepriekšējā gadā?
J.Širina: Revīzijas komisija ļoti pasīvi ir uzsākusi darbu pie dažiem jautājumiem, esam centušies
komunicēt. Augstu novērtēsim, ja dome pabakstīs komisiju, lai tiktu sagatavots ziņojums un
kongresā mēs varētu apstiprināt gada pārskatu un budžetu. Mēs novērtētu komisijas iesaisti šī
jautājuma risināšanā.
A.Pokšāne: LU SP kopsapulce ir nobalsojusi par nostāju. Mēs piekrītam biedru naudu celšanai
līdz 1,14 EUR par studējošo, bet piekrītam celšanai, ja veidojam vienošanos, kurā tiks izcelti
punkti, kuriem valdei jāpievērš lielāka uzmanība savā turpmākajā darbībā.
G.Kalniņš: No domes puses?
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A.Pokšāne: No mūsu pašpārvaldes.
J.Širina: Sazinoties ar SP vadītāju, viņa informēja, ka šī vienošanās tiks iesūtīta domei, lai ar
domes akceptu mēs varētu tālāk diskutēt, kā risināt vienošanās jautājumu.
T.Kerimovs: Tad mēs balsotu par LU SP uzstādītiem noteikumiem LSA?
L.Vaivode: Pašpārvaldēm ir tiesības izteikt priekšlikumus. Kad LU SP iesūtīs, tad varēs izteikt
priekšlikumus.
J.Širina: Tiklīdz saņemsim kādu informāciju, tā tiks iesūtīta domei un visdrīzāk tiks veidota darba
grupa. Es neesmu deleģēta neko parakstīt, pirms man nav jūsu atļauja.
T.Kerimovs: Mēs saprotam, ka šāds maksāšanas modelis ir nepieciešams, taču uzskatām, ka algu
samazinājums 15 % apmērā samazinās studentu vēlmi kandidēt uz amatu, tādējādi samazināsies
konkurence un kvalitāte. Notiks darbu pārdale pie jau esošās noslodzes. Domniekiem ir būtiski
sekot līdzi, kā notiks darbu pārdale. Kā mums dosiet ieskatu?
J.Širina: Kongresā būs punkts, kur prezentēšu jauno valdes un biroja modeli, klāstīšu pienākumus.
M.Danefelds: Es uzskatu, ka nevajadzētu ņemt vērā tikai konkrētas SP viedokli un priekšlikumus.
Tādā gadījumā tie būtu jāsaskaņo ar visām SP.
S.Skutele: LU SP lēma, ka šai maksai jābūt, bet, ka LU SP šai maksai piekritīs, ja šīs prioritātes
tiks ņemtas vērā. Līdz tam ir daudz juridisko aspektu, kas ir jārisina. Ir iespēja taisīt kopēju vai
katrai SP atsevišķu vienošanos.
T.Kerimovs: Kādas prioritātes LU SP grasās uzstādīt LSA?
S.Skutele: Gribi, lai es Tev saucu konkrēti?
T.Kerimovs: Jā.
S.Skutele: Šobrīd nevaru nosaukt konkrēti, jo LU SP par tām vēl vienosies. Viens no piemēriem
ir tas, kas LSA jau ir ļoti svarīgs, ir kreditēšanas sistēmas uzlabojumi, finanšu sistēmas uzlabojumi,
kas ir jautājumi, pie kā LSA jau tā ir strādājusi, vienkārši LU SP šie jautājumi ir ļoti, ļoti, ļoti
svarīgi.
M.Danefelds: Vēlētos uzsvērt, ka katrai SP ir savas prioritātes arī LSA darbības ietvaros, tāpēc
nevajadzētu atsevišķi uzsvērt kādas konkrētas SP prioritātes. Iespējams vajadzētu kopīgi saskaņot
prioritātes, jo, individuāli iesniedzot priekšlikumus un vienojoties, šis ir neefektīvs veids, kā risināt
lietas.
R.Birziņa: Gribu atbalstīt RSU SP viedokli. Paldies LU par jau iesākto darbu, domāju, ka būs
forši, ja visa dome izveidotu ieteikumus kopīgam darbam. Ja tomēr taisiet savējos, iesūtiet tos
pietiekoši laicīgi, jo šobrīd ir kādi mistiski argumenti, par kuriem nav zināms, kā tie izpaudīsies
un kā tas beigsies.
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J.Širina: Vēlos atgādināt, ka šajā vasarā mums ir jāveic esošo vadlīniju izvērtējums un ieviešanas
kritēriju izvērtējums. Aprīlī būs valdes vēlēšanas, pēc kurām maijā sekos domes stratēģiskais
seminārs, kur kopīgi izstrādāsim nākamā gada plānus, kur SP varēs iekļaut sev būtiskās prioritātes.
Šobrīd aktīvi komunicējam ar jauno ministri, lai saprastu, kas viņai būs prioritārie jautājumi. Es
aicinātu tik ļoti neuztraukties par šo jautājumu šādā aspektā.
E.Ozols: Jautājums LU SP. Kas notiks, ja netiks izpildītas šīs prioritātes, un kā jūs mērīsiet šo
prioritāšu izpildi?
S.Skutele: Vienošanas tekstā būs iekļauti termiņi. Par izpildi – tas ir diskutējams jautājums, vai
būtu jāliek kritēriji. Es domāju, ka nē, jo, šos kritērijus pārkāpjot, ir līgumsodi. Nav tā, ka LU SP
nāks ar "šis nav izdarīts, viss, noraksim Justīni vietējā mežā".
M.Lapšovs: Aicinu pārējos domniekus vairāk pieķerties idejai par kopējiem kritērijiem, ņemot
vērā to, ka LSA pārstāv visas augstākās izglītības iestāžu SP, nevis kādas konkrētas. Vai šai
diskusijai ir pamats turpināties, ja izskanēja priekšlikums par to, ka dome varēs iesniegt kopējus
priekšlikumus?
J.Širina: Aicinu balsot par kārtības apstiprināšanu un tālāk darba grupās izvērst diskusijas par
šiem jautājumiem.
M.Danefelds: Ja LU SP iesūta priekšlikumus, tie tiek ņemti vērā nākamajā domes stratēģiskajā?
J.Širina: Sākotnēji izvērtēsim, ko satur šie priekšlikumi. Vai tā būs darba grupa vai domes
stratēģiskais, LU SP pārstāvjiem būs vienlīdzīgas tiesības ar citiem virzīt priekšlikumus
iekļaušanai gada plānos.
M.Danefelds: Pirms domes stratēģiskā šie priekšlikumi nevar tikt ņemti vērā, lai pārstrādātu jau
esošas prioritātes.
J.Širina: Šobrīd tā ir tikai mutiski pausta iniciatīva, es nekādas tālākās darbības šobrīd neveicu.
L.Vaivode: Ja LU SP izstrādās priekšlikumu un iesūtīs valdei, tad mēs to uzreiz iesūtīsim domei.
Dome pati var izdomāt, ko tālāk darīt.
J.Širina: Izsludinu balsojumu:
“Par Biedru naudas noteikšanas un maksāšanas kārtības apstiprināšanu jaunā redakcijā”.
Mandātus ‘par’ paceļ vairākums (24 domnieki).
Lēmums: Biedru naudas noteikšanas un maksāšanas kārtība jaunā redakcijā ir apstiprināta.
Izsludināta pauze.
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7. Nolikums “Par Latvijas Studentu apvienības studentu-ekspertu tīkla darbību un
pārstāvju deleģēšanu ārējiem studiju kvalitātes novērtēšanas procesiem”
_____________________________________________________________________________
Pēc domnieku ierosinājuma tiek pārskaitīts kvorums. Kvorums konstatēts.
Nolikuma projekts pielikumā.
L.Vaivode: Ir mainījušies Ministru kabineta noteikumi, kas regulē mūsu tiesības deleģēt ekspertus
un novērotājus. Tagad mums ir obligāti jādeleģē gan eksperts, gan novērotājs, izņemot gadījumus,
kad studiju virzienu akreditāciju veic kāda ārvalstu aģentūra – tad jādeleģē tikai novērotājs, nevis
eksperts, jo aģentūra nāk ar savu studentu-ekspertu. Mēs izņēmām punktus, kas eksistēja uz papīra,
bet realitātē nestrādāja. Samainījām kārtību, kā tiek deleģēti eksperti, kas ir prioritāri izskatāms.
S.Skutele varētu komentēt, kā labāk izteikt 16. punktu. Cenšamies izvairīties no tā, ka viens cilvēks
staigā uz visām novērtēšanas vizītēm, tādejādi nepiesaistot jaunus cilvēkus. Vai kādam ir iebildumi,
ja apstiprinām 16. punktu šādā redakcijā? (Nav iebildumu) Vai ir kādi komentāri vai iebildumi par
nolikumu? (Nav)
Kad tiks veidotas jaunas programmas, aicināšu jūs visus pieteikties procedūrām.
J.Širina: Izsludinu balsojumu:
“Par nolikuma “Par Latvijas Studentu apvienības studentu-ekspertu tīkla darbību un pārstāvju
deleģēšanu ārējiem studiju kvalitātes novērtēšanas procesiem” apstiprināšanu”.
Mandātus ‘par’ paceļ vairākums. ‘Pret’ vai ‘atturas’ neviens nebalso.
Lēmums: Nolikums “Par Latvijas Studentu apvienības Studentu-ekspertu tīkla darbību un
pārstāvju deleģēšanu ārējiem studiju kvalitātes novērtēšanas procesiem” ir apstiprināts.
8. Domes un kongresa mandātu skaita apstiprināšana 2019./2020. gadam
_____________________________________________________________________________
Domes un kongresa mandātu skaita projekts pielikumā.
S.K.Meikališa: Oficiālo datu par 2018. gadu mums nav, tāpēc pēc mandātu skaita aprēķināšanas
kārtības mums ir jāpieņem mandātu skaits nākamajam gadam, balstoties uz jaunākajiem
pieejamajiem datiem jeb datiem par 2017. gadu. Tāpēc mandātu skaits paliek tāds pats, bet mums
tas ir jāapstiprina. Esmu informatīvi ielikusi arī izmaiņas, kādas būtu pēc jaunākajiem datiem
[neoficiālās versijas – B.P.]. Ja arī nākamgad kavēsies datu publicēšana, nākamgad būs šāds
mandātu sadalījums.
J.Širina: Izsludinu balsojumu:
“Par domes un kongresa mandātu skaita 2019./2020. gadam apstiprināšanu”.
Mandātus ‘par’ paceļ vairākums. ‘Pret’ vai ‘atturas’ neviens nebalso.
Lēmums: Domes un kongresa mandātu skaits 2019./2020. gadam ir apstiprināts.
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9. Aktuālā informācija par grozījumiem normatīvajos aktos
_____________________________________________________________________________
J.Širina: Tapis IZM informatīvais ziņojums “Par Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.–
2020.gadam
īstenošanas
2014.-2017.gadā
starpposma
novērtējumu”
(pieejams:
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468938). Ziņojums izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē
31. janvārī, LSA atzinums nosūtīts 18. februārī. Ziņojuma struktūra:
 Ziņojums (39 lp.),
 pielikums – izpilde 2015.-2017. (Pasākums, izpildes termiņš, plānotie rezultāti, izpildes
statuss, izpildes progress; 94 lp.),
 pielikums – rezultatīvo rādītāju sasniegšanas progress (Politikas rezultāts, rezultatīvais
rādītājs, bāzes vērtība, 2017. (plānotais), 2020. (plānotais), rādītāja sasniegšanas progress;
14 lp.).
Jāatzīst, ka dokumentā iezīmējas daudz neizpildītu uzdevumu, kavētu un pārceltu termiņu.
Atsevišķi uzdevumi norādīti kā aktualitāti zaudējuši. Vairākos pasākumos izpilde sasaistīta ar
aktuālajiem SAM (specifiskā atbalsta mērķiem) – pasākumi “uzsākti”, lai arī termiņš notecējis.
Vairāku pasākumu izpildei objektīvs šķērslis – finansējuma trūkums. Vietām sastopams
subjektīvisms – izpildīts, bet vai pēc būtības? Vairāki pasākumi izpildīti formāli – notikuši
semināri, izdalīti informatīvie materiāli u. tml.
Turpmākā rīcība esošā plānošanas perioda ietvaros un pēc 2020. gada (33.–39.lp.).
Prioritātes augstākajā izglītībā:
 Kvalitātes novērtēšanas sistēmas pilnveidošana, tajā skaitā:
o studiju virzienu sistēmisks izvērtējums, ko īsteno EQAR reģistrā iekļautas
aģentūras 2020.-2023. gadā,
o cikliskas institucionālās akreditācijas sistēmas sagatavošana un ieviešana sākot ar
2024. gadu,
o augstākās izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana.
 Studiju procesa kvalitātes pilnveide, tajā skaitā:
o studentcentrēta izglītības procesa stiprināšana, tajā skaitā, tālākizglītības
piedāvājums, ārpus formālās izglītības atzīšana, darba vidē balstītas studijas,
o STEM un digitālo kompetenču stiprināšana visās studiju jomās,
o risinājumi sagatavošanai studijām STEM jomās,
o atbalsts inovācijām studiju procesā un inovatīvu risinājumu izstrāde sadarbībā ar
industriju,
o doktora studiju un doktorantūras skolu sistēmas pilnveidošana (Pasaules Bankas
