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LSA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 

04.03.2017.      Rīga      Nr. 2017/DP3 

 

Latvijas Studentu apvienības (LSA) sasauktā un rīkotā Domes sēde 

Domes sēdes norises vieta: Biznesa augstskola “Turība”, Graudu iela 68 

Sēde izsludināta: ar e-pasta starpniecību 2017. gada 23. februārī 

Sēdes sākums: 11:00 

Sēdē piedalās: 27 no 53 balsstiesīgajiem – konstatēts kvorums 

 

LSA domnieki: 

Jānis Lesnieks (BAT) 

Reinis Mellis (BAT) 

Kitija Zeidenberga (LiepU) 

Elza Admidiņa (LiepU) 

Valters Dolacis (LKrA) 

Paula Cukura (LKA) 

Dāvis Vēveris (LLU) 

Beāte Grauduma (LMA) 

Jānis Švikulis (LNAA) 

Evelīna Puzo (LU) 

Dāvids Celmiņš (LU) 

Matīss Mamedovs (LU) 

Artūrs Lībietis-Lībaitis (LU) 

Elīna Zujāne (RTA) 

Reinis Sevelis (RCK) 

Rasa Valdiņa (RPIVA) 

Elita Bušinska (RISEBA) 

Justīne Čerņavska (RISEBA) 

Olga Jasjuļaņeca (RSU) 

Evita Terēze Tēberga (RSU) 

Fanija Čukure (RSU) 

Matijs Babris (RTU) 

Alīna Beitane (RTU) 

Oskars Niks Mālnieks (RTU) 

Indra Pētersone (RTU) 

Jurģis Pēteris Eglītis (VeA) 

Maira Belova (LSA) 

 

Viesi: 

Marta Megne (LSA) 

Arkādijs Zvaigzne (LSA) 

Eiženija Matiļeviča (LSA) 

Baiba Puisīte (LSA) 

Kristaps Osis (LSA) 

Helēna Titoviča (EKA) 

Natālija Šilova (RSU) 

Roberts Naglis (RSU) 

Alma Lūka (LNAA) 

Erīna Elizabete Reņģe (BAT) 

 

Sēdes darba kārtība: 

1. Domes sēdes atklāšana 

2. Valdes darbības pārskats kopš iepriekšējās Domes sēdes 

3. Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana 

4. Finanšu pārskats 

5. LSA 2017./2018. gada budžeta projekts 

6. Grozījumu LSA Statūtos projekts 

7. Nostājas par attiecināmajām izmaksām par augstāko izglītību apstiprināšana 

8. Nolikums „Par Latvijas Studentu apvienības Studentu – ekspertu tīkla darbību un 

pārstāvju deleģēšanu ārējiem studiju kvalitātes novērtēšanas procesiem” 

9. Pozīcija par turpmāku kvalitātes novērtēšanu un finansēšanu Latvijā 

10. Grozījumi Vadlīnijās 

11. Studējošo pašpārvalžu aktualitātes 

 

  



2 

 

1. Domes sēdes atklāšana 

_____________________________________________________________________________ 

 

Sēdi atklāj LSA prezidentes M.Belovas, Biznesa augstskolas “Turība” rektora Alda Baumaņa un 

BAT studējošo pašpārvaldes (SP) prezidenta J.Lesnieka uzrunas. 

 

M.Belova informē, ka daži domnieki kavē, un ierosina sākt ar Valdes darbības pārskatu (nav 

iebildumu). 

 

2. Valdes darbības pārskats kopš iepriekšējās Domes sēdes 

_____________________________________________________________________________ 

 

M.Belova: Strādāts pie Augstskolu likuma (AL) grozījumiem, kas saistīti ar Augstākās izglītības 

kvalitātes nodrošināšanas padomes (AIKNP) sastāvu un funkcijām, kā arī valodu lietojumu 

augstākajā izglītībā (AI). Iepriekšējā Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas (IKZK) 

darba grupā gala rezultāts konkrētām redakcijām netika panākts, komisija vienojās, ka Izglītības 

un zinātnes ministrijai (IZM) lūgs noskaidrot, vai Tieslietu ministrija (TM) uztur to, ka būtu 

nepieciešams uzturēt AIKNP sastāvu AL, vai veikt grozījumus Ministru kabineta (MK) 

noteikumos. Aktualizējies valodu jautājums - IKZK sēdē arī nevienojās par gala redakciju 

grozījumiem, bet IZM ziņoja, ka ir sagatavojuši AL grozījumus, kas noteiktu minimālo 

kredītpunktu vai procentu slieksni, kas būtu jāīsteno svešvalodās. No LSA puses esam uzstājuši, 

ka būtu jāpaplašina iespējas augstākās izglītības institūcijām (AII) īstenot programmas 

svešvalodās, īpaši uzsverot noslēguma darbus. 

Aktuāls temats bijis koledžu un 1. līmeņa profesionālās AI perspektīvas. IZM informējusi, ka ir 

sagatavota koncepcija, kura paredzēs, ka līdz 2018. gadam tiks izvērtētas šīs AII teritoriālās 

konsolidācijas iespējas un koledžu integrācija augstskolās vai profesionālās izglītības iestādēs. 

Koncepcija Valsts sekretāru sanāksmē tiks izsludināta marta vidū. Kā labie piemēri tika minētas 

LU un RSU. 

Bijis aktuāls IZM rīkojumprojekts par RPIVA likvidāciju, pievienojot to LU. Esam sagatavojuši 

2 atzinumus. IZM gala projektā ir norādījusi, ka ņemti vērā visi LSA iebildumi, mēs uzskatām, ka 

6 no 12 nav ņemti vērā, tāpēc sagatavojām 2. atzinumu. 

Notika Latvijas Zinātņu akadēmijas rīkots ekspertu konsīlijs par AII apvienošanas ieguvumiem un 

riskiem. Drīz mājaslapā būs pieejams kopsavilkums. 

IKZK notika informatīva diskusija par RPIVA likvidāciju ar visām iesaistītajām pusēm. 28. 

februārī pie MK notika RPIVA un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības pikets. 

LU un JVLMA senāti ir pieņēmuši lēmumus par RPIVA likvidāciju, ja MK lēmums ir apstiprinošs, 

tad abas augstskolas ir gatavas izpildīt uzliktās saistības. 6. martā MK tiks skatīts IZM sagatavotais 

rīkojumprojekts, plānojam piedalīties un uzsvērt iebildumus, kurus, mūsuprāt, IZM nav ņēmusi 

vērā. Rīkojumprojektā paredzēts, ka tiks izveidota RPIVA likvidācijas komisija, par ko atzinumā 

minējām, ka tur jābūt studējošo pārstāvjiem, kas ir iekļauts gala projektā. 5 darba dienu laikā pēc 

tā, ja MK rīkojumprojektu apstiprina, ir jābūt rīkojumam par komisijas izveidi. Projektā ir minēts, 

ka jāsaprot, kā pedagoģijas izglītība izskatīsies turpmāk un par jaunas sistēmas izveidošanu. Līdz 

31. oktobrim komisijai būs jāsagatavo koncepts jaunas, kompetencēs balstītas, izglītības prasībām 

atbilstošas skolotāju izglītības nodrošināšanai. Komisijā būs visas augstskolas, kas sagatavo 

pedagogus, Augstākās izglītības padomes (AIP), LSA, Iespējamās misijas un nozares pārstāvji. 

Esam strādājuši pie Erasmus+ aptaujas. šobrīd notiek datu apkopošana, pēc tam tiks uzsāktas 

sarunas ar IZM, Valsts izglītības attīstības aģentūru un citām pusēm. Šogad Erasmus+ tiek svinēta 

30. jubileja. 

AI kvalitātes novērtēšanas jautājumi. Notikusi tikšanās Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras 

(AIKA) vadību, izskatījām nepieciešamos grozījumus akreditācijas un licencēšanas noteikumos, 

grozījumus AL, lai AIKA iekļūtu European Quality Assurance Register (EQAR). 

Notiek pilotakreditācijas, deleģēti studenti-eksperti, tostarp starptautiskie studenti-eksperti. 
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Notiek studentu-ekspertu tīkla videolekciju sagatavošana. Sagatavoti grozījumi studentu-ekspertu 

tīkla nolikumā. 