rekomendāciju ieviešana).
 Studiju procesa kvalitātes pilnveide, tajā skaitā:
o augstskolu sadarbība ar izglītības iestādēm vispārējās vidējās izglītības padziļināto
kursu sagatavošanā,
o studiju programmu satura pārskatīšana, lai nodrošinātu saskaņotību un pēctecību ar
valsts visp. vidējās izglītības standartu.
 Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana, tajā skaitā:
o akadēmiskās karjeras sistēmas reforma (Pasaules Bankas rekomendāciju ieviešana),
o akadēmiskā personāla atjaunotne un starptautiskā konkurētspēja,
o atbalsts T&L (teaching and learning) ekselences veicināšanai.
 Augstākās izglītības finansēšanas sistēmas pilnveide un ilgtspējas nodrošināšana, tajā
skaitā:
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o 1. pīlāra (stabilitāte) finansējuma apjoma palielināšana, lai nodrošinātu optimālu
stabilitātes finansējumu (Pasaules Bankas rekomendāciju ieviešana),
o 2.pīlāra (sniegums) finansējuma nodrošināšana 10% no 1. pīlāra apjoma (Pasaules
Bankas rekomendāciju ieviešana),
o 3. pīlāra (attīstība) finansējums no valsts budžeta (Pasaules Bankas rekomendāciju
ieviešana),
o studiju un studējošo kreditēšanas sistēmas reforma,
o stipendiju sistēmas pilnveidošana.
 Augstākās izglītības iestāžu kapacitātes stiprināšana virzībai uz izcilību, tajā skaitā:
o instrumenti universitāšu dalības Eiropas universitāšu tīklā ilgtspējas atbalstam,
o augstākās izglītības iestāžu attīstības stratēģiju institucionalizācija, stratēģiju
ieviešanas monitoringa sistēmas izveide, rezultātu sasaiste ar 1. un 3. pīlāra
finansējumu,
o augstākās izglītības iestāžu iekšējās pārvaldības uzlabošana (Pasaules Bankas
rekomendāciju ieviešana),
o infrastruktūras un studiju vides modernizācijas, t. sk. digitalizācijas risinājumu
ieviešana,
o augstākās izglītības fragmentācijas mazināšana un resursu konsolidācija, resursu
koplietošana.
Izglītības kvalitātes monitorings – lai veicinātu izglītības kvalitātes novērtēšanu, jānodrošina
efektīvi funkcionējošs un ilgtspējīgs monitorings; šajā aspektā ir svarīga ne tikai izglītības
kvalitātes monitoringa izveide, bet arī uzturēšana, savlaicīgi identificējot jomas, kurās būtu
nepieciešama izpēte rīcībpolitikas plānošanai vai ietekmes analīzei (LSA atzinums:
ej.uz/LSA_IAP_atzinums). Atzinumu gatavoja I.Lisovska un L.Vaivode, ielikta virkne ar
precizējumiem.
I.Lisovska: Ja arī augstākā izglītība kaut kur tika iekļauta, tad netika izvirzīti kritēriji, kā bija
citiem izglītības līmeņiem.
L.Vaivode: Labs piemērs bija “palielināt stipendijas”.
I.Lisovska: Tas bija kā pēdējais teikums vienam no lielajiem punktiem, bet nekas tālāk netika
paskaidrots. Lūdzām šo paskaidrot sīkāk, lai saprastu mūsu nostāju un iesaisti šajā.
L.Vaivode: Tikko izsludināts likumprojekts “Grozījumi Augstskolu likumā” (pieejams:
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40469493). Atzinumu veidosim, iespējams, kopā ar Latvijas
Jauno Ārstu asociāciju un LJZA. Šo grozījumu mērķis ir:
 samazināt birokrātiju, vairs neizsniedzot augstskolām fiziskas “licences” un “akreditācijas
lapas”, publiskojot vairākās vietnēs informāciju, akadēmiskā personāla datu uzskaite;
 oficiāli likumā atrunāt apakšprogrammu veidošanu;
 atrunāt, ka augstskolas ir tiesīgas noteikt uzņemšanai sākuma un beigu datumu, tas nav
vēlāks kā 2 nedēļas pirms semestra sākuma.
Vēlamies ierosināt, ka uzņemšana doktorantūrā un rezidentūrā varētu norisināties visu gadu,
ņemot vērā, ka finansējums pētniecības un rezidentūras programmas izstrādei var rasties arī,
piemēram, novembrī. Doktorantiem bieži gadās, ka viņi uzsāk pētījumu un tad gaida, kad
parādīsies nauda, ar ko to realizēt. Līdz šim brīdim visas ziemas uzņemšanas ir bijušas nelegālas,
jo neiekļāvās uzņemšanas procesā.
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K.Sproģe: Grozījumi paredz nodrošināt automātisko diplomatzīšanu starp Baltijas valstīm,
balstoties uz starpvalstu sadarbības līgumu. Pašreiz visa diplomatzīšana iet caur AIC, katra izziņa
ir maksas pakalpojums. Šis ir saistībā ar grozījumiem Izglītības likumā, kas paredz to pašu. Tas
saistīsies ar jauna reģistra izveidi vienotajā izglītības informācijas sistēmā, kurā būs iekļauti dati
par diplomu ieguvējiem, bet tur dažādas problēmas rada sistēmas uzturēšana un iekļaujamo datu
apjoms, jo, piemēram, ne visās valstīs ir personas kods. Jāsaprot, kāda veida ieraksts tiek veikts,
ja izglītība netiek pilnībā pielīdzināta.
L.Vaivode: Izglītības informācijas sistēmā ir reģistrs, kur liks visu statistiku par izglītības sistēmu.
Jautājumi? (Nav)
10. Informācija par semināru “LAIKS”
_____________________________________________________________________________
Prezentē projekta galvenais organizators D.Vēveris.
D.Vēveris: Latvijas Augstākās izglītības un kompetenču seminārs ļaus apgūt sociālās dimensijas
un akadēmisko jautājumu pamatus, lai tālāk varētu darboties savās SP un LSA. Tas norisināsies
5.-7. aprīlī Jelgavā. Pašpārvaldes var deleģēt pārstāvjus līdz 10. martam, atvērtā pieteikšanās no
11. marta.
E.Maraka: Deleģēt var tikpat cilvēkus, cik ir domnieku?
D.Vēveris: Proporcionāli domnieku skaitam, jo paredzēts 40 dalībniekiem. Skaitu jums iesūtīja epastā.
G.Ēvalds: Vai un cik ļoti šī semināra saturs pārklājas ar KRS saturu?
D.Vēveris: Ja KRS ir tiem cilvēkiem, kas tikko nokļuvuši augstskolās, lai saprastu, vai viņi vispār
vēlas piedalīties studentu pārstāvniecībā, tad šis seminārs strādā ar akadēmiskajiem un sociālajiem
jautājumiem, lai ietu jau nākamajā pakāpē un veidotu aktīvistus, kas var jau strādāt ar šiem
jautājumiem.
M.Danefelds: Cik liels uzsvars būs uz zināšanu nodošanu un cik uz jautājumu risināšanu?
D.Vēveris: 2/3 varētu būt informēšana un 1/3 praktiska darbošanās, varbūt par 50/50.
11. Valdes locekļu papildināto gada plānu izskatīšana
_____________________________________________________________________________
Gada plāni atrodami ej.uz/LSA_GP.
J.Širina: Šodien plānā ir iepazīstināt ar manu, Lienes un Ilzes gada plāniem. Plāns paredzēts līdz
maijam.
Ja laiks ļaus, martā vai aprīlī paredzēts uzrakstīt viedokļrakstu par augstākās izglītības
finansējumu, jo noritēs valsts budžeta apstiprināšanas process. Tuvākajos mēnešos nepieciešama
finanšu situācijas stabilizēšana un cilvēkresursu vadības pilnveide. Ir bijušas tikšanās ar IZM,
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plānoju organizēt tikšanos arī ar citām ministrijām, ja laiks ļaus. Procesā ir valdības rīcības plāna
izstrāde un LSA prioritāšu iekļaušana.
Tā kā esmu ievēlēta Augstākās izglītības padomē (AIP), es uzraugu AIP gada plāna izstrādi,
lai tiktu iekļauti studējošajiem būtiski jautājumi. Ja AIP tiek skatīts kādu augstskolu skarošs
jautājums, cenšos nodrošināt, lai šīs augstskolas SP ir informēta un piedalās sēdē. Ceturtdien
skatījām Banku augstskolas Uzņēmējdarbības koledžas budžeta vietas, tāpēc sēdē piedalījās arī
H.Nogobods. Tāpat nesen biju uzaicinājusi RSU SP un BAT SP pārstāvjus. Cerams, ka līdz
kongresam izdosies iezīmēt stratēģijas padomes aprises.
Papildināts punkts par tematisko jomu apzināšanu. Līdz aprīļa domes sēdei vēlos organizēt
darba grupu par medicīnas izglītības nostājas atjaunošanu.
L.Vaivode: Viens no mana divarpus mēnešu plāna punktiem ir kvalitātes nodrošināšana. Aprīļa
beigās vai maija sākumā būs vienas dienas seminārs studentiem-ekspertiem par augstākās
izglītības ārējās kvalitātes nodrošināšanu. Nolikumu tikko apstiprinājām. Kopā ar AIC un
Augstākās izglītības kvalitātes aģentūru jāveic LSA iesaiste dažādās novērtēšanas metodikās. Kā
vidēju prioritāti esmu uzlikusi atjaunot studentu-ekspertu videolekcijas.
Turpināšu komunicēt ar akadēmisko virzienu vadītājiem un palīdzēt problēmsituācijās.
Katru mēnesi organizēšu akadēmisko tikšanās, kādu no tām vēlos rīkot ekskursiju veidā. Plānoju
pabeigt akadēmiskā virziena minimumu. Strādāsim ar tematisko jomu grupām, lai apzinātu to
problēmjautājumus. Sekošu līdzi izmaiņām normatīvajos aktos, sniegšu atzinumus. Esmu deleģēta
kā LSA pārstāve Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomē.
Nākamais punkts ir studiju procesa sasaiste ar zinātni, kas sevī iekļauj Zinātnes fonda
realizēšanu nākamā budžeta termiņa ietvaros, doktorantūrā studējošo problēmu risināšanu
sadarbībā ar LJZA un pētniecības iesaistes aptaujas atkārtotu aktualizēšanu. Vēlos sazināties ar
par zinātni atbildīgajiem no SP, saprast SP nostāju.
Tālāk augstākās izglītības attīstība un modernizācijas Eiropas augstākās izglītības telpas
ietvaros – ECTS ieviešana, bet neticu, ka tam sanāks pieķerties šī perioda ietvaros. Centīšos
veicināt izpratni par studentcentrētu izglītību. Prezentējām apaļā galda diskusiju kopsavilkumu
Saeimas komisijai un ceram, ka šīs idejas tiks virzītas un normatīvo aktu izmaiņām.
Klīst baumas, ka jaunā Saeima vēlas pacelt augstskolu pārvaldības modeļa izmaiņas. Ir
deputāti, kam tā liekas nenormāli forša ideja. Turēsim roku uz pulsa un centīsimies nodrošināt, lai
studējošo pārstāvniecības kvalitāte un apmērs netiek skarti.
Sāksim apdomāt, kā varētu pilnveidot augstākās izglītība finansēšanas modeli. Ir plānā
sazināties ar IZM un saņemt atbildi par tām pašām pamatnostādnēm, kā Pasaules Bankas
rekomendācijas sāks pildīt.
T.Kerimovs: Vai kompetenču izglītību plāno ieviest augstākajā izglītībā? Vai ir pieejams
dokumentēts plāns?
J.Širina: Mums ar Lieni bija tikšanās ar darbinieku no IZM. Tiek īstenota Skola 2030 reforma,
kas paredz kompetenču ieviešanu vispārējā izglītībā. Šobrīd dokuments nav izstrādāts, bet
ministrijas iekšējos plānos ir ieviest uz rezultātiem balstīto izglītību arī augstākajā izglītībā. Ja
izprotat ECTS būtību, tad tas maina to, ka programma balstās uz studiju rezultātiem.
L.Vaivode: Plāns ir sākumā tikt galā ar vispārējo izglītību, tad pāriet uz augstāko izglītību, jo nav
jēgas mainīt augstāko izglītību, ja vidējā izglītībā cilvēki nekad nav mācījušies kompetenču
izglītībā.
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G.Ēvalds: Tika izveidota aktīvistu grupa, un ECTS jautājums tika iekļauts vēstulē ministrijai.
Grupai tika teikt, ka darbs sāksies, kad būs izveidota valdība, ir izveidota valdība un ir jauns
virziena vadītājs. Tagad jautājumam piešķirta zema prioritāte. Mums nepatīk fakts, ka informācija
par šo nebija ECTS grupai, pirms tika prezentēts domes sēdē.
L.Vaivode: Šī saruna, kad runājām par ECTS ar IZM, notika ceturtdien. Jūs arī gan jau negribat,
lai ECTS ir mehānisks pārrēķins.
T.Kerimovs: Jā, tas varētu būt matemātisks aprēķins, jo, tajā brīdī, kad ir ECTS, ļoti daudzas lietas
kļūst vienkāršākas.
L.Vaivode: Problēma ir tajā, ka, ja tiks pārlikts uz matemātisko aprēķinu, tad arī ar to tā balle
beigsies augstākās izglītības kvalitātes pilnveidošanai un kompetenču izglītībai. Tad, kad to izdarīs,
tad pārvērtīs par ECTS. Ja mēs vienkārši matemātiski rēķināsim ECTS, tad pēc grāmatas tā būs
kompetenču izglītība, bet tas neveicinās kvalitātes pieaugumu un kompetenču izglītību.
G.Ēvalds: Man liekas, ka šajā argumentā trūkst pamatojuma, jo viens neizslēdz otru. ECTS
matemātiskā aprēķina ieviešana neizslēdz to, ka var turpināt strādāt pie kompetenču izglītības
ieviešanas.
J.Širina: Varbūt varam vienoties, ka šim punktam Lienes gada plānā tiek piešķirta vidēja prioritāte?
Tas neizslēdz to, ka sarunās ar lēmumu pieņēmējiem mēs turpināsim akcentēt šo jautājumu. Jau
akcentējām šo jautājumu vēstulēs priekšlikumiem valdības deklarācijai un tiekoties ar ministri.
T.Kerimovs: Vai vidējā prioritāte ir gana augsta, lai šo divarpus mēnešu laikā tiktu izveidota darba
grupa par šo jautājumu? Lai tiem cilvēkiem, kuri strādāja pie šī jautājuma, būtu skaidrāka situācija.
L.Vaivode: Tā būtu diezgan informatīva darba grupa. Kamēr nav apstiprināts valsts budžets un
valdība nav uzsākusi savu darbu, mēs varam iet un runāt, bet tas nesasniegs dzirdīgas ausis. Varam
izsūtīt informāciju visai domei par to, kas līdz šim ir darīts ar ECTS. Neredzu šobrīd rezultatīvos
rādītāju, kādus varētu sasniegt ar darba grupas veidošanu.
T.Kerimovs: Es redzu, ka akadēmiskais virziens divarpus mēnešu laikā nevēlas strādāt ar šo
jautājumu, taču domāju, ka sasaukt vienu darba grupu un saprast, ko darīt tālāk, būtu ļoti svētīgi.
K.Tarasova: Jebkurš domnieks un aktīvists var uzņemties iniciatīvu sasaukt darba grupu un
rīkoties. Tas nav viena cilvēka jautājums. Jūs varat uzņemties iniciatīvu un atbildību, un jautājumi
virzīsies daudz ātrāk.
J.Širina: Vai jūs apmierinātu, ka jūs uzņematies virsvadību šīs darba grupas sasaukšanā?
T.Kerimovs: Es uzskatu, ka, ja akadēmiskajam virzienam šim prioritāte ir vidēja, akadēmiskais
virziens var uzņemties darba grupas sasaukšanu, lai ziņotu par situāciju.
L.Vaivode: Skatoties uz to, cik šajā gada plānā ir augstu un vidēju prioritāšu, ka virzienā ir trīs
cilvēki, kapacitāte ir tāda, ka es ļoti atbalstītu, ja aktīvisti paši varētu uzņemties iniciatīvu par sev
aktuālajiem jautājumiem, lai mēs ikdienas darbu pūlī par tiem neaizmirstu. Es tikai priecātos, ja
jūs palīdzētu izglītot citus, kā virzīt šo jautājumu.
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J.Širina: Tas, ka darbam ir piešķirta vidēja prioritāte, nenozīmē, ka tas nav daudz. Ja jūs uzņemtos
iniciatīvu, Liene vai kāds no palīgiem jūs atbalstītu organizatoriskajā procesā.
M.Danefelds: Punkts 4.2. LSA pozīcijas par pārvaldības modeļa izmaiņas – cik saprotu, ir doma
atjaunot pozīciju. Kad tas varētu notikt un aktualizēties? Minējāt, ka dažiem politiķiem šis ir prātā
šobrīd. Kāds koncepts pārvaldības modelim šobrīd izskan?
J.Širina: Pieļauju, ka aprīļa domes sēdē tiks virzītas vairākas atjaunotas nostājas. Diemžēl
pagājušajā nedēļā nevarēju pievienoties Ārvalstu investoru padomes Latvijā izglītības darba grupai
veselības apstākļu dēļ. Šajā darba grupā Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas
priekšsēdētājam Arvilam Ašaradenam prezentēja savas idejas pārvaldības modeļa maiņai.
Sazinoties ar padomes pārstāvjiem, tika pausts, ka Saeimas deputāti Ašaradena personā varētu
organizēt parlamentāras darba grupas izveidi, lai risinātu šo jautājumu nacionālā līmenī, bet
nekādas reakcijas nav sekojušas. Saeimas komisijas sēdēs esmu dzirdējusi, ka Dagmāra BeitnereLe Galla (JKP) un pāris deputāti no Attīstībai/Par! atbalsta šo priekšlikumu. Uzskatu, ka mums
jāsagatavojas, ja jautājums tiek pacelts. Attiecībā uz modeli idejas nav mainījušās.
I.Lisovska: Pirmais punkts ir finansiālais atbalsts studējošajiem, kas ir stipendijas un kredīti.
Notiek darbs pie stipendiju apmēru celšanas. Nepieciešams ievākt un apkopot datus, jo IZM nav
datu, kā tiek sadalītas valsts stipendijas. Kā teica ministre, šim būs grūti pieķerties, ņemot vērā
pašreizējo valsts budžetu. Notiek darbs IZM darba grupās, izveidojot jauno portfeļa garantijas
sistēmas modeli. Centīsimies panākt jaunās sistēmas izveidi un atbalsta saglabāšanu mērķgrupām.
Tālāk ir bērnistabas un atbalsts jaunajiem vecākiem. Ir ideja vērties pie NVO, kas varētu
palīdzēt rast finansējumu. Ir nepieciešami dati par bērnistabām. Pagājušajā termiņā izveidotajai
aptaujai nebija liela atsaucība, tāpēc tagad izveidota jauna aptauja, ar kuru jau sasniegtas 10
augstākās izglītības iestādes. Ceru, ka nākamajā mēnesī sasniegsim plašāku auditoriju. Ir ideja par
viedokļrakstiem un case studies intervijām, aktualizējot šo jautājumu.
Studējošo labklājības celšana. Bija ideja par maziem ikdienas punktiem, kas samazinātu
izmaksas atsevišķiem pakalpojumiem, piemēram, drukas pakalpojumi, transporta atlaides.
Par vides pieejamību. Ir jau iesākts darbs pie dienesta viesnīcām un informācijas apkopošanu.
Situācija nav diži mainījusies pēdējā gada laikā, taču tālāk darbosimies ar jautājumiem, ko varam
risināt kopēji.
Par mazpārstāvēto studējošo sociālo slāņu pārstāvēšanu gribētu iezīmēt, ka ir atsaukušās
“Mozaīka” un “Skapis.eu”, ka viņi labprāt iesaistītos LGBT+ nostājas izveidošanā, ja LSA šo
atbalstīs.
Vides pieejamības jautājums cilvēkiem ar invaliditāti tika pacelts vasarā, pēdējās sociālo
tikšanās laikā izrunājām, ka nepieciešams skatīties ne tikai uz Tiesībsarga rekomendācijām, bet arī
citiem pētījumiem.
Studiju procesa pieejamības uzlabošana ir attiecībā uz studiju materiālu nodrošinājumu un
studiju vides kvalitāti no telpu puses. Veselības jautājuma aktualizēšana ir par medpunktu
pieejamību un veselīgu dzīvesveidu. Runājam par iespējamo studentu pārgājienu aprīlī.
K.Tarasova: Gada plānā dažās vietās ir rakstīts “studējošie” un dažās “studenti”. Vai termina
lietošana paredz tieši šo nodalījumu vai tā ir pārrakstīšanās?
I.Lisovska: Te nepieciešams precizēt, tas ir domāts visiem studējošajiem.
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12. Studējošo pašpārvalžu aktualitātes
_____________________________________________________________________________
BA:
Aizvadījām biznesa simulācijas konkursa Bizness24h pirmo kārtu, gatavojamies otrajai.
Aizvadīta asinsdonoru diena un Valentīndienas pasākums.
Organizējam “Seko studentam” un gatavojamies “Skola 2019”.
Anketējam studējošos par augstskolas atlaižu nolikuma grozījumiem.
Izstrādāti priekšlikumi par studiju maksas atlaižu piešķiršanu, tie apstiprināti senātā.
DU:
Rīkojam tikšanās ar fakultāšu dekāniem un studiju daļu, izrunājām studentu problēmas konkrētajās
fakultātēs un dekanātu ierosinājumus. Strādājam pie studentu dzīves uzlabošanas.
Notika spēļu vakars un gatavojamies ballei un Mis un misters DU 2019.
EKA:
Janvārī ievēlēta jauna valde.
Piedalījāmies ēnu dienās.
Plānojam Dzimumballi.
LiepU:
Gatavojamies vēlēšanām.
Strādājām pie pēctecības nodošanas.
Sasaukta satversmes sapulce.
Palīdzam studentiem ar veselības problēmām.
LKA:
Iesaistījāmies stipendiju piešķiršanas komisijā.
Tikāmies ar Erasmus studentiem.
Gatavojamies Valpurģiem un dzejas vakaram.
6. martā paredzēta tikšanās ar LKA Kultūras koledžas SP.
Esam pievērsušies akadēmisko jautājumu risināšanai.
Notiks SP saliedēšanās pasākums.
LLU:
Veicam aptauju, lai noskaidrotu studējošo interesi par balles dejām. Plānojam, lai visiem
interesentiem būtu iespēja apmeklēt dejas.
Aktuāls ir jautājums par dienesta viesnīcu izcenojumu.
Turpinās konkurss uz dienesta viesnīcas atlaidēm.
Notiks Gada balva.
Strādājam pie erudīcijas konkursa “Gudrās pūces”.
Ievēlēti jauni senatori un konventa sastāvs.
LNAA:
Notika Valentīndienas balle.
Notiks Baltā nakts jeb jauno kadetu iesvētības.
Piedalīsimies “Skola 2019”.
Notiks Kadetu taka, aicinām jūs pieteikties.
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Gaidāms izlaidums.
LSPA:
Notika valdes vēlēšanas.
SP biedri viesojās Murjāņu sporta ģimnāzijā, kur iepazīstināja ar LSPA studiju iespējām.
Bija Valentīndienas pasts.
Aizsākti projekti – “Students uz vienu dienu” un ieteikumu kastīte.
Uzsākta sadarbība ar citām SP Dzimumballes un Pop art Spring pasākuma rīkošanā.
Sporta kluba iesaistīšana jaunā pasākuma idejā ar LU par sporta spēlēm.
Tiek veidota aptauja studentiem par LSPA infrastruktūru, vērtēšanas sistēmu u. tml.
LU:
Strādājam pie rezidentūras vienotās uzņemšanas jautājuma.
Gatavojamies Akadēmiskajam semināram.
Gatavojamies Gadsimta kalnam.
Notiks pirmais gada Culture Exchange Programme pasākums.
Gatavojamies LU SP dzimšanas dienai.
Strādājam pie pašnovērtējuma ziņojumiem.
Gatavojamies satversmes sapulcei.
RSU:
Strādājam pie projekta “Etiķete” īstenošanas sadarbībā ar absolventu asociāciju.
Trešdien notika tikšanās ar veselības ministri par sadarbību ar slimnīcām un ārsta profesijas
standarta aktualizēšanu. Novērtētu arī jautājuma aktualizēšanu no LSA puses.
Tiks izsludināta pieteikšanās uz Pavasara akadēmisko semināru.
Palaista RSU mobilā aplikācija myRSU.
Pabeigta visu 27 studentu zinātnisko pulciņu izvērtēšana kvalitātes uzlabošanai.
4. un 5. aprīlī norisināsies RSU Student International Conference, kur visi var pieteikties kā pasīvie
dalībnieki.
RTU:
Notika seminārs SOLIS.
Rīkojām Ziemas sporta spēles “Briedīši”, paldies RSU, kas piedalījās.
Notikās 3D printēšanas konkurss, sāksies lekcijas un praktiskie uzdevumi, lai varētu piedalīties.
Konkurss notiek sadarbībā ar Zemessardzi, balvā 3D printeris.
Notika RTU SP Gada balva.
Notika RTU Karjeras dienas, kur SP bija savs stends.
Ievēlēti jauni senatori un satversmes sapulces delegāti.
Norisinās seminārs "Studentu parlamenta akadēmija".
VeA:
Aizvadīta Valentīndienas balle.
Gatavojamies pašizaugsmes semināram “Atspēriens” 2019 un Karjeras dienām.
Tiekamies ar padomnieku un iesaistāmies mārketinga aktivitāšu izveidē ar mērķi piesaistīt jaunus
studentus.
Gatavojamies “Skola 2019”.
Noslēgusies atpūtas telpas apzaļumošana.
Izstrādājam ikgadējās anketas par dzīvi augstskolā – par izglītības kvalitāti un dienesta viesnīcu.
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Valde pateicas BA SP par sēdes uzņemšanu un aktīvistiem Kristīnei Pēčai, Aigaram Pluģim, Jānim
Mellēnam.
Sēde tiek slēgta 15.34