Veicam aptauju par nepieciešamajām reformām AI. 

M.Megne un I.Pētersone organizēs konferenci, kur aicināsim AI politikā iesaistītās puses, dažādos 

workshopos centīsimies saprast nepieciešamās izmaiņas izglītības sistēmā. 

Šonedēļ tika publicēti Pasaules bankas pētījuma ziņojumi, Rektoru padomes sēdē IZM prezentēja 

ziņojumu. Esam saņēmuši aicinājumu no IZM sniegt viedokli par ziņojumiem. 

Vasarā apstiprinājām nostāju par pētniecībā balstītas mākslinieciskās prakses doktorantūras 

programmu ieviešanu. Darba grupās sagatavoti priekšlikumi normatīvajos aktos, izskatīti Latvijas 

Zinātnes padomē un AIP, gūts atbalsts, iesniegti arī IKZK. 

Noris diskusijas un plānota vēl viena TM sanāksme par valsts vienoto jurista kvalifikācijas 

eksāmenu, lielākās diskusijas saistītas ar izmaksām. No LSA puses esam uzstājuši, ka izmaksām 

nevajadzētu būt uz studentu pleciem. 2. martā Saeimas plenārsēdē 2. lasījumā tika apstiprināti šie 

grozījumi AL. 

4. februāri notika LSA organizētais Nākotnes studiju forums. 

Ieguvām datus no Studiju un zinātnes administrācijas par studiju un studējošo kredīta jautājumiem, 

esam uzsākuši saziņu ar SEB banku. Vienojāmies ar IZM, ka organizēsim apaļā galda diskusiju ar 

visām iesaistītajām pusēm, ko varētu virzīt grozījumiem MK noteikumos. 

Izstrādāta nostāja par nodokļu atvieglojumiem studējošajiem. 

Saņemta atbilde no Valsts ieņēmumu dienesta, ka viņu rīcībā nav pieprasītā informācija. 

IZM ir aicinājusi LSA sniegt priekšlikumus par inovāciju grantiem studentiem. Esam panākuši, ka 

granti tiktu arī studentiem, kas studē sociālās un humanitārās zinātnes. 

Piedalījāmies Eiropas Studentu apvienības aktivitātēs, kas saistītas ar sociālo dimensiju. 

Iekšējā virziena vadītājs izveidojis platformu "LSA Tev", kas sniegs palīdzību SP. 

Pieaudzis LSA sociālo tīklu sekotāju skaits. Iespējams pasūtīt LSA hūdijus. 

 

O.Jasjuļaņeca: Atskaitē minēji, ka nejaušības dēļ vadīji Akadēmisko vadītāju tikšanos (atskan 

smiekli). Kā tas ir iespējams? 

 

M.Megne: AIP sēde ievilkās, un A.Zvaigzne nevarēja uzreiz atnākt, tāpēc viņš palūdza novadīt 

šo sēdi. Nejaušība, jo es biju birojā. 

 

E.Puzo: Kad biedru zonā varētu parādīties informācija par Domes sēžu un darba grupu 

apmeklējumu? 

 

A.Zvaigzne: Šī apmeklējuma atjaunošana nav bijusi prioritāte šomēnes, plānoju nākamajā nedēļā 

tikties ar Dāvi un iemācīt viņam ar to strādāt. 

 

M.Belova: Vēlos informēt, ka mums ir bijušas problēmas ar e-pastu listēm, tāpēc e-pasti no 

E.Matiļevičas nav līdz jums nonākuši. 

 

O.Jasjuļaņeca: Visi valdieši atskaitēs bija ieradušies par tikšanos par LSA Ģeniatoru, kas tas ir? 

 

M.Babris: Pēc pāris nedēļām mēs jūs aicināsim uz brainstormu par to, kāds varētu būt perfektā 

LSA māja, no kā mēs domāsim, kā mainīt LSA biroja telpisko formu. Ar arhitektūras studentiem 

plānojam veidot šo pasākumu kopā ar SP, domāt, kā uzlabot LSA biroju. 

 

A.Zvaigzne: No sākuma izveidosim konceptu, kas ir ideālās telpas LSA, uz otru pasākumu atnāks 

RTU arhitektūras studenti, kas veidos biroja projektu, kā to pilnveidot. 
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3. Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana 

_____________________________________________________________________________ 

 

LSA biroja vadītāja B.Puisīte informē, ka ieradušies 27 domnieki, konstatēts kvorums. 

 

M.Belova: Izsludinu balsojumu: 

“Par 2017. gada 4. marta Domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu”. 

 

PAR PRET ATTURAS 

27 0 0 

Lēmums: 2017. gada 4. marta Domes sēdes darba kārtība ir apstiprināta. 

 

4. Finanšu pārskats 

_____________________________________________________________________________ 

 

Tiek demonstrēts biedru zonā pieejamais finanšu pārskats. Konta pārskats pielikumā. 

 

5. LSA 2017./2018. gada budžeta projekts 

_____________________________________________________________________________ 

 

Projekts pielikumā. 

 

M.Belova: Notika darba grupa, kura vienojās, ka uz Domes sēdi un Kongresu tiek virzīts iesūtītais 

budžets ar mīnus zīmi. Bija ierosinājums, ka tiek izveidota darba grupa, kas sagatavotu informatīvo 

ziņojumu par iespējamajiem risinājumiem budžeta jautājumiem nākamajam gadam. 

Darba grupa vienojās, ka LSA vairāk jāpiesaista mantiski un finansiāli ziedojumi, nepieciešams 

papildināt biroju ar vēl vienu darbinieku. Kongress parasti apstiprina lielās pozīcijas, 

apakšpozīcijas pieņem zināšanai, par atalgojumu Domei būs jālemj pēc Kongresa. Projektu 

apakšpozīcijās iekļautas konferences un semināri, ko varētu papildus rīkot. Atsevišķi izdalīts 

Senatoru un domnieku seminārs, kam atvēlēti 400 EUR. Lielākās problēmas pēdējos gados ir bijis 

problēmas atrasts telpas semināram "Kam rūp students?". 

Ir aprēķinātas nākamā sasaukuma starptautisko braucienu provizoriskās summas. 

Reprezentatīvo izdevumu pozīcijas papildinātas ar reklāmu iegādi Facebook. 

Sakaru pakalpojumi samazināti uz 0 EUR, jo telefona rēķinu apmaksa vairs nav nepieciešama. 

Samazināta bankas pakalpojumu summa. 

Iestrādāta jauna pozīcija par atbalsta fonda izveidi studējošajiem un topošajiem zinātniekiem, no 

valsts budžeta LSA piešķirti 12 00 EUR. 

Biedru naudu ienākumi samazinājušies, jo samazinājies studentu skaits. 

Šobrīd LSA finansiālā situācija nav ilgtspējīga. 11 000 rezervēti tiesvedības zaudēšanas 

gadījumam. 

Nepieciešams izveidot darba grupu, kas izpētītu iespējas piesaistīt fondu finansējumu, projektu 

dalības iespējas, saimnieciskās darbības veikšanu, ietaupījumu veikšanu, ziedojumu piesaisti un 

par iespējām SP materiāli atbalstīt LSA. 

 

O.N.Mālnieks: Aicinu izlabot kļūdu, kur ir lieka atstarpe un novirze par teju 40 000. Kur radās 

36 000 EUR 2016. gadā, kas samaksāts par atalgojumu, jo, ja sasummē šīs pozīcijas, sanāk teju 

tāda pati summa, kā 2017.? 

 

M.Belova: Paldies par precizējumu, tiks labots. 

Pieņemu, ka Dome ir vienojusies, ka šis projekts, precizējot šūnu C24, tiek virzīts uz Kongresu 

(nav iebildumu). Gribu dzirdēt viedokļus par piedāvājumu veidot darba grupu. 
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I.Pētersone: Esmu skeptiska par šo, jo šāda darba grupa ir rīkota pagājušajā gadā, toreiz uz to 

ieradās, manuprāt, 3 cilvēki, tāpēc mani māc šaubas, ka šogad kaut kas mainīsies. 