Sēdi vadīja

J.Širina

Sēdi protokolēja

B.Puisīte
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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
Venden ūdens
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/Augstākās izglītības seminārs
Citi projekti un pasākumi / Kongress
Citi projekti un pasākumi / Domes sēdes
Citi projekti un pasākumi / Gada balva
4 Atalgojums
Prezidents
Valdes loceklis (akadēmiskais)
Valdes loceklis (starptautiskais)
Valdes loceklis (iekšējais)
Valdes loceklis (sociālais)
Biroja darbinieks (sab.attiecības)
Biroja darbinieks (birojs)
Biroja darbinieks (finanses)
Atalgojuma virspozīcija
5 Tiesvedība

Atalgojums - Atalgojums - Atalgojums 20%
30%
35%
2019
€12.655.00
€ 8.500.00

870.00
50.00
500.00

€
€
€

1.350.00
50.00
700.00

Izlietots uz
14.02.
€8.937.87
€6.339.43
€199.26
€2.000.00
€148.20
€250.98
€56.00
€165.95
€50.90
-

€
160.00
€
160.00
€ 11.200.00
€ 3.000.00
€ 4.000.00
€
700.00

€
€
€
€
€
€

300.00
300.00
7.550.00
2.700.00
2.200.00
-

€82.36
€32.69
€6.164.42
€3.821.40
€1.516.14
-

€150.00
€300.00
€6.850.00
€2.700.00
€2.200.00
-

€

250.00

€50.17

€100.00

€

250.00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2017
2018
9.840.00 € 13.205.00
4.500.00 € 8.000.00
€
200.00
2.040.00 € 1.200.00
150.00 €
50.00
200.00 €
100.00
30.00 €
55.00
2.400.00 € 2.400.00
400.00 € 1.000.00
120.00 €
200.00

€

1.200.00

€

400.00

€

1.900.00
€ 42.343.20
€6 288.26
€4 7452.86
€4 7452.87
€4 7452.88
€4 7452.89
€5 979.78
€4 745.86
€4 745.87
€1.600
€ 13.500.00

€
400.00
€
600.00
€
150.00
€ 1.000.00
€ 49.495.84
€ 8.104.92
€ 5.808.16
€ 5.808.16
€ 5.808.16
€ 5.808.16
€ 5.808.16
€ 6.541.98
€ 5.808.16
€ 13.500.00

€
€
€
€
€
€
€

Atalgojums -20 %
un griežam vienu
biroja darbinieku

Atalgojums -30 %
un griežam vienu
biroja darbinieku

Atalgojums -35 %
un griežam vienu
biroja darbinieku

Atalgojums -15%
un griežam vienu
biroja darbinieku

250.00
100.00
€100.00
55.00
2.400.00
900.00
250.00
100.00
€1.000.00
€50.00
€500.00

€200.00
€196.66
€3.15
€6.70
€570.20
€42.183.12
€7.429.51
€5.324.15
€5.324.15
€5.324.15
€2.136.04
€5.324.15
€5.996.82
€5.324.15
€6.999.69

€400.00
€300.00
€50.00
€900.00
€49.495.84
€8.104.92
€5.808.16
€5.808.16
€5.808.16
€5.808.16
€5.808.16
€6.541.98
€5.808.16
€0.00

€
€
€
€
€
€
€
€

€39.596.67
6.483.93
4.646.53
4.646.53
4.646.53
4.646.53
4.646.53
5.233.58
4.646.53

€
€
€
€
€
€
€
€

€34.647.09
5.673.44
4.065.71
4.065.71
4.065.71
4.065.71
4.065.71
4.579.38
4.065.71

€
€
€
€
€
€
€
€

€32.172.30
5.268.19
3.775.30
3.775.30
3.775.30
3.775.30
3.775.30
4.252.28
3.775.30

€
€
€
€
€
€
€

€34.950.15
6.483.93
4.646.53
4.646.53
4.646.53
4.646.53
4.646.53
5.233.58
0

€
€
€
€
€
€
€

€30.581.38
5.673.44
4.065.71
4.065.71
4.065.71
4.065.71
4.065.71
4.579.38
0

€
€
€
€
€
€
€

€28.396.99
5.268.19
3.775.30
3.775.30
3.775.30
3.775.30
3.775.30
4.252.28
0

€
€
€
€
€
€
€
€

37.134.53
6.889.18
4.936.93
4.936.93
4.936.93
4.936.93
4.936.93
5.560.68

€ 5.800.00
€ 1.050.00

€ 4.850.00
€ 1.050.00

€ 1.000.00

€ 1.020.00

€ 150.00

€ 470.00

NOM Zviedrija / NOM Latvija/ NOM 77
Norvēģija

€ 400.00

€ 300.00

ESC34 / ESC Austrija/ ESC 38 Helsinki,
Somija
ESC35 / ESC Rumānija/ ESC 39

€ 700.00

€ 240.00

€ 700.00

€ 390.00

BOM tikšanās Latvijā / BOM Igaunija/
BOM Lietuva

€ 250.00

€ 210.00

€ 1.550.00

€ 1.170.00

6 Starptautiskie izdevumi
BM Malta / ESU BM - Slovēnija/ESU
BM 76 Sofija, Bulgārija
BM Izraēla / ESU BM - Melnkalne/ESU
BM 77
NOM Lietuva / NOM Fēru salas

ESU biedru nauda
LSS Asambleja
Atbalsta fonda izveidei studējošajiem 7 topošajiem zinātniekiem
8 Neparedzētie izdevumi

€4.581.58

€4.798.90

€631.00

€946.80

€540.00

€925.00
€419.00

€1.520.58

€278.00

€240.00

€264.00
€425.00

€100.00
€1.550.00

€330.00
€1.170.00
€41.10

€ 12.000.00
€
400.00

€
€

3.000.00
950.00

-

€0.00

Izdevumi kopā

€ 95.953.20

€

93.900.84

€69.032.63

€74.799.74

1 Biedru naudas
2 Ziedojumi
3 Atbalstītāji

€ 60.897.38
€ 1.000.00
€ 2.000.00

€
€
€

79.488.00
-

€62.982.60
€325.20
€92.65

Augstākās izglītības kvalitātes
novērtēšanas procedūras
4 (akreditācijas, licencēšanas)

€80.810.04
€2.500.00

€

€

1.000.00

Valsts budžeta finansējums (atbalsta
fonda izveidei studējošajiem 5 topošajiem zinātniekiem)
6 Tiesvedība
Ieņēmumi kopā
Iztrūkums no Biedru naudām
Reālie ieņēmumi

€64.900.57

€59.950.99

€1.781.61
1.200.00

€ 12.000.00
€ 13.500.00

€
€

€ 90.597.38

€ 93.988.00
-€ 18.707.02
€ 75.280.98

13.500.00

-

-

-

-

€65.089.41

€83.310.04
-€13.926.24 Tiks pārvietots uz
€69.383.80

€57.476.20

€60.254.05

€55.885.28

€53.700.89

€62.438.43

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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
Dzeramais ūdens
KOPĀ:

Budžets 2017
Budžets 2018
€
4.500.00 €
8.000.00
€
200.00
1.200.00
€
2.040.00 €
50.00
€
150.00 €
100.00
€
200.00 €
55.00
€
30.00 €
€
2.400.00
€
2.400.00
1.000.00
€
400.00 €
200.00
€
120.00 €
€

9.840.00

€

13.205.00

Iztērēts uz 17.01.2019.
€6.339.43
€199.26
€2.000.00
€148.20
€250.98
€56.00
€
8.937.87

Budžets 2019
€
8.500.00
€
€

250.00
100.00
100

€
€
€
€
€
€

55.00
2.400.00
900.00
250.00
100.00
12.655.00

2.
1
2
3
4

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

Budžets 2017
€
50.00
€
500.00
€
160.00
€
160.00
€ 870.00

Budžets 2018 iztērēts uz 14.02.
€ 50.00
€50.90
€ 700.00
€ 300.00
€82.36
€ 300.00
€32.69
€ 1.350.00
€165.95

Budžets 2019
€50
€500
€150
€300
€1.000

Pasākums

Norises vieta
Gads

ESU BM 76
BOM 2019
LSS Asambleja
ESC 38
NOM 76

Sofija, Bulgārija
Lietuva
Sventāja, Lietuva
Helsinki, Somija
Fēru salas

ESU BM 77
??
ESC 39
??
NOM 77
Norvēģija??
ESU biedru nauda
KOPĀ

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2020
2020

Norises laiks
Dienu Delegāt Dienas nauda
Mēnesis
Datumi skaits u skaits Normatī 30%
vais
Maijs
6.-12.
7
2
29
8.7
Augusts
18.-22.
5
10
29
8.7
Augusts
23.-25.
3
x
29
8.7
Oktobris
5
2
46
13.8
Oktobris
24.-28.
5
2
46
13.8
Novembris /
Decembris
7
2
0
Marts
5
2
0
Aprīlis
5
2
52
15.6

Dalības maksa
Ceļa
Kopā
Kopā
Delegāt Delegāt izdevumi (optimālais (minimum
(vienam) variants) a variants)
s1
s2
75
150
300
946.8
946.8
30
343.5
330
15
41.1
41.1
75
120
120
573
264
350
838
419
75
75
-

150
120
-

350
350
200

925
895
556
1170
6288.4

925
425
278
1170
4798.9

24.09%

11.00%

23.00%

0.36

Esošā
situācija
Iztērēts uz
Nr

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Potenciālās
izmaiņas 1

Pozīcija
Prezidents
Valdes loceklis (akadēmiskais)
Valdes loceklis (starptautiskais)
Valdes loceklis (iekšējais)
Valdes loceklis (sociālais)
Biroja darbinieks (sab.attiecības)
Biroja darbinieks (birojs)
Biroja darbinieks (finanses)
Nodokļi un nodevas*
Kopā

€
€
€
€
€
€
€
€
€

2017
6.288.26
4.745.86
4.745.86
4.745.86
4.745.86
4.745.86
5.979.78
4.745.86
€ 40.743.20

€
€
€
€
€
€
€
€
€

2018 14.02.
8.104.92 €7.429.51
5.808.16 €5.324.15
5.808.16 €5.324.15
5.808.16 €5.324.15
5.808.16 €2.136.04
5.808.16 €5.324.15
6.541.98 €5.996.82
5.808.16 €5.324.15
€ 49.495.84 €42.183.12

Bruto Likme Slodze
Bruto Alga VSAOI (dd)
€
4.25
0.8 € 544.00 € 131.05
€
4.06
0.6 € 389.76 €
93.89
€
4.06
0.6 € 389.76 €
93.89
€
4.06
0.6 € 389.76 €
93.89
€
4.06
0.6 € 389.76 €
93.89
€
4.06
0.6 € 389.76 €
93.89
€
3.43
0.8 € 439.04 € 105.76
€
4.06
0.6 € 389.76 €
93.89
€
0.6 €
€
-

Atalgojuma samazinājums LSA izdevumu pozīcijā par 20 %

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Pozīcija
Prezidents
Valdes loceklis (akadēmiskais)
Valdes loceklis (starptautiskais)
Valdes loceklis (iekšējais)
Valdes loceklis (sociālais)
Biroja darbinieks (sab.attiecības)
Biroja darbinieks (birojs)
Biroja darbinieks (finanses)
Nodokļi un nodevas*
Kopā

€
€
€
€
€
€
€
€
€

2017
6.288.26
4.745.86
4.745.86
4.745.86
4.745.86
4.745.86
5.979.78
4.745.86
€ 40.743.20

€
€
€
€
€
€
€
€
€

2018 14.02.
8.104.92 €7.429.51
5.808.16 €5.324.15
5.808.16 €5.324.15
5.808.16 €5.324.15
5.808.16 €2.136.04
5.808.16 €5.324.15
6.541.98 €5.996.82
5.808.16 €5.324.15
€ 49.495.84 €42.183.12

Apliekamais
ienākums
IIN
URN
LSA Izdevumi LSA izdevumi gadā
Neto Alga
€
484.16 € 113.15
0.36 €
675.41 €
8.104.92 €
371.01
€
346.89 € 81.07
0.36 €
484.01 €
5.808.16 €
265.82
€
346.89 € 81.07
0.36 €
484.01 €
5.808.16 €
265.82
€
346.89 € 81.07
0.36 €
484.01 €
5.808.16 €
265.82
€
346.89 € 81.07
0.36 €
484.01 €
5.808.16 €
265.82
€
346.89 € 81.07
0.36 €
484.01 €
5.808.16 €
265.82
€
390.75 € 91.32
0.36 €
545.16 €
6.541.98 €
299.43
€
346.89 € 81.07
0.36 €
484.01 €
5.808.16 €
265.82
€
€
0.36 €
€
€
€

Iztērēts uz

Nr

Neapliekamais
VSAOI(DŅ) minimums
€
59.84
€
42.87
€
42.87
€
42.87
€
42.87
€
42.87
€
48.29
€
42.87
€
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Saņem
2019 mēnesī uz
6.483.93
€296.81
4.646.53
€212.65
4.646.53
€212.65
4.646.53
€212.65
4.646.53
€212.65
4.646.53
€212.65
5.233.58
€239.54
4.646.53
€212.65
€ 39.596.67 €1.812.26

Saņem gadā
uz rokas
€ 3.561.68
€ 2.551.84
€ 2.551.84
€ 2.551.84
€ 2.551.84
€ 2.551.84
€ 2.874.48
€ 2.551.84
€ 21.747.18

4.124.65

Potenciālās
izmaiņas 2

Nr

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Potenciālās
izmaiņas 3

Nr

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Atalgojuma samazinājums LSA izdevumu pozīcijā par 30 %

Pozīcija
Prezidents
Valdes loceklis (akadēmiskais)
Valdes loceklis (starptautiskais)
Valdes loceklis (iekšējais)
Valdes loceklis (sociālais)
Biroja darbinieks (sab.attiecības)
Biroja darbinieks (birojs)
Biroja darbinieks (finanses)
Nodokļi un nodevas*
Kopā

€
€
€
€
€
€
€
€
€

2017
6.288.26
4.745.86
4.745.86
4.745.86
4.745.86
4.745.86
5.979.78
4.745.86
€ 40.743.20

Iztērēts uz
2018 14.02.

€
€
€
€
€
€
€
€
€

8.104.92 €7.429.51
5.808.16 €5.324.15
5.808.16 €5.324.15
5.808.16 €5.324.15
5.808.16 €2.136.04
5.808.16 €5.324.15
6.541.98 €5.996.82
5.808.16 €5.324.15
€ 49.495.84 €42.183.12

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Saņem
mēnesī uz
rokas
€259.71
€186.07
€186.07
€186.07
€186.07
€186.07
€209.60
€186.07

2019
5.673.44
4.065.71
4.065.71
4.065.71
4.065.71
4.065.71
4.579.38
4.065.71
€ 34.647.09 €1.585.73

Saņem gadā
uz rokas
€ 3.116.47
€ 2.232.86
€ 2.232.86
€ 2.232.86
€ 2.232.86
€ 2.232.86
€ 2.515.17
€ 2.232.86
€ 19.028.78

Atalgojuma samazinājums LSA izdevumu pozīcijā par 35 %
Pozīcija
Prezidents
Valdes loceklis (akadēmiskais)
Valdes loceklis (starptautiskais)
Valdes loceklis (iekšējais)
Valdes loceklis (sociālais)
Biroja darbinieks (sab.attiecības)
Biroja darbinieks (birojs)
Biroja darbinieks (finanses)
Nodokļi un nodevas*
Kopā

€
€
€
€
€
€
€
€
€

2017
6.288.26
4.745.86
4.745.86
4.745.86
4.745.86
4.745.86
5.979.78
4.745.86
€ 40.743.20

Iztērēts uz
2018 14.02.

€
€
€
€
€
€
€
€
€

8.104.92 €7.429.51
5.808.16 €5.324.15
5.808.16 €5.324.15
5.808.16 €5.324.15
5.808.16 €2.136.04
5.808.16 €5.324.15
6.541.98 €5.996.82
5.808.16 €5.324.15
€ 49.495.84 €42.183.12

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Saņem
mēnesī uz
rokas
€241.16
€172.78
€172.78
€172.78
€172.78
€172.78
€194.63
€172.78

2019
5.268.19
3.775.30
3.775.30
3.775.30
3.775.30
3.775.30
4.252.28
3.775.30
€ 32.172.30 €1.472.47

Saņem gadā
uz rokas
€ 2.893.86
€ 2.073.37
€ 2.073.37
€ 2.073.37
€ 2.073.37
€ 2.073.37
€ 2.335.52
€ 2.073.37
€ 17.669.58

Potenciālās
izmaiņas 4

Nr

1
2
3
4
5
6
7
8

Potenciālās
izmaiņas 5

Nr

1
2
3
4
5
6
7
8

Atalgojuma samazinājums LSA izdevumu pozīcijā par 20 % un
nogriež vienu biroja darbinieku

Pozīcija
Prezidents
Valdes loceklis (akadēmiskais)
Valdes loceklis (starptautiskais)
Valdes loceklis (iekšējais)
Valdes loceklis (sociālais)
Biroja darbinieks (sab.attiecības)
Biroja darbinieks (birojs)
Nodokļi un nodevas*
Kopā

€
€
€
€
€
€
€
€

2017
6.288.26
4.745.86
4.745.86
4.745.86
4.745.86
4.745.86
5.979.78
€ 35.997.34

Iztērēts uz
2018 14.02.

€
€
€
€
€
€
€
€

8.104.92 €7.429.51
5.808.16 €5.324.15
5.808.16 €5.324.15
5.808.16 €5.324.15
5.808.16 €2.136.04
5.808.16 €5.324.15
6.541.98 €5.996.82
€5.324.15
€ 49.495.84 €42.183.12

€
€
€
€
€
€
€
€

Saņem
mēnesī uz
rokas
€296.81
€212.65
€212.65
€212.65
€212.65
€212.65
€239.54

2019
6.483.93
4.646.53
4.646.53
4.646.53
4.646.53
4.646.53
5.233.58
€ 34.950.15 €1.599.61

Saņem gadā
uz rokas
€ 3.561.68
€ 2.551.84
€ 2.551.84
€ 2.551.84
€ 2.551.84
€ 2.551.84
€ 2.874.48
€ 19.195.34

Atalgojuma samazinājums LSA izdevumu pozīcijā par 30 % un
nogriež vienu biroja darbinieku

Pozīcija
Prezidents
Valdes loceklis (akadēmiskais)
Valdes loceklis (starptautiskais)
Valdes loceklis (iekšējais)
Valdes loceklis (sociālais)
Biroja darbinieks (sab.attiecības)
Biroja darbinieks (birojs)
Nodokļi un nodevas*
Kopā

€
€
€
€
€
€
€
€

2017
6.288.26
4.745.86
4.745.86
4.745.86
4.745.86
4.745.86
5.979.78
€ 35.997.34

Iztērēts uz
2018 14.02.

€
€
€
€
€
€
€
€

8.104.92 €7.429.51
5.808.16 €5.324.15
5.808.16 €5.324.15
5.808.16 €5.324.15
5.808.16 €2.136.04
5.808.16 €5.324.15
6.541.98 €5.996.82
€5.324.15
€ 49.495.84 €42.183.12

€
€
€
€
€
€
€
€

Saņem
mēnesī uz
rokas
€259.71
€186.07
€186.07
€186.07
€186.07
€186.07
€209.60

2019
5.673.44
4.065.71
4.065.71
4.065.71
4.065.71
4.065.71
4.579.38
€ 30.581.38 €1.399.66

Saņem gadā
uz rokas
€ 3.116.47
€ 2.232.86
€ 2.232.86
€ 2.232.86
€ 2.232.86
€ 2.232.86
€ 2.515.17
€ 16.795.92

Potenciālās
izmaiņas 6

Nr

1
2
3
4
5
6
7
9

Potenciālās
izmaiņas 7

Nr

1
2
3
4
5
6
7
9

Atalgojuma samazinājums LSA izdevumu pozīcijā par 35 % un
nogriež vienu biroja darbinieku

Pozīcija
Prezidents
Valdes loceklis (akadēmiskais)
Valdes loceklis (starptautiskais)
Valdes loceklis (iekšējais)
Valdes loceklis (sociālais)
Biroja darbinieks (sab.attiecības)
Biroja darbinieks (birojs)
Nodokļi un nodevas*
Kopā

€
€
€
€
€
€
€
€

2017
6.288.26
4.745.86
4.745.86
4.745.86
4.745.86
4.745.86
5.979.78
€ 35.997.34

Iztērēts uz
2018 14.02.