 

M.Belova: Precizēju - šis vienkārši, lai izskatītu variantu un sagatavotu ziņojumu par 

iespējamajiem darbiem. 

 

O.N.Mālnieks: Šī ideja ir ļoti svarīga, aicinu ikvienu piedalīties. 

 

M.Belova: No Valdes puses mums būtu ērtāk biedru naudas maksāšanas kārtībā palielināt 

koeficientu, bet tas nozīmētu, ka jums būtu lielākas biedru naudas un iebildumi. Šī ir 

pretīmnākšana, ka ir nepieciešamas izmaiņas, ceram uz jūsu atsaucību. 

 

O.Jasjuļaņeca: Uzskatu, ka šis jautājums par papildus finansējuma piesaisti ir jāaktualizē gada 

beigās, jo iespējamie sadarbības partneri savu budžetu izstrādā gada beigās. 

 

N.Šilova: Darba grupā vairākkārt tika minēts, ka summas varētu mainīties, jo ne visas augstskolas 

samaksā biedru naudu. Vai ir kāds plāns, kā iekasēt visas biedru naudas? 

 

M.Belova: Šobrīd Dāvis sadarbībā ar Padomnieku rīcībpolitikas jautājumos K.Solovjovu risina 

šo jautājumu, lai no SP, kuras LSA nav aktīvas un kurās ir problēmas, iegūtu biedru naudas. 

Nevaram garantēt, ka 100% būs ievāktas. Un nākamo termiņu tā ir SP atbildība, lai, ideālā 

gadījumā, Valdei nebūtu tik daudzas reizes jāatgādina. 

Ja 22. aprīļa Domes sēdē nebūsim raduši risinājumus šiem punktiem, tad no Valdes var nākt 

piedāvājums veikt izmaiņas biedru naudu maksāšanas kārtībā. 

 

6. Grozījumu LSA Statūtos projekts 

_____________________________________________________________________________ 

 

Grozījumu projekts pielikumā. 

M.Belova iepazīstina ar dokumentu un piedāvātajām izmaiņām. 

 

E.Puzo: Ieteiktu uzrakstīt "Latvijas Studentu apvienības nosaukuma tulkojums" (punkts 1.7.), jo 

citādi tas ir mulsinoši (tiek ņemts vērā). 

 

I.Pētersone: (Punkts 8.2.) Es ierosinu, ka tam jābūt ar Valdes lēmumu. 

 

M.Belova: Ir rakstīts prezidentam, jo juridiski prezidents pieņem visus Valdes locekļus darbā. 

Dome ievēl Valdes locekļus, bet prezidents pieņem darbā. 

 

I.Pētersone: (Punkts 9.2.) Mēs RTU SP esam runājuši par to, ka arī nebūtu labi, ja Revīzijas 

komisijas sastāvā ir domnieks, jo arī tas varētu radīt konfliktu. Nevēlētos ierosināt, bet dzirdēt citu 

SP viedokli. 

 

D.Celmiņš: LU uzskata, ka Valdes termiņam ir jābūt 1 gadam, jo, paskatoties uz to, ko piedāvā 

potenciālajiem Valdes cilvēkiem, ir 2 gadi, tas ir ļoti liels darbs un ir diezgan mazs atalgojums. 2 

gados darītu to pamatīgi, bet viņiem būtu jāņem akadēmiskais gads, jo viņam jāsavieno tas ar 

studijām. Un tāpat, ja ievēl uz 1 gadu, ja cilvēks jūt, ka var darīt vēl, tad var vēlreiz kandidēt. Ja 

atrod cilvēku, kas ir gatavs kandidēt uz 2 gadiem, bet aiziet pēc 1. gada, tad ir grūti atrast 

aizvietotāju. Domniekiem ir ļoti liela cilvēku nomaiņa un ir iespēja, ka cilvēks neizturēs 2 gadus. 

 

I.Pētersone: Arī mēs atbalstām variantu, ka prezidents tiek ievēlēts uz 2 gadiem, bet Valdes 

locekļi uz 1, kaut vai, skatoties pēc mūsu pieredzes šajā jautājumā, jo, ja cilvēki jūt, ka viņi labprāt 
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paliktu uz otru termiņu, tad viņiem nekas neliedz kandidēt, bet arī mums rodas tās pašas šaubas, 

ko minēja LU, ka cilvēks var neizturēt 2 gadus un aiziet prom pēc pirmā, ka šis punkts neizpildīsies 

vienmēr. 

 

M.Megne: Ja es būtu jūsu rindās, es piekristu izteiktajam viedoklim, tomēr, strādājot Valdē gadu, 

var redzēt, ka šie 2 gadi noderētu. Mēs tiekam ievēlēti aprīlī, pārskatām Vadlīnijas un stratēģiju 

oktobrī un oktobrī paliek pusgads, ko varam strādāt ar konkrētajiem jautājumiem. Vasaras periods 

valdībā un valsts institūcijās nav aktīvākais periods, kas nozīmē, ka mēs tiekam ievēlēti, iesviesti 

lielā informācijas virpulī un tad mums ir mēnesis, lai kaut ko paspētu izdarīt, tad ir vasara, tad ir 

oktobris, kad izvērtējam lietas, un tad paliek pēdējais pusgads, kur mēnesis paiet, gatavojoties 

vēlēšanām. Šādā līmeņa organizācijā, kas darbojas ar valsts līmeņa dokumentiem, kas ir 

laikietilpīgi, šis laiks ir ļoti mazs. Viena no jūsu domām bija par atkārtotu kandidēšanu, es piekrītu, 

ka tā ir normāla prakse un šis gads varētu būt īpaši izteikts ar to, bet, kandidējot uz 1 gadu, jūs 

sastādāt darbības programmu tikai 1 gadam, 2 gados var paspēt vairāk. Visi lēmumprojekti, kas 

tiek pieņemti valdības līmenī, viņi neiet gada laikā cauri. Es uzsāku ar valodas jautājumu un tas 

vēl joprojām rādās pie darbības pārskata. Paiet laiks, veidojot komandu Valdē. Jums SP varbūt 

strādā, jo jums iekšēji kultūra ir līdzīga, bet mēs nākam no dažādām AII, kas nozīmē, ka 

pieslīpēties vienam pie otra darba stila aizņem laiku. Skatoties uz citu valstu studentu apvienībām, 

2 gadi ir normāli. Ja jūs neapmierina Valdes locekļa darba kvalitāte, tad varat izmantot tiesības 

atstādināt, ja neapmierina prezidents, tad ir jāsauc Kongress. Nekas neliedz atstādināt, ja darbu 

veic nekvalitatīvi. Ja redzam tendenci, ka Valdes locekļi sliecas palikt uz 2 gadiem, tad jūs radāt 

papildus stresu par to, vai ievēlēs un vai var plānot darbu 2 gadu termiņā. Es lūgtu jūs atbalstīt 2 

gadus. Padomājiet, vai jūsu bažas nevar atrisināt citā veidā, piemēram, ieliekot Kārtības rullī. Pēc 

Biedrību un nodibinājumu likuma Revīzijas komisija tāpat veic revīziju reizi gadā, Valdi 

iespējams novērtēt no ārējā skatupunkta. 

 

M.Belova: Marta pateica Valdes kopējo viedokli. Ja apskatāmies uz studentu organizācijām citās 

valstīs, tad arī tur tiek ievēlēti uz 2 vai vairāk gadiem tieši saistībā ar argumentiem, ko Marta 

minēja. Par bažām, ko minēja LU un RTU, Marta sniedza pretargumentus, un visas iespējas, kā 

var izvērtēt Valdes locekļa darbu. Tad, kad kaut kas neapmierina, ir iespēja izteikt rājienu, rosināt 

citus risinājumus. Vēlos uzsvērt plānošanu ilgtermiņā - gads nacionāla līmeņa dokumentu darbā ir 

nenormāli īss. Valsts līmenī gada laikā grozījumi netiek veikti. Gadu tiek strādāts pie grozījumiem, 

ja tie skar valsts budžeta finansējumu, tad tas ir papildus gads, un normāls termiņš, kurā LSA var 

panākt kādas izmaiņas, ir no 2, 3 gadiem uz augšu. Aicinu, ka atbalstiet 2 gadus. Sākumā aicinu 

veikt balsojumu par to, vai Revīzijas komisijas sastāvā nebūtu jābūt domniekiem, tad par to, vai 

Valdes loceklis jāievēl uz 1 vai 2 gadiem. 

 

F.Čukure: Vai pēdējo 3, 4 gadu laikā ir bijuši gadījumi, kad cilvēki konkrētajā amatā LSA ir 

palikuši vismaz 2 gadus? Vai ir bijuši gadījumi, kad cilvēki ir vēlējušies to darīt, bet nav vēlējušies 

kandidēt? 

 

M.Belova: 6 gadu ietvaros ir bijuši cilvēki, kas Valdē darbojušies 3 gadus - Edvards Ratnieks, 

Mikus Dubickis -, protams, šie cilvēki mainījuši amatus, no Finanšu virziena un Akadēmisko, vai, 

piemēram, Inguna Zariņa 2 gadus bija Akadēmiskā virziena vadītāja un pēc tam Starptautiskā 

virziena vadītāja. Es pagājušajā gadā biju Sociālā virziena vadītāja, tagad prezidente, esmu 

atkārtoti iesniegusi pieteikumu. Biroja darbinieki - K.Osis, pusotrs gads, iepriekš Krista Meinarde 

2 gadus ir bijusi. Vairumā gadījumā cilvēki ir palikuši amatos. Sīkāk var redzēt mājaslapā un 

Wikipedia. 

 

M.Megne: Cilvēki izlido ārpus sistēmas, jo ir milzīgs spiediens gada laikā kaut ko paspēt, lai 

Kongresā ir ko pastāstīt, ko esat izdarījuši. Tas rada stresu, veselības problēmas un vēlmi aiziet 

prom. 2 gadu termiņā ieskriešanās periods varētu būt kvalitatīvāks un mierīgāks, ja vēl atrunājam 
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pārejas periodu. Manuprāt, mēs risinām šīs lietas, arī kā nodrošināt finansiālo stabilitāti, lai Valdes 

locekļiem būtu ''cietā'' alga no LSA un no projektiem varētu būt kādas piemaksas. Mēs ejam 

attīstības virzienā, ceram, ka LSA varētu kļūt par ilgtermiņa variantu, nevis ātro pamēģināšanas 

variantu. Dāvids minēja, ka cilvēki var aiziet pēc pirmā gada, bet var aiziet arī pēc pusgada. 

 

M.Belova: Tieši šis spiediens, ka cilvēki nav atkārtoti kandidējuši par prezidentu vai uz citu amatu, 

ir bijis tas izvērtējums, kas gada laikā ir izdarīts, un bieži vien gada laikā konkrētus grozījumus 

nevar panākt, jo sistēma ir tāda, kāda ir. Citi aspekti ir bijuši finansiālie aspekti, ņemot vērā, ka 

Valdes locekļi vairumā gadījumu ir studējošie 3, 4 gadā, maģistri vai doktoranti, tad ir tas dzīves 

periods, kad cilvēki domā par stabilākiem ienākumiem. Vēlos uzsvērt, ka jāskatās uz ilgtermiņu 

un ilgtermiņa plānošanu, gan stabilitāti, ka tajā brīdī, kad cilvēks kandidē, viņš skatās savu 

programmu ilgtermiņā. 

 

N.Šilova: Vai LSA Valdes loceklim obligāti jābūt studentam? 

 

M.Belova: Šobrīd kārtība nosaka, ka prezidentam attiecīgajā brīdī jābūt studējošā statusā, par 

Valdes locekļiem nav minēts, ka viņiem ir jābūt studentiem. Tas, ka Valdes loceklis nav students, 

nenozīmē, ka viņam amats jāpamet. 

 

A.Beitane: Es neesmu ilgi domniece un neesmu dzirdējusi pieteikumu Valdes locekļa amatam, 

bet man liekas, ka jebkurā gadījumā ir ļoti svarīgi skatīties uz savu darbību ilgtermiņā, tāpēc varbūt 

labāk izstrādāt punktu, ka kandidāts izstrādā programmu 2 vai vairāk gadiem, jo ar 1 gadu var 

saprast, vai tas ir 2 gados ir iespējams. Ja programma ir ļoti laba, tad to atbalstīs. 

 

R.Mellis: Ja kandidāts tiek ievēlēts uz 2 gadiem, tad viņš noteikti var strādāt efektīgāk un mierīgāk, 

viņam nav jāsteidzas. Problēma varētu būt piesaistīt jaunus cilvēkus, jo tomēr tie ir 2 gadi no tavas 

studenta dzīves, tas varētu baidīt jaunos cilvēkus, taču, ja viņi apņemas, tad tie ir nopietnāki 

kandidāti, jo viņi saprot, ka tas ir nopietnāk, līdz ar to ir nopietnāki un atbildīgāki. 

 

F.Čukure: Kā jūs skatāties, ir ievēlēšana uz 1 gadu, visticamāk cilvēki paliks 1 gadu, būs, kas 

aizies ātrāk, būs, kas paliks uz 2 vai vairāk gadiem. Ja, ideālā variantā, vienā gadā tiktu apstiprināti 

prezidents un Valdes locekļi uz 2 gadiem, iespējamība, ka viņi kandidētu atkārtoti, ir mazāka. Vai 

tas netraucētu pēctecībai? 

 

M.Megne: Mēs skatāmies šobrīd uz normatīvi atrunātu pēctecības nodrošināšanas veidu, ka ir 

pārejas mēnesis. Lietuvas Studentu apvienībā visa prezidentūra turējās 4 gadus, viņiem ir 2 gadu 

termiņi, kandidē ar visu Valdes sastāvu kopumā. Tagad viņiem ir pilnīgi jauns sastāvs, vecā Valde 

palīdz. Tas ir vairāk atkarīgs no cilvēkiem, nevis termiņa. Arī šoreiz varam redzēt, ka pēctecība 

tika nodota dažādos veidos, tempos un kvalitātē. 

 

M.Belova: Vai ir iebildumi, ka tiek noteikts, ka domnieks nedrīkst būt Revīzijas komisijā? 

 

J.Švikulis: Manuprāt, tas nerada nekādu interešu konfliktu, es neredzu pretenzijas. 

 

M.Belova: Izsludinu balsojumu: 

"Par Statūtu grozījumu projekta 9.2. punkta papildināšanu ar to, ka domnieks nedrīkst būt 

Revīzijas komisijā". 

 

PAR PRET ATTURAS 

7 14 6 

Lēmums: Statūtu grozījumu projekta 9.2. punkts netiek papildināts ar to, ka domnieks 

nedrīkst būt Revīzijas komisijā. 
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M.Belova: Izsludinu balsojumu: 

"Par Statūtu grozījuma projekta 7.4.1. punktu redakcijā, ka Valdes locekļi tiek ievēlēti uz 2 

gadiem, virzīšanu apstiprināšanai Kongresā". 

 

PAR PRET ATTURAS 

12 13 2 

Lēmums: Statūtu grozījuma projekta 7.4.1. punktu redakcijā, ka Valdes locekļi tiek ievēlēti 

uz 2 gadiem, netiek virzīts apstiprināšanai Kongresā. 

 

E.Puzo: Vēlējos precizēt par Stratēģijas padomi. Tur tika minēts, ka padomes sēdes tiek 

protokolētas un pieņemtie lēmumi ir atklāti. Vai tas nozīmē, ka sēdes ir aizklātas? 

 

M.Belova: Statūtos parasti ieraksta vispārīgās lietas. Varam precizēt, ka sēdes ir atklātas. 

 

7. Nostājas par attiecināmajām izmaksām par augstāko izglītību apstiprināšana 

_____________________________________________________________________________ 

 

E.Matiļeviča: E-pastu listē bija nosūtīts aicinājums komentēt nostāju, bet ziņa nenonāca līdz 

domniekiem. Šis ir viens no aktuālajiem jautājumiem, kas visdrīzāk būs arī nākamā gada periodā 

iesaistītajām pusēm un institūcijām. Baumaņa kungs jau minēja, ka mums bija tikšanās ar 

speciālistiem, kas darbojas nodokļu politikas jautājumos. Lai mēs no LSA puses tālāk varētu virzīt 

sarunas ar iesaistītajām pusēm, nepieciešams pieņemt nostāju nodokļu politikas jautājumā. 