€
€
€
€
€
€
€
€

8.104.92 €7.429.51
5.808.16 €5.324.15
5.808.16 €5.324.15
5.808.16 €5.324.15
5.808.16 €2.136.04
5.808.16 €5.324.15
6.541.98 €5.996.82
€5.324.15
€ 49.495.84 €42.183.12

€
€
€
€
€
€
€
€

Saņem
mēnesī uz
rokas
€241.16
€172.78
€172.78
€172.78
€172.78
€172.78
€194.63

2019
5.268.19
3.775.30
3.775.30
3.775.30
3.775.30
3.775.30
4.252.28
€ 28.396.99 €1.299.68

Saņem gadā
uz rokas
€ 2.893.86
€ 2.073.37
€ 2.073.37
€ 2.073.37
€ 2.073.37
€ 2.073.37
€ 2.335.52
€ 15.596.22

Atalgojuma samazinājums LSA izdevumu pozīcijā par 15 % un
nogriež vienu biroja darbinieku
Pozīcija
Prezidents
Valdes loceklis (akadēmiskais)
Valdes loceklis (starptautiskais)
Valdes loceklis (iekšējais)
Valdes loceklis (sociālais)
Biroja darbinieks (sab.attiecības)
Biroja darbinieks (birojs)
Nodokļi un nodevas*
Kopā

€
€
€
€
€
€
€
€

2017
6.288.26
4.745.86
4.745.86
4.745.86
4.745.86
4.745.86
5.979.78
€ 35.997.34

Iztērēts uz
2018 14.02.

€
€
€
€
€
€
€
€

8.104.92 €7.429.51
5.808.16 €5.324.15
5.808.16 €5.324.15
5.808.16 €5.324.15
5.808.16 €2.136.04
5.808.16 €5.324.15
6.541.98 €5.996.82
€5.324.15
€ 49.495.84 €42.183.12

€
€
€
€
€
€
€
€

Saņem
mēnesī uz
rokas
€315.36
€225.94
€225.94
€225.94
€225.94
€225.94
€254.51

2019
6.889.18
4.936.93
4.936.93
4.936.93
4.936.93
4.936.93
5.560.68
€ 37.134.53 €1.699.59

Saņem gadā
uz rokas
€ 3.784.28
€ 2.711.33
€ 2.711.33
€ 2.711.33
€ 2.711.33
€ 2.711.33
€ 3.054.14
€ 20.395.05

3.
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

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

3.5.

3.6

Senatoru un domnieku seminārs/Augstākās
izglītības seminārs
Citi projekti un pasākumi / Kongress
Citi projekti un pasākumi / Domes sēdes
Citi projekti un pasākumi / Gada balva
Aktīvistu kapacitātes celšanas cikls
Politisko partiju debates
KOPĀ:

2017
€ 3.000.00
€ 4.000.00
€ 700.00

€ 1.200.00
€ 400.00

2018
Iztērēts uz 07.01.
€ 2.700.00
€4.211.40
€ 2.200.00
€1.516.14
€ 0.00 -

2019
€2.700.00
€2.200.00

€ 250.00

€50.17

€100.00

€ 250.00
€ 400.00

€250.00

€200.00

€196.66
€3.15
€1.50
€1.030.00
€111.52
€54.28
€7.424.82

€400.00
€300.00
€50.00
€900.00

€ 1.900.00

€ 600.00
€ 150.00
€ 1.000.00

€ 11.200.00

€ 7.550.00

€6.850.00

KĀRTĪBA
Apstiprināta LSA Domes sēdē
23.02.2019.
Protokola nr. 2019/XXX
23.02.2019.

Rīgā

Nr.2019/XX

Biedru naudas noteikšanas un maksāšanas kārtība
izdota saskaņā ar LSA Statūtu 11.3. apakšpunktu
1.

Latvijas Studentu apvienības (LSA) biedru naudu apmērs tiek aprēķināts proporcionāli
studentu skaitam augstākās izglītības iestādē, ņemot vērā jaunākos pieejamos Izglītības
un zinātnes ministrijas ikgadējās statistikas datus par Latvijas augstāko izglītību.

2.

Katra LSA biedra naudas apmēru aprēķina pēc formulas BNaii = BSSaii * MS, kur

2.1.

BNaii ir konkrētā LSA biedra nauda (€);

2.2.

BSSaii ir LSA biedra augstākās izglītības iestādē studējošo skaits;

2.3.

MS ir maksa par vienu studentu (€/students);

3.

Maksa par vienu studentu (MS) ir 1,1400 €.

4.

Biedru naudas tiek izteiktas Latvijas valsts oficiālajā valūtā līdz mazākajai iespējamajai
vienībai.

5.

Latvijas Studentu apvienības Valdei ir pienākums kalendārā gada sākumā, tiklīdz ir
pieejami 1. punktā minētie statistikas dati, ievērojot šo kārtību, veikt skaitliskos aprēķinus
un sagatavot biedru naudas apmēra aprēķinu un projektu attiecīgajam gadam.

6.

Latvijas Studentu apvienības Dome reizi gadā, pirmajā kārtējā Domes sēdē pēc Kongresa,
apstiprina Valdes sagatavoto LSA biedru naudas apmēru atbilstoši LSA Statūtos
noteiktajai kārtībai.

7.

Pēc biedru naudu apmēra apstiprināšanas Valde 2 nedēļu laikā nogādā atbilstošus rēķinus
katram biedram.

8.

Biedra pienākums ir apmaksāt rēķinu 2 nedēļu laikā no tā izrakstīšanas.

9.

Biedri, kas iestājas LSA pēc 6. punktā minētās Domes sēdes ir atbrīvoti no pirmā gada
Biedra naudas samaksas.

10.

Lai pārskatītu šo kārtību un vienotos par turpmāko Biedra naudas noteikšanas apmēru un
maksāšanas kārtību LSA biedri vienojas līdz 2019. gada 1. jūnijam izveidot darba grupu,

kas līdz 2019. gada 31. oktobrim izstrādās lēmumprojektu, kas tiks virzīts izskatīšanai
kārtējā Domes sēdē pēc 2019. gada 1. novembra.
11.

Ar šo kārtību tiek atcelta 2018. gada 19. maijā izveidotā kārtība.

Prezidente

J. Širina

AII
BA
BAT
BSA
DU
EKA
ISMA
JVLMA
LA
LiepU
LJA
LKA
LKrA
LLU
LMA
LNAA
LSPA
LU
RCK
REA
RISEBA
RJA
RSU
RTA
RAI
RTU
TSI
VeA
ViA
VPK

Biedra naudas
Biedra naudas apmērs
Piedāvātā jaunā redakcija
2019.gadā (1:1)
(MS=1.14)
apmērs 2018.gadā
1,493.00 €
1,367.00 €
1,558.38 €
3,649.00 €
3,649.00 €
4,159.86 €
2,436.00 €
2,172.00 €
2,476.08 €
2,712.00 €
2,302.00 €
2,624.28 €
1,122.00 €
1,101.00 €
1,255.14 €
1,355.00 €
1,588.00 €
1,810.32 €
689.70 €
575.00 €
655.50 €
38.00 €
29.00 €
33.06 €
1,545.84 €
1,373.00 €
1,565.22 €
755.00 €
731.00 €
833.34 €
634.98 €
600.00 €
684.00 €
108.00 €
128.00 €
145.92 €
4,760.64 €
3,880.00 €
4,423.20 €
955.32 €
862.00 €
982.68 €
222.00 €
224.00 €
255.36 €
1,389.00 €
1,365.00 €
1,556.10 €
17,670.00 €
15,200.00 €
17,328.00 €
502.74 €
360.00 €
410.40 €
532.38 €
454.00 €
517.56 €
2,687.00 €
2,627.00 €
2,994.78 €
449.16 €
352.00 €
401.28 €
9,611.34 €
8,766.00 €
9,993.24 €
2,144.34 €
1,753.00 €
1,998.42 €
405.84 €
360.00 €
410.40 €
16,726.08 €
14,322.00 €
16,327.08 €
2,751.00 €
2,886.00 €
3,290.04 €
931.38 €
794.00 €
905.16 €
875.52 €
742.00 €
845.88 €
336.00 €
324.00 €
369.36 €
79,488.26 €
70,886.00 €
80,810.04 €
Ieņēmumi no maksājošajām SP
66,883.80 €
Iztrūkums no nemaksājošajām SP
13,926.24 €

LATVIJAS STUDENTU APVIENĪBA
VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NR. 40008010647
JURIDISKĀ ADRESE: MĀRSTAĻU IELA 2/4-4, RĪGA, LV-1050
TĀLRUNIS/FAKSS: +371 67216061, E-PASTS: LSA@LSA.LV; MĀJAS LAPA: WWW.LSA.LV

Nr.
Apstiprināts LSA Domes sēdē 23.02.2019.

Nolikums „Par Latvijas Studentu apvienības Studentu ekspertu tīkla darbību un
pārstāvju deleģēšanu ārējiem studiju kvalitātes novērtēšanas procesiem”

Nolikumā lietotie saīsinājumi un termini
1. LSA - Latvijas Studentu apvienība
2. AIC - Akadēmiskās informācijas centrs
3. Novērtēšanas komisijas - augstskolu un koledžu novērtēšanas, studiju virzienu novērtēšanas un
studiju programmu licencēšanas ekspertu komisijas.
4. LSA Studentu ekspertu tīkls - studentu ekspertu apmācību, sagatavošanas, deleģēšanas un
informācijas sistēma, kas uztur aktuālus datus par ārējās studiju kvalitātes novērtēšanas studentiem ekspertiem un interesentiem
5. LSA Studentu ekspertu tīkla dalībnieki – visi tie studējošie, kuri ir tikuši deleģēti

dalībai

novērtēšanas procedūrās vizītēs kā eksperti vai novērotāji.
6. Studenti eksperti - studējošie, kas atbilst šajā nolikumā noteiktajiem kritērijiem un ir deleģēti dalībai
novērtēšanas procedūrā eksperta statusā.
I Vispārīgie jautājumi
7. Šis nolikums nosaka LSA Studentu ekspertu tīkla darbību un pārstāvju deleģēšanas procedūru un
kandidātu izvērtēšanas kritērijus dalībai novērtēšanas ekspertu grupās.
8. Uz ekspertu grupu LSA deleģē vienu pārstāvi eksperta statusā, izņemot gadījumus, kad novērtēšanu
veic Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrā iekļauta ārvalstu kvalitātes
nodrošināšanas aģentūra, un vienu novērotāja status,.

9. Novērtēšanas ekspertu grupu dalībnieku deleģēšanas kārtība tiek veidota saskaņā ar:
9.1.

Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr.794 “Augstskolu un
koledžu akreditācijas noteikumi” augstskolu un koledžu akreditācijas procedūrām.

9.2.

Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr.793 “Studiju virziena
atvēršanas un akreditācijas noteikumi” un AIC studiju virzienu novērtēšanas metodiku.

9.3.

Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr.795 “Studiju programmu
licencēšanas noteikumi” studiju programmu licencēšanas procedūrām.

10. LSA Studentu ekspertu tīkla dalībnieki tiek uzskaitīti datubāzē, kas ir pieejama studējošo
pārstāvjiem LSA biedru zonā. Jebkuram studējošajam ir iespēja kļūt par LSA Studentu ekspertu
tīkla dalībnieku.
11. Par studentu ekspertu tīklu atbildīgais LSA valdes loceklis vai studentu ekspertu tīkla koordinators
informāciju publicē LSA mājaslapas sadaļā “Pieteikšanās vizītēm” ne vēlāk kā piecu darba dienu
laikā kopš informācijas saņemšanas no AIC.