MK noteikumi nr.336 nosaka nodokļu politikas jautājumus attiecībā uz attaisnotajiem izdevumiem 

par izglītību un ārstniecības pakalpojumiem. šobrīd, apmaksājot izdevumus par izglītību, tai skaitā 

interešu izglītību, nauda, ko jūs gada periodā varat atgūt, ir 215 EUR, no kuriem variet saņemt 

23%, kas ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likme, līdz ar to jūs varat saņemt atpakaļ gandrīz 

50 EUR. Nostāja ir tāda, ka izdevumus par AI būtu nepieciešams pārvirzīt blokā par 

pakalpojumiem par ārstniecību un izglītību un ir otrs bloks par zobārstniecības pakalpojumiem. 

Nodokļu politika šobrīd darbojas tā, ka naudas līdzekļus par protezēšanas pakalpojumiem cilvēki 

var atgūt nelimitētā apjomā, summa nav limitēta ar 215 EUR. Ja jums ir pārpalikums, ja iesniedzat 

čekus 2015 EUR vērtībā, bet par semestri esat iemaksājuši vairāk, tad tā loģiski pāriet nākamā 

gada izmaksās, bet tas ir tikai 5 gadu periodā. Ja summa ir lielāka, tad 5 gadu periodā nesaņemsiet 

visu iespējamo summu un tā dzēšas. 

Nostāja ir tāda, ka būtu nepieciešams neattiecināt IIN attaisnoto izdevumu ierobežojumu, virzīt 

tālāk to, ka izdevumi par AI netiek ierobežoti 215 EUR apmērā, un rosināt to kā pakāpenisku, ar 

valsts budžetu savienojamu plānu - sākot ar augstāko kvalifikāciju līdz bakalaura studijām. 

 

A.Beitane: Viss ir ļoti saprotams un atbalstāms. Vai speciālistiem bija bažas, ka tas varētu 

nestrādāt? 

 

E.Matiļeviča: Speciāliste deva labu ieguldījumu, jo tas, kā viņa redz iespēju palielināt šo atmaksu 

par AI pakalpojumiem, ir tieši šāds veids. Ir iespējams paredzēt dažādus risinājumus, bet viņa teica, 

ka visatbalstāmākais būtu, ja šo pakalpojumu par AI virzītu tajā pozīcijā, kur ir izmaksas par 

zobārstniecības un protezēšanas pakalpojumiem, nevis pacelt ierobežojumu summu AI izmaksām. 
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M.Belova: Izsludinu balsojumu: 

"Par nostājas "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli - attaisnotajiem izdevumiem par izglītību" 

apstiprināšanu". 

 

PAR PRET ATTURAS 

27 0 0 

Lēmums: Nostāja "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli - attaisnotajiem izdevumiem par 

izglītību" ir apstiprināta. 

 

8. Nolikums „Par Latvijas Studentu apvienības Studentu – ekspertu tīkla darbību un 

pārstāvju deleģēšanu ārējiem studiju kvalitātes novērtēšanas procesiem” 

_____________________________________________________________________________ 

 

A.Zvaigzne: Vai kādam ir iebildumi, ja uzreiz pārejam pie jautājumiem? (Nav iebildumu) Vai 

kādam ir jautājumi, iebildumi vai precizējumi? (Nav) 

 

M.Belova: Izsludinu balsojumu: 

"Par grozījumu apstiprināšanu nolikumā “Par Latvijas Studentu apvienības Studentu – 

ekspertu tīkla darbību un pārstāvju deleģēšanu ārējiem studiju kvalitātes novērtēšanas 

procesiem”". 

 

PAR PRET ATTURAS 

27 0 0 

Lēmums: Grozījumu nolikumā “Par Latvijas Studentu apvienības Studentu – ekspertu tīkla 

darbību un pārstāvju deleģēšanu ārējiem studiju kvalitātes novērtēšanas procesiem” ir 

apstiprināti. 

 

9. Pozīcija par turpmāku kvalitātes novērtēšanu un finansēšanu Latvijā 

_____________________________________________________________________________ 

 

A.Zvaizgne: Šī pozīcija tika pēdējoreiz aktualizēta 2013. gadā, kad tika izveidota. Tad no LSA 

puses bija uzskats, ka jāpilnveido kvalitātes nodrošināšanas process, izveidojot atsevišķu 

akreditācijas aģentūru, tobrīd IZM nodarbojās ar akreditācijām un arī budžeta bāzes vietu izmaksās 

netika ierēķinātas izmaksas par akreditācijām. Iepriekš pozīcija saucās "Par turpmākās AI 

kvalitātes novērtēšanu un finansēšanu Latvijā", esam precizējuši nosaukumu. Kopš 2013. gada ir 

izveidota atsevišķa akreditācijas aģentūra. Šobrīd ir plāns, ka aģentūra pilnveido savu darbību, lai 

darbotos saskaņā ar EQAR standartiem. EQAR vērtē aģentūras, kas vērtē augstskolas. Tad, kad 

aģentūra iegūst akreditāciju, tad tās sniegtās akreditācijas tiek atzītas visā Eiropā. Tas veicina, ka 

mūsu akreditācijas tiek atzītas starptautiski, atvieglo AI pielīdzināšanu, standarti ir orientēti uz to, 

ka tie ceļ kvalitāti. Pozīcija tiek papildināta ar to, ka aģentūra ir, bet dokumenti visi nav atbilstoši 

Eiropas Standartiem un vadlīnijām. Atstājām, ka izmaksām jābūt ierēķinātām budžeta vietas bāzes 

izmaksās, jo tas nav izpildīts. Pielikām klāt, ka akreditācijas procesā jāvērtē, vai SP pilda savas 

funkcijas, jo esam dzirdējuši no ekspertiem, ka ne-LSA biedru augstskolās ir pārkāpumi. 

 

V.Dolacis: Par to, ka IZM deleģē nacionālajai aģentūrai lēmuma pieņemšanu - tas nozīmē, ka viņi 

atzīst šo lēmumu? 

 

A.Zvaigzne: Tas ir saistīts ar administratīvo procesu likumu Latvijā, akreditācija ir administratīvs 

process, jo pēc tam augstskola iegūst tiesības izsniegt diplomu ar valsts ģerboni. Šī iemesla dēļ 

sanāk dīvains formulējums, bet citādāk sanāk, ka valsts deleģē tiesības aģentūrai izsniegt valsts 

diplomu, kura ir citā valstī, kuru nosaka cita Eiropas Savienības izveidota aģentūra. Lai nebūtu 

pretrunas, sanāk, ka tiesības deleģē AIKA, kura ar savu lēmumu to leģitimizē. 
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M.Belova: Izsludinu balsojumu: 

"Par grozījumu apstiprināšanu pozīcijā “Par turpmāku augstākās izglītības kvalitātes 

novērtēšanu Latvijā”". 

 

PAR PRET ATTURAS 

27 0 0 

Lēmums: Grozījumu pozīcijā “Par turpmāku augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanu 

Latvijā” ir apstiprināti. 

 

10. Grozījumi Vadlīnijās 

_____________________________________________________________________________ 

 

M.Belova: Darba kārtībā, ko apstiprinājām, netika iekļauts vadlīniju projekts, kas tika iesūtīts. 

Aicinu pirms punkta par SP aktualitātēm veikt īsu diskusiju par grozījumu projektu Vadlīnijās, kur 

lielākoties ir redakcionāli grozījumi (nav iebildumu). Domniece E.Puzo ir izgājusi cauri gramatikai 

un uzlabojusi teikumu struktūru, ideja palikusi tāda pati. Ja nav iebildumu, tad pieņemam, ka 

Vadlīniju projektu virzām tālāk uz Kongresu (nav iebildumu). 

 

Dokuments pielikumā. 

 

11. Studējošo pašpārvalžu aktualitātes 

_____________________________________________________________________________ 

 

BAT: 

o Notika Donoru dienas, Sporta konference. 

o Jauns biroja administrators, ievēlēta Ārējās komunikācijas daļas vadītāja. 

o Norisinājās seminārs "Otrpus Erasmus". 

o Gatavojamies Sesijas spēlēm, tiesu procesa izspēlei. 