II Deleģēšanas process
12. Studējošie piesakās dalībai novērtēšanas procedūrā, aizpildot elektronisko pieteikuma formu LSA
mājaslapā, kurā tiek norādīts:
12.1.

vārds, uzvārds;

12.2.

e-pasta adrese;

12.3.

tālruņa numurs;

12.4.

augstākās izglītības iestāde, studiju programma, studiju līmenis;

12.5.

novērtēšanas procedūra, kur vēlas piedalīties;

12.6.

statuss, kādā vēlas piedalīties (eksperts un/vai novērotājs);

12.7.

kandidāta motivācija;

12.8.

kandidāta CV, kur norāda iepriekšējo pieredzi augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanā.

III Kandidātu izvērtēšana deleģēšanai eksperta statusā
13. LSA valde saskaņā ar šajā nodaļā noteikto kārtību un LSA valdes un studentu ekpertu tīkla
koordinatora (ja attiecināms) rekomendācijām veic kandidātu izvērtēšanu un balso par deleģējuma
piešķiršanu.
14. Lai kandidātu varētu izvērtēt, tam jāatbilst šādiem pamatnosacījumiem:
14.1.

studē akreditētā Latvijas augstākās izglītības iestādē vai ir Eiropas Studentu apvienības
studentu ekspertu tīkla dalībnieks;

14.2.

ir latviešu un angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī;

14.3.

nepastāv interešu konflikts saskaņā ar AIC Studiju kvalitātes komisijas apstiprināto
novērtēšanas metodiku.

15. Pēc tam, kad konstatēta atbilstība pamatnosacījumiem, kandidāti eksperta statusam tiek vērtēti pēc
šādiem kritērijiem, kas sakārtoti prioritārā secībā:
15.1.

studē vai ir absolvējis studiju programmu, kas atbilst vērtējamajam studiju virzienam un ir
piedalījies novērtēšanas procedūrā eksperta statusā;

15.2.

studē vai ir absolvējis studiju programmu, kas atbilst vērtējamajam studiju virzienam un ir
piedalījies novērtēšanas procedūrā novērotāja statusā;

15.3.

studē vai ir absolvējis studiju programmu, kas atbilst vērtējamajam studiju virzienam;

15.4.

ir piedalījies novērtēšanas procedūrā eksperta statusā;

15.5.

ir piedalījies novērtēšanas procedūrā novērotāja statusā.

15.6.

ir piedalījušies novērtēšanas procedūrās eksperta statusā biežāk nekā 3 reizes 12 mēnešu
laikā vai ir tikuši deleģēti uz novērtēšanas procedūru pēdējo 2 mēnešu laikā.

16. Kandidāti, kas atbilst 15.6. apakšpunktā minētajam, konkurē savā starpā atbilstoši 15.1. -15.5.
apakšpunktos noteiktajai kārtībai.
17. Ja ir pieteikušies vairāki kandidāti, kas ieņem vienādu prioritāti atbilstoši 15. punktam, prioritāri tiek
deleģēts kandidāts, kurš studē vai ir absolvējis augstāku studiju līmeni atbilstošajā studiju virzienā.
18. Ja ir pieteikušies vairāki kandidāti, kas ieņem vienādu prioritāti atbilstoši 17. punktam, tad kandidāti
tiek izvērtēti pēc papildu kritērijiem:
18.1.

iepriekšēja pieredze augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanā un novērtēšanā;

18.2.

darbība studējošo interešu pārstāvniecībā;

18.3.

dalība augstākās izglītības iestādes lēmējinstitūcijās;

18.4.

darba pieredze vērtējamajā jomā;

18.5.

kandidāta motivācija piedalīties vērtēšanas vizītē;

18.6.

kandidāta sniegums iepriekšējās novērtēšanas vizītēs, uz kurām ticis deleģēts.

19. Izvērtējot kandidātus, LSA valdei ir tiesības lūgt Studiju kvalitātes komisijai un/vai AIC sniegt
atzinumu par šo pārstāvju līdzšinējo darbību ziņojumu veidošanā un darbības kvalitāti. Ja par kādu
kandidātu saņemts negatīvs atzinums, tad neatkarīgi no atbilstības kritērijiem, LSA valde to var
uzskatīt par iemeslu pieteikuma noraidīšanai.
20. LSA valde balso par rezerves delegātiem eksperta un novērotāja statusā, kuri nepieciešamības
gadījumā aizvieto sākotnēji deleģētos pārstāvjus.
IV Noslēguma procedūras

21. Pēc LSA valdes lēmuma pieņemšanas LSA akadēmiskā virziena vadītājs vai studentu ekspertu tīkla
koordinators:
21.1.

nosūta AIC informāciju par deleģētajiem pārstāvjiem (1. pielikums);

21.2.

informē par atteikumu pārstāvjiem, kas netika deleģēti;

21.3.

piecu darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē deleģētos pārstāvjus par
tālākajām darbībām.

Prezidente

J. Širina

LATVIJAS STUDENTU APVIENĪBA
VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NR. 40008010647
JURIDISKĀ ADRESE: MĀRSTAĻU IELA 2/4-4, RĪGA, LV-1050
TĀLRUNIS/FAKSS: +371 67216061, E-PASTS: LSA@LSA.LV; MĀJAS LAPA: WWW.LSA.LV

1. pielikums

DELEĢĒJUMS

[Datums]

Rīgā

Nr. XXXXXX

Akadēmiskajam informācijas centram
Biroja adrese: Dzirnavu iela 16, Rīga, LV - 1010
Pasta adrese: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
aika@aic.lv

Par Latvijas Studentu apvienības pārstāvju deleģēšanu studiju virziena novērtēšanas vizītei
Latvijas Studentu apvienība (LSA) ir saņēmusi Jūsu [Gads]. gada [Diena]. [mēnesis] vēstuli Nr.
[Vēstules numurs] ar aicinājumu deleģēt pārstāvjus uz studiju virziena novērtēšanas vizīti, saskaņā ar
Akadēmiskā informācijas centra studiju virzienu novērtēšanas metodikas 17.5. minētajām tiesībām.
LSA deleģē šādus pārstāvjus eksperta statusā:
1. [Vārds, uzvārds, personas kods] ([e-pasts], tālrunis: [telefona numurs]) uz [Augstākās
izglītības iestāde] [programmas līmenis] studiju virziena – [Studiju virziens] akreditāciju.
LSA deleģē šādus pārstāvjus novērotāja statusā:
2. [Vārds, uzvārds, personas kods] ([e-pasts], tālrunis: [telefona numurs]) uz [Augstākās
izglītības iestāde] [programmas līmenis] studiju virziena – [Studiju virziens] izvērtēšanu.
Vēstulei pielikumā tiek pievienots pārstāvju CV

Par Latvijas Studentu apvienības pārstāvju deleģēšanu studiju programmu licencēšanas procedūrām
Latvijas Studentu apvienība (LSA) ir saņēmusi Jūsu [Gads]. gada [Diena]. [mēnesis] vēstuli Nr.
[Vēstules numurs] ar aicinājumu deleģēt pārstāvjus uz studiju programmu licencēšanas procedūrām,
saskaņā ar 2018. gada 11.. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 795 “Studiju programmu
licencēšanas noteikumi” 23. punktā minētajām tiesībām.
LSA deleģē šādus pārstāvjus eksperta statusā:
1. [Vārds, uzvārds, personas kods] ([e-pasts], tālrunis: [telefona numurs]) uz [Augstākās
izglītības iestāde] [programmas līmenis] studiju programmas “[Programmas nosaukums]” (studiju
virziens – [Studiju virziens]) izvērtēšanu.
LSA deleģē šādus pārstāvjus novērotāja statusā :
1. [Vārds, uzvārds, personas kods] ([e-pasts], tālrunis: [telefona numurs]) uz [Augstākās
izglītības iestāde] [programmas līmenis] studiju programmas “[Programmas nosaukums]” (studiju
virziens – [Studiju virziens]) izvērtēšanu.
Vēstulei pielikumā tiek pievienots pārstāvja CV.

Par Latvijas Studentu apvienības pārstāvju deleģēšanu augstskolas vai koledžas akreditāciju procedūrām

Latvijas Studentu apvienība (LSA) ir saņēmusi Jūsu [Gads]. gada [Diena]. [mēnesis] vēstuli Nr.
[Vēstules numurs] ar aicinājumu deleģēt pārstāvjus uz augstskolas vai koledžas akreditācijas
procedūrām, saskaņā ar 2018. gada 11. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 794 “Augstskolu un
koledžu akreditācijas noteikumi” 8. punktā minētajām tiesībām.
LSA deleģē šādus pārstāvjus eksperta statusā:
1. [Vārds, uzvārds, personas kods] ([e-pasts], tālrunis: [telefona numurs]) uz [Augstākās izglītības iestādes
nosaukums] akreditācijas procedūru.
LSA deleģē šādus pārstāvjus novērotāja statusā:
2. [Vārds, uzvārds, personas kods] ([e-pasts], tālrunis: [telefona numurs]) uz [Augstākās
izglītības iestādes nosaukums] akreditācijas procedūru.
Vēstulei pielikumā pārstāvju CV

Prezidente

[datums]

LSA Domes delegātu skaits 2019. gadā
Augstskola

Studējošo
skaits*

Delegātu
Kubsakne no Delegātu skaits
skaits
Domē
studējošo
Domē
(nenoapaļots uz
skaita
(noapaļots uz
leju)

Atlikums

Prioritāte

Papildu
mandāts

Delegātu Mandātu
skaits
skaits LSA
Domē
Domē

leju)

Banku augstskola
Biznesa augstskola “Turība”
Baltijas Starptautiskā akadēmija
Daugavpils Universitāte
Ekonomikas un kultūras augstskola
Informācijas sistēmu menedžmenta
augstskola
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmija
Lutera akadēmija

1493
3649
2436
2379
1122

11.42930799
15.39541101
13.45527034
13.34949429
10.39116607

1.741813408
2.346242952
2.050567743
2.034447595
1.583601772

1
2
2
2
1

0.741813408
0.346242952
0.050567743
0.034447595
0.583601772

4
17
27
28
10

1
0
0
0
1

1355

11.06572225

1.686403358

1

0.686403358

9

1

605

8.457690558

1.288942325

1

0.288942325

18

0

38

3.361975407

0.51236119

0

0.51236119

11

1

Liepājas universitāte

1356

11.06844377

1.686818116

1

0.686818116

8

1

Latvijas Jūras akadēmija
Latvijas Kristīgā akadēmija
Latvijas Kultūras akadēmija

755
108
557

9.105748491
4.762203156
8.227825361

1.38770561
0.72575429
1.253911133

1
0
1

0.38770561
0.72575429
0.253911133

16
6
19

0
1
0

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

4176

16.10349576

2.454154255

2

0.454154255

12

1

Latvijas Mākslas akadēmija
Latvijas Nacionālā aizsardzības
akadēmija

838

9.427893606

1.436800155

1

0.436800155

13

0

222

6.055048947

0.922782504

0

0.922782504

1

1

2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
1
1
3
1
1

1389
11.15751335
1.700392217
1 0.700392217
7
1
2
15500
4
Latvijas Universitāte
24.93315476
3.799784143
3 0.799784143
3
1
1881
2
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
12.3441995
1.881241823
1 0.881241823
2
1
356
Rīgas Aeronavigācijas institūts
7.087341062
1.080102636
1 0.080102636
26
0
1
441
Rīgas Celtniecības koledža
7.611662611
1.160008638
1 0.160008638
21
0
1
467
Rīgas Ekonomikas augstskola
7.758402264
1.182371592
1 0.182371592
20
0
1
394
Rīgas Juridiskā augstskola
7.33103693
1.117241606
1 0.117241606
24
0
1
2687
RISEBA
13.90238215
2.118707068
2 0.118707068
23
0
2
8431
Rīgas Stradiņa universitāte
20.35290301
3.101759038
3 0.101759038
25
0
3
14672
Rīgas Tehniskā universitāte
24.48103489
3.730881593
3 0.730881593
5
1
4
2751
Transporta un sakaru institūts
14.01189465
2.135396649
2 0.135396649
22
0
2
817
Ventspils augstskola
9.34847316
1.42469657
1
0.42469657
14
0
1
768
Vidzemes augstskola
9.15771394
1.395625084
1 0.395625084
15
0
1
336
Valsts Policijas koledža
6.95205329
1.059484935
1 0.059484935
27
0
1
Latvijas Studentu apvienība
1
KOPĀ
71979 328.0864626
50
38
12
12
51
* Studējošo skaits 2017./2018. akadēmiskajā gadā pēc Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes sniegtajiem datiem (oficiāli dati par 2018./2019. gadu
nav pieejami)
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
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LSA Kongresa delegātu skaits 2019. gadā
Augstskola