 

LiepU: 

o Gatavojamies vēlēšanām. 

o Gatavojamies Latvijas simtgades pasākumiem, Donoru dienas. 

o Gatavojam anketu, kā studenti vērtē SP darbību. 

 

LKrA: 

o Studenti viesojās Lietuvā. 

o Gatavojamies zinātnisko darbu konkursam, īpaši uzsverot mākslas programmu. 

 

LKA: 

o Uzsākta badiju un vēstnešu kustība. 

o Noris darbs pie Erasmus studentu integrēšanas. 

o Norisināsies jauno izpildītāju konkurss. 

o Uzņemta LSA vizīte. 

 

LMA: 

o Ievēlēta jauna valde, tiek gatavota stratēģija un plāni. 

o Diplomdarbu izstāde. 

 

LNAA: 

o Ievēlēta jauna Krīvu padome. 

o Notikušas iesvētības. 
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LU: 

o Notiek darbs pie Studiju programmu nolikuma, kas virzīsies uz Senātu. 

o Notiek diskusijas par budžeta vietu skaita izmaiņām. 

o Notiek kuratoru programmas vērtēšana. 

o Noticis Culture Exchange Programme pirmais mītings. 

o Šobrīd notiek Akadēmiskais seminārs. 

o Noslēdzās sociālā programma dienesta viesnīcām, notika apgaitas. 

o Sācies asinsdonoru mēnesis, sacensība fakultāšu starpā. 

 

RTA: 

o Jauns logo. 

o Strādājam pie nolikuma precizējumiem. 

o Tuvojas Akadēmijas erudīts. 

o Strādājam pie ēdnīcas aptaujas. 

o Tikšanās ar rektoru un dienesta viesnīcas vadītāju par jauno dienesta viesnīcas projektu. 

 

RCK: 

o Atrisināts konflikts starp studentiem un pasniedzējiem par to, kuri labāk spēlē pingpongu. 

o Apstiprināta velonovietņu uzlabojumi. 

o Strādājam pie kursa vecāko sanāksmes. 

 

RPIVA: 

o Lēmums par RPIVA likvidāciju. 

o Sniegti negatīvi atzinumi AIP, Rektoru padomē. 

o Vairāki piketi, sūtītas vēstules IZM. 

o Plānojam dalību MK sēdē. 

o Lūgts situāciju izskatīt Tiesībsargam. 

o Donoru dienas, zibakcija par LuLū picu. 

o Apkopotas anketas par bibliotēkas uzlabošanu. 

o Tējas vakars ar Erasmus studentiem. 

 

RISEBA: 

o Notiek starptautiskā akreditācijas vizīte. 

o Strādājam pie kursu vecāko sistēmas nostiprināšanas. 

o Studentu atbalsta nolikuma izveide. 

o Norisinājās hokeja turnīrs, asinsdonoru dienas. 

 

RSU: 

o Apstiprināta Ārlietu virziena vadītāja pienākumu izpildītāja. 

o Notika pilotakreditācija studiju virzienam "Veselības aprūpe". 

o Sociālo zinātņu programmu studenti tikās ar Ilzi Viņķeli, I.Viņķele uzrakstīs vēstuli IZM par to, 

kā sokas ar pilotprojektu par budžeta vietu pārdali. 

o Atklāta jaunā zobārstniecības studentu klīnika, modernākā Baltijā, piedalījās Anda Čakša. 

o Dibināta jauna stipendija. 

 

RTU: 

o Norisinās 3D printēšanas konkursa fināls. 

o Sākās pieteikšanās studentu zinātniski-tehniskajai konferencei. 

o Gatavojamies EKU GIGA nedēļai. 

o Gatavojamies vēlēšanām. 
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EKA: 

o Notiek atvērto durvju dienas. 

o 22. martā būs ārkārtas vēlēšanas. 

o Tiks atvērts Swedbank Open stūris. 

 

VeA: 

o Gatavojamies vēlēšanām. 

o Notiek kompetences celšanas seminārs "Atspēriens". 

o Notiek studentu telpas projekta izstrāde. 

o Notika rektora, administrācijas un kursa vecāko tikšanās. 

o Norisināsies karjeras dienas un atvērto durvju dienas. 

 

LSA pateicas BAT SP par Domes sēdes uzņemšanu. 

 

Sēde tiek slēgta 13:13 

 

Sēdi vadīja                 M.Belova 

 

Sēdi protokolēja                 B.Puisīte 
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LATVIJAS STUDENTU APVIENĪBA
BIEDRĪBA

Reģ.Nr: 40003074764 IBAN: LV37 HABA 0001 40J0 3543 7 Reģ.Nr:  40008010647

Op.datums
Arhivārais nr.

Dok. nr.
Kods

Pretējās puses nosaukums
Reģistrācijas numurs
Informācija saņēmējam

Konta nr.
Banka (SWIFT)

Debets Kredīts

EUR  02.02.2017 Sākuma atlikums 23 303.96
16.02.2017 105 KRISTAPS OSIS LV88HABA0551030418700  
2017021600759818 PRV  HABALV22  49.40

Naudas atmaksa par LSA uzlīmju druku, dāvanu maisiņu iegādi (Gada
balva, NSF).

16.02.2017 106 VALSTS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI VAS LV93HABA0551022075737  
2017021600763458 PRV  HABALV22  495.93

Rēķins K-1700618. Par komunālajiem pakalpojumiem
(elektroenerģija, siltumenerģija, ūdens un kanalizācija).

16.02.2017 107 AKKA/LAA, BIEDRĪBA LV28HABA0001408030477  
2017021600766051 PRV  HABALV22  42.69

Rēķina nr. 7/12z 74-17 apmaksa (atļauja izmantot autoru darbus,
LSA Gada balva).

16.02.2017 108 BITE LATVIJA SIA LV28HABA0551011488678  
2017021600768223 PRV  HABALV22  6.50

Klienta nr. 12965096. RIK "Augstskolu anatomija" tālrunis.
16.02.2017 109 DĀVIS VĒVERIS LV65PARX0014563130004  
2017021600769510 IZP  PARXLV22  8.57

Naudas apmaksa par krāsu druku (LSA rīkotā nākotnes studiju
foruma vajadzībām).

16.02.2017  SWEDBANK AS   
2017021600769510 KOM Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija 0.36
17.02.2017 693 HARALDS GERTS LV84HABA0551018780227  
2017021700774025 PRV  HABALV22  94.82

Autoratlīdzība, akts Nr.2017/CN3
17.02.2017 692 Anna Paula Kuzņecova LV23UNLA0050015445844  
2017021700774035 IZP  UNLALV2X  20.97

Autoratlīdzība, akts Nr.2017/CN2
17.02.2017  SWEDBANK AS   
2017021700774035 KOM Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija 0.36
24.02.2017 110 DĀVIS VĒVERIS LV65PARX0014563130004  
2017022400904123 IZP  PARXLV22  9.50

Naudas atmaksa par ceļa izdevumiem uz Valmieru (ViA SP
apciemojums).

24.02.2017  SWEDBANK AS   
2017022400904123 KOM Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija 0.36
24.02.2017 111 VALSTS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI VAS LV93HABA0551022075737  
2017022400905546 PRV  HABALV22  64.14

Rēķins K-167769. Par komunālajiem pakalpojumiem (elektroenerģija,
ūdens un kanalizācija).

24.02.2017 112 Eiženija Matiļeviča LV60UNLA0050016335541  
2017022400906280 IZP  UNLALV2X  9.26

Naudas atmaksa par dāvanas / pateicības Gada balvas
organizatoriem iegādi.

24.02.2017  SWEDBANK AS   
2017022400906280 KOM Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija 0.36
24.02.2017 113 Marta Megne LV90RIKO0001302394787  
2017022400956036 IZP  RIKOLV2X  750.00

Naudas atmaksa par aviobiļešu iegādi uz ESC (Īrija).
24.02.2017  SWEDBANK AS   
2017022400956036 KOM Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija 0.36
27.02.2017 695 LINDA LIEPIŅA LV53HABA0551021443920  
2017022700386481 PRV 210593-12370 HABALV22  20.97

Autoratlīdzība, akts Nr.2017/CN4
28.02.2017 698 Marta Megne LV90RIKO0001302394787  
2017022800003205 IZP 060993-14429 RIKOLV2X  230.92

Alga un atvaļinājuma nauda par 02.2017
28.02.2017  SWEDBANK AS   
2017022800003205 KOM Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija 0.36
28.02.2017 700 Baiba Puisīte LV98UNLA0050022553818  
2017022800004629 IZP 230394-10114 UNLALV2X  291.66

Alga un atvaļinājuma nauda par 2.2017
28.02.2017  SWEDBANK AS   
2017022800004629 KOM Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija 0.36
28.02.2017 702 ARKĀDIJS ZVAIGZNE LV15HABA0551036838407  
2017022800004920 PRV  HABALV22  234.33

Alga par 02.2017
28.02.2017 694 VALSTS KASE LV91TREL1060000110000  
2017022800009296 IZP  TRELLV22  436.38

IIN par 02.2017
28.02.2017  SWEDBANK AS   
2017022800009296 KOM Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija 0.36
28.02.2017 699 KRISTAPS OSIS LV88HABA0551030418700  
2017022800009774 PRV 160393-12658 HABALV22  220.53

Alga un atvaļinājuma nauda par 02.2017



IBAN: LV37HABA000140J035437 Izraksts: 02.02.2017 - 01.03.2017 Lpp.nr. 2/2

Op.datums
Arhivārais nr.

Dok. nr.
Kods

Pretējās puses nosaukums
Reģistrācijas numurs
Informācija saņēmējam

Konta nr.
Banka (SWIFT)

Debets Kredīts

28.02.2017 701 DĀVIS VĒVERIS LV65PARX0014563130004  
2017022800010398 IZP 290395-11748 PARXLV22  232.66

Alga un atvaļinājuma nauda par 02.2017
28.02.2017  SWEDBANK AS   
2017022800010398 KOM Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija 0.36
28.02.2017 696 Maira Belova LV28UNLA0050017285456  
2017022800010407 IZP 190192-11079 UNLALV2X  300.99

Alga un atvaļinājuma nauda par 02.2017
28.02.2017  SWEDBANK AS   
2017022800010407 KOM Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija 0.36
28.02.2017 697 Eiženija Matiļeviča LV60UNLA0050016335541  
2017022800010415 IZP 130494-11082 UNLALV2X  234.33

Alga par 02.2017
28.02.2017  SWEDBANK AS   
2017022800010415 KOM Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija 0.36
28.02.2017 703 VALSTS KASE LV37TREL1060000220000  
2017022801228719 IZP  TRELLV22  822.46

Valsts sociālās obligātās apdrošināšanas iemaksas par 02.2017
28.02.2017  SWEDBANK AS   
2017022801228719 KOM Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija 0.36
28.02.2017  SWEDBANK AS   
2017022801510896 KOM Komisija par kontu apkalpošanu 2017.02 3.56
EUR  01.03.2017 Debeta apgrozījums 4 584.89
 Komisiju kopsumma 7.88
 Sākuma atlikums 23 303.96
 Beigu atlikums 18 719.07

 



Nr Pozīcija 2016 2017

1 Administratīvie izdevumi 11.015.59€    9.840.00€      

Biroja telpu maksājumi 4.500.00€      4.500.00€      

Biroja uzkopšana 2.020.00€      2.040.00€      

Sakaru pakalpojumi 664.00€         -€                

Kancelejas un biroja preces 212.00€         150.00€          

Saimniecības preces 200.00€         200.00€          

Izmaiņas Latvijas Republikas UR 30.00€            30.00€            

Grāmatvedības pakalpojumi 2.400.00€      2.400.00€      

Biroja tehniskais nodrošinājums 700.00€         400.00€          

Bankas pakalpojumi 289.59€         120.00€          

2 Reprezentācijas izdevumi 910.00€         870.00€          

Vizītkartes 50.00€            50.00€            

Prezentmateriāli 500.00€         500.00€          

Mājas lapas un Facebook lapas izdevumi 160.00€         160.00€          

Vizītes studējošo pašpārvaldēs 200.00€         160.00€          

3 Semināri un pasākumi 12.100.00€    11.200.00€    

Kam rūp students? 2.900.00€      3.000.00€      

Līderu forums 4.500.00€      4.000.00€      

RIK 1.000.00€      700.00€          

Konferences, semināri par aktuāliem 

jautājumiem augstākajā izglītībā 1.100.00€      1.200.00€      

Senatoru un domnieku seminārs -€                400.00€          

Citi projekti un pasākumi 2.600.00€      1.900.00€      

4 Atalgojums 36 000 40.733.68€    

Prezidents €6 288,26 6.278.77€      

Valdes loceklis €4 745,86 4.745.86€      

Valdes loceklis €4 745,86 4.745.86€      

Valdes loceklis €4 745,86 4.745.86€      

Valdes loceklis €4 745,86 4.745.86€      

Biroja darbinieks €5 979,78 4.745.86€      

Biroja darbinieks €4 745,86 5.979.78€      

Biroja darbinieks 4745.86 4.745.86€      Nodokļi

5 Tiesvedība € 13.500.00 € 13.500.00

6 Starptautiskie izdevumi € 5.072.50 € 5.800.00

BM Malta € 1.350.00 € 1.050.00

BM Izraēla € 940.00 € 1.000.00

NOM Lietuva € 200.00 € 150.00

NOM Zviedrija € 80.00 € 400.00

ESC34 € 575.00 € 700.00

ESC35 € 675.00 € 700.00

BOM tikšanās Latvijā € 90.00 € 250.00

ESU biedru nauda € 1.162.50 € 1.550.00

7

Atbalsta fonda izveidei studējošajiem - 

topošajiem zinātniekiem -€                12.000.00€    

8 Neparedzētie izdevumi 2.500.00€      2.000.00€      

Izdevumi kopā 45.098.09€    95.943.68€    

1 Biedru naudas 61.802.31€    60.897.39€    

2 Ziedojumi 100.00€         1.000.00€      Finansiālie ziedojumi

3 Atbalstītāji 2.000.00€      2.000.00€      Mantiskais atbalsts

4

Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas 

procedūras (akreditācijas) 1.100.00€      1.200.00€      



5

Valsts budžeta finansējums (atbalsta fonda 

izveidei studējošajiem - topošajiem 

zinātniekiem) -€                12.000.00€    

Ieņēmumi kopā 65.002.31€    77.097.39€    

Bilance 19.904.22€    18.846.29-€    

Atlikums gada beigās



Nr Pozīcija Budžets 2016 Iztērēts 01.02. Prognoze līdz 01.04 Budžets 2017

1 Biroja telpu maksājumi 4.500.00€       4.500.00€     

2 Biroja uzkopšana 2.020.00€       € 2.040.00

3 Sakaru pakalpojumi € 664.00 € 0.00

4 Kancelejas un biroja preces € 212.00 € 150.00

5 Saimniecības preces € 200.00 € 200.00

6 Izmaiņas Latvijas Republikas UR € 30.00 € 30.00

7 Grāmatvedības pakalpojumi € 2.400.00 € 2.400.00

8 Biroja tehniskais nodrošinājums € 700.00 € 400.00

9 Bankas pakalpojumi € 289.59 € 120.00

Kopā € 11.015.59 € 0.00 € 0.00 € 9.840.00



2. Reprezentācijas izdevumi Budžets 2016Iztērēts 01.02.Prognoze līdz 01.04Budžets 2017

1 Vizītkartes € 50.00 € 50.00

2 Prezentmateriāli € 500.00 € 500.00

3 Mājas lapas un Facebook lapas izdevumi € 160.00 € 160.00

4 Vizītes studējošo pašpārvaldēs € 200.00 € 160.00

Kopā € 910.00 € 0.00 € 0.00 € 870.00



Starptautiskie izdevumiBudžets 2016Iztērēts 01.02.Prognoze līdz 01.04Budžets 2017

4.1. BM70 Bergena € 1.350.00 BM Malta € 1.050.00

4.2. BM71 Bosnija € 940.00 BM Izraēla € 1.000.00

4.3. NOM Somija € 200.00 BOM Latvija € 250.00

4.4. NOM Islande € 80.00 NOM Lietuva € 150.00

4.5. ESC32 Slovākija € 575.00 NOM Zviedrija € 400.00

4.6. ESC33 Malta € 675.00 ESC34 € 700.00

4.7. BOM tikšanās Lietuvā € 90.00 ESC35 € 700.00

4.8. ESU biedru nauda € 1.162.50 ESU biedru nauda € 1.550.00

Kopā € 5.072.50 € 0.00 € 0.00 € 5.800.00

Lūgums ņemt vērā, ka ceļa izdevumi ņemti ar rezervi, bet tas 

nepieciešams, jo mēdz būt neparedzētas izmaksas, kā, piemēram, 

transports no/uz lidostu, papildus vilcieni vai autobusi, kas mēdz 

būt dārgs prieks. Tāpat transporta biļešu cenas pieaug, jo tuvāk nāk 

pasākuma datums. 