Studējošo
skaits*

Kubsakne no Delegātu skaits
Kongresā
studējošo
(nenoapaļots uz
skaita
leju)

Delegātu
skaits
Kongresā

Atlikums

Prioritāte

(noapaļots uz
leju)

Papildu
mandāts

Banku augstskola
Biznesa augstskola “Turība”
Baltijas Starptautiskā akadēmija
Daugavpils Universitāte
Ekonomikas un kultūras augstskola
Informācijas sistēmu menedžmenta
augstskola
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmija
Lutera akadēmija

1493
3649
2436
2379
1122

11.429308
15.395411
13.4552703
13.3494943
10.3911661

5.225440223
7.038728857
6.151703229
6.103342784
4.750805315

5
7
6
6
4

0.225440223
0.038728857
0.151703229
0.103342784
0.750805315

18
28
23
24
4

0
0
0
0
1

1355

11.0657222

5.059210075

5 0.059210075

27

0

605

8.45769056

3.866826975

3 0.866826975

1

1

38

3.36197541

1.53708357

1

0.53708357

7

1

Liepājas universitāte

1356

11.0684438

5.060454347

5 0.060454347

26

0

Latvijas Jūras akadēmija
Latvijas Kristīgā akadēmija
Latvijas Kultūras akadēmija

755
108
557

9.10574849
4.76220316
8.22782536

4.163116829
2.177262871
3.761733399

4 0.163116829
2 0.177262871
3 0.761733399

22
21
3

0
0
1

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

4176

16.1034958

7.362462765

7 0.362462765

11

0

Latvijas Mākslas akadēmija
Latvijas Nacionālā aizsardzības
akadēmija

838

9.42789361

4.310400465

4 0.310400465

14

0

222

6.05504895

2.768347511

2 0.768347511

2

1

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

1389

11.1575134

5.101176652

5 0.101176652

25

0

Latvijas Universitāte
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Rīgas Aeronavigācijas institūts
Rīgas Celtniecības koledža
Rīgas Ekonomikas augstskola
Rīgas Juridiskā augstskola
RISEBA
Rīgas Stradiņa universitāte
Rīgas Tehniskā universitāte
Transporta sakaru institūts
Ventspils augstskola
Vidzemes augstskola
Valsts Policijas koledža
KOPĀ

15500
1881
356
441
467
394
2687
8431
14672
2751
817
768
336
71979

Delegātu Mandātu
skaits
skaits LSA
Kongresā Kongresā
5
7
6
6
5
5
4
2
5
4
2
4
7
4
3

5
12
24.9331548 11.39935243
11 0.399352429
10
1
6
12.3441995 5.643725468
5 0.643725468
5
1
7.08734106 3.240307908
3 0.240307908
17
0
3
7.61166261 3.480025914
3 0.480025914
8
1
4
7.75840226 3.547114777
3 0.547114777
6
1
4
7.33103693 3.351724819
3 0.351724819
13
0
3
13.9023821 6.356121205
6 0.356121205
12
0
6
20.352903 9.305277115
9 0.305277115
15
0
9
24.4810349 11.19264478
11 0.19264478
19
0
11
14.0118947 6.406189946
6 0.406189946
9
1
7
9.34847316 4.274089711
4 0.274089711
16
0
4
9.15771394 4.186875253
4 0.186875253
20
0
4
6.95205329 3.178454805
3 0.178454805
21
0
3
328.086463
150
140
10
10
150
* Studējošo skaits 2017./2018. akadēmiskajā gadā pēc Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes sniegtajiem datiem (oficiāli dati par 2018./2019. gadu nav
pieejami)
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LSA Domes delegātu skaits (2020. gadā?)
Augstskola

Studējošo
skaits*

Delegātu
Kubsakne
Delegātu
skaits
no
skaits Domē
Domē
studējošo (nenoapaļots uz
(noapaļots uz
leju)
skaita
leju)

Atlikums

Prioritāte

Jaunais
Delegātu
Mandātu
Papildu
delegātu
skaits Domē
skaits LSA
mandāts
skaits
2018. gadā
Domē
Domē

Banku augstskola
Biznesa augstskola “Turība”
Baltijas Starptautiskā akadēmija
Daugavpils Universitāte
Ekonomikas un kultūras augstskola
Informācijas sistēmu menedžmenta
augstskola
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmija
Lutera akadēmija

1367
3649
2172
2302
1101

11.0982926
15.395411
12.9505021
13.2038862
10.3259283

1.69987922
2.35805093
1.98357443
2.02238421
1.5815794

1
2
1
2
1

0.699879219
0.35805093
0.983574425
0.022384212
0.581579399

9
18
1
28
11

1
0
1
0
1

1588

11.6667574

1.78694859

1 0.786948594

5

1

575

8.31551749

1.27365315

1 0.273653152

20

0

29

3.07231683

0.47057396

0 0.470573962

12

1

Liepājas universitāte

1373

11.1145064

1.70236261

1 0.702362611

8

1

Latvijas Jūras akadēmija
Latvijas Kristīgā akadēmija
Latvijas Kultūras akadēmija

731
128
600

9.00822294
5.0396842
8.43432665

1.37975196
0.77190742
1.29185066

1 0.379751957
0 0.771907421
1 0.291850656

17
6
19

0
1
0

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

3880

15.713656

2.40679519

2 0.406795191

15

0

Latvijas Mākslas akadēmija
Latvijas Nacionālā aizsardzības
akadēmija

862

9.51705155

1.45768712

1 0.457687116

13

1

224

6.07317794

0.93020335

0

0.93020335

2

1

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

1365

11.0928775

1.69904981

1 0.699049807

10

1

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

2

2

1
1

1
1

2
1
1
1

2
1
1
1

3
1

2
2

1

1

2
2
15200
4
4
Latvijas Universitāte
24.7712466 3.79410858
3 0.794108584
4
1
1753
2
2
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
12.0575935 1.84681134
1 0.846811337
3
1
360
Rīgas Aeronavigācijas institūts
7.11378661 1.08958904
1 0.089589042
26
0
1
1
441
Rīgas Celtniecības koledža
7.61166261 1.16584663
1 0.165846634
23
0
1
1
454
Rīgas Ekonomikas augstskola
7.68573284 1.17719166
1 0.177191662
22
0
1
1
352
Rīgas Juridiskā augstskola
7.06069667 1.08145748
1 0.081457477
27
0
1
1
2627
RISEBA
13.7981234 2.11340104
2 0.113401043
25
0
2
2
8766
Rīgas Stradiņa universitāte
20.618979 3.15812306
3 0.158123059
24
0
3
3
14322
Rīgas Tehniskā universitāte
24.2848014
3.7196018
3 0.719601804
7
1
4
4
2886
Transporta un sakaru institūts
14.2374466 2.18069035
2 0.180690352
21
0
2
2
794
Ventspils augstskola
9.25991146 1.41830204
1 0.418302039
14
0
1
1
742
Vidzemes augstskola
9.05318305 1.38663831
1 0.386638311
16
0
1
1
324
Valsts Policijas koledža
6.86828546 1.05198665
1 0.051986653
28
0
1
1
Latvijas Studentu apvienība
1
1
KOPĀ
70967 326.443564
50
37
13
13
51
51
* Studējošo skaits 2018./2019. gadā pēc Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas sniegtajiem datiem, kas nav saskaņoti ar CSP (Centrālo statistikas
pārvaldi), tādēļ nav piemērojami aktuālajiem aprēķiniem
izmaiņas salīdzinājumā ar esošo skaitu
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LSA Kongresa delegātu skaits (2020. gadā?)
Augstskola

Studējošo
skaits*

Kubsakne
no
studējošo
skaita

Delegātu
skaits
Kongresā

Delegātu
skaits
Kongresā

(nenoapaļots
uz leju)

(noapaļots uz
leju)

5.09963766
7.07415279
5.95072328
6.06715264
4.7447382

Banku augstskola
Biznesa augstskola “Turība”
Baltijas Starptautiskā akadēmija
Daugavpils Universitāte
Ekonomikas un kultūras augstskola
Informācijas sistēmu menedžmenta
augstskola
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmija
Lutera akadēmija

1367
3649
2172
2302
1101

11.0982926
15.395411
12.9505021
13.2038862
10.3259283

1588

Atlikums

5
7
5
6
4

Prioritāte

Papildu
mandāts

0.099637657
0.074152791
0.950723275
0.067152637
0.744738198

25
27
1
28
5

0
0
1
0
1

11.6667574 5.36084578

5 0.360845783

14

0

575

8.31551749 3.82095946

3 0.820959456

3

1

29

3.07231683 1.41172188

1 0.411721885

11

1

Liepājas universitāte

1373

11.1145064 5.10708783

5 0.107087832

24

0

Latvijas Jūras akadēmija
Latvijas Kristīgā akadēmija
Latvijas Kultūras akadēmija

731
128
600

9.00822294 4.13925587
5.0396842 2.31572226
8.43432665 3.87555197

4 0.139255872
2 0.315722264
3 0.875551967

23
16
2

0
0
1

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

3880

15.713656 7.22038557

7 0.220385573

20

0

Latvijas Mākslas akadēmija
Latvijas Nacionālā aizsardzības
akadēmija

862

9.51705155 4.37306135

4 0.373061347

13

0

224

6.07317794 2.79061005

2

0.79061005

4

1

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

1365

11.0928775 5.09714942

5 0.097149422

26

0

Delegātu
skaits
Kongresā
2018. gadā

Jaunais
delegātu
skaits
Kongresā

Mandātu
skaits LSA
Kongresā

5
7
6
6
5

5
7
6
6
5

5

5

4
2

4
2

5
4
2
4

5
4
2
4

7
4

7
4

3

3

5
5
15200
Latvijas Universitāte
24.7712466 11.3823258
11 0.382325752
12
0
12
11
1753
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
12.0575935 5.54043401
5 0.540434011
7
1
6
6
360
Rīgas Aeronavigācijas institūts
7.11378661 3.26876713
3 0.268767125
17
0
3
3
441
Rīgas Celtniecības koledža
7.61166261 3.4975399
3 0.497539901
9
1
4
4
454
Rīgas Ekonomikas augstskola
7.68573284 3.53157499
3 0.531574987
8
1
4
4
352
Rīgas Juridiskā augstskola
7.06069667 3.24437243
3 0.244372431
19
0
3
3
2627
RISEBA
13.7981234 6.34020313
6 0.340203129
15
0
6
6
8766
Rīgas Stradiņa universitāte
20.618979 9.47436918
9 0.474369176
10
1
9
10
14322
Rīgas Tehniskā universitāte
24.2848014 11.1588054
11 0.158805411
22
0
11
11
2886
Transporta sakaru institūts
14.2374466 6.54207106
6 0.542071055
6
1
7
7
794
Ventspils augstskola
9.25991146 4.25490612
4 0.254906118
18
0
4
4
742
Vidzemes augstskola
9.05318305 4.15991493
4 0.159914932
21
0
4
4
324
Valsts Policijas koledža
6.86828546 3.15595996
3 0.15595996
23
0
3
3
KOPĀ
70967 326.443564
150
139
11
11
150
* Studējošo skaits 2018./2019. gadā pēc Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas sniegtajiem datiem, kas nav saskaņoti ar CSP (Centrālo statistikas
pārvaldi), tādēļ nav piemērojami aktuālajiem aprēķiniem
izmaiņas salīdzinājumā ar esošo skaitu
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