3. Semināri un pasākumi 2016 2017

3.1. Kam rūp students? € 2.900.00 € 3.000.00 2950

3.2. Līderu forums € 4.500.00 € 4.000.00 4461.71

3.3. RIK € 1.000.00 € 700.00

3.4. Konferences, semināri par aktuāliem € 1.100.00 € 1.200.00 Kongress DS Gada balva

3.5. Senatoru un domnieku seminārs € 0.00 € 400.00 1000 100 800

3,6 Citi projekti un pasākumi € 2.600.00 € 1.900.00

Kopā € 12.100.00 € 0.00 € 0.00 € 11.200.00



Nr Pozīcija 2016 uz 01.02. uz 01.04. 2017

1 Prezidents

2 Valdes loceklis

3 Valdes loceklis

4 Valdes loceklis

5 Valdes loceklis

6 Biroja darbinieks

7 Biroja darbinieks

8 Biroja darbinieks -€            

9 Nodokļi un nodevas

Kopā 36 000 -€            € 40.733.68



Bruto Likme Slodze Bruto Alga VSAOI (dd) VSAOI(DŅ) Neapliekamais minimumsApliekamais ienākumsIIN URN LSA Izdevumi LSA izdevumi gadā Neto Alga

4.41€         0.6 423.36€        99.87€       44.45€       45.00         333.91€         76.80€         0.36        523.23€                   6.278.77€               301.75€        

4.00€         0.5 320.00€        75.49€       33.60€       37.50         248.90€         57.25€         0.36        395.49€                   4.745.86€               228.79€        

4.00€         0.5 320.00€        75.49€       33.60€       37.50         248.90€         57.25€         0.36        395.49€                   4.745.86€               228.79€        

4.00€         0.5 320.00€        75.49€       33.60€       37.50         248.90€         57.25€         0.36        395.49€                   4.745.86€               228.79€        

4.00€         0.5 320.00€        75.49€       33.60€       37.50         248.90€         57.25€         0.36        395.49€                   4.745.86€               228.79€        

4.00€         0.5 320.00€        75.49€       33.60€       37.50         248.90€         57.25€         0.36        395.49€                   4.745.86€               228.79€        

3.15€         0.8 403.20€        95.11€       42.34€       60.00         300.86€         69.20€         0.36        498.31€                   5.979.78€               291.31€        

4.00€         0.5 320.00€        75.49€       33.60€       37.50         248.90€         57.25€         0.36        395.49€                   4.745.86€               228.79€        

-€           0.5 -€              -€           -€           37.50         37.50-€           8.63-€           0.36        -€                         -€                         -€              

Kopā 40.733.68€             

Atšķirība no plānotā -€                         



 

 

 

 

LATVIJAS STUDENTU APVIENĪBA 

ST A T Ū T I 

 

 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTI 

Latvijas Studentu apvienības 

2017. gada. marta Kongresā, 

protokola Nr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RĪGA 

2017 

1. nodaļa. Vispārējie noteikumi 

1.1. Latvijas Studentu apvienība ir brīvprātīga personu apvienība (turpmāk – Latvijas 

Studentu apvienība), kas apvieno Latvijas akreditēto augstākās izglītības institūciju studējošo 

pašpārvaldes, lai sasniegtu statūtos noteikto mērķi, kam nav pelņas gūšanas rakstura. 

1.2. Par Latvijas Studentu apvienības biedru var būt jebkuras Latvijas augstākās izglītības 

institūcijas studējošo pašpārvalde, kas atzīst un ievēro Latvijas Studentu apvienības statūtus. 

1.3. Latvijas Studentu apvienība ir tiesīga iestāties citās biedrībās vai to savienībās, kuru 

darbība un statūti nav pretrunā ar Latvijas Studentu apvienības statūtiem. 

1.4. Latvijas Studentu apvienība ir juridiska persona ar savu simboliku, zīmogu un kontu 

bankā. 

1.6. Latvijas Studentu apvienība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku. 

1.5. Latvijas Studentu apvienības abreviatūra ir LSA 



1.7. Latvijas Studentu apvienības tulkojums angļu valodā ir “Student Union of Latvia”, franču 

valodā ir “Union des étudiants de Lettonie”, vācu valodā ir “Der Studentenverein Lettlands” 

un krievu valodā - "Латвийское объединение студентов”. 

 

2. nodaļa. Latvijas Studentu apvienības mērķis un uzdevumi 

2.1. Latvijas Studentu apvienības mērķis ir pārstāvēt Latvijas studentus un cīnīties par viņu kā 

nozīmīgas sabiedrības sociālās grupas tiesību un interešu ievērošanu nacionālā un 

starptautiskā mērogā. 

2.2.Latvijas Studentu apvienība savu mērķu izpildei veic šādus uzdevumus: 

2.2.1. deleģē savus pārstāvjus darbam valsts, pašvaldību vai nevalstisko organizāciju 

koleģiālajās lēmējinstitūcijās un padomdevējinstitūcijās; 

2.2.2. pārstāv studējošos Latvijā un ārvalstīs; 

2.2.3. veicina sadarbību starp Latvijas un ārvalstu organizācijām jaunatnes, izglītības, 

kultūras, zinātnes un sporta jomās; 

2.2.4. izplata informāciju par Latvijas studējošajiem aktuāliem notikumiem, norisēm 

un problēmām; 

2.2.5. aktīvi pauž nostāju, viedokli un attieksmi publiskajā telpā; 

2.2.6. gūst ienākumus, veicot saimniecisko darbību; 

2.2.7. organizē kultūras, izklaides un izglītojošus pasākumus. 

 

3. nodaļa. Latvijas Studentu apvienības organizatoriskā struktūra 

3.1. Latvijas Studentu apvienības organizatorisko struktūru sastāda Kongress, Dome un 

Valde. 

 

4. nodaļa. Biedru iestāšanās Latvijas Studentu apvienībā, izstāšanās un 

izslēgšana 

4.1. Studējošo pašpārvalde, kura vēlas iestāties Latvijas Studentu apvienībā, iesniedz 

noteiktas 

formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu 

nosaka Dome. 

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Latvijas Studentu apvienībā pieņem Dome. Domei 

pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā četru nedēļu laikā no visu 

nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo 

pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža. 

4.3. Domes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var apstrīdēt kārtējā Kongresā. Ja arī 

kārtējais Kongress noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par biedru un viņš var 

iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc sešiem mēnešiem. 

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Latvijas Studentu apvienības, rakstveidā paziņojot 

par to Domei. 

4.5. Biedru var izslēgt no Latvijas Studentu apvienības ar Domes lēmumu, ja: 

4.5.1. biedrs ilgāk kā vienu gadu nav nomaksājis biedra naudu; 

4.5.2. biedrs nepilda Kongresa, Domes vai Valdes lēmumus; 

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības; 



4.5.4. biedrs veic darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto. 

4.6. Jautājumu par Latvijas Studentu apvienības biedra izslēgšanu Dome izskata tuvākās sēdes 

laikā, uzaicinot izslēdzamā biedra pārstāvjus un dodot tiem vārdu sava viedokļa paušanai. 

Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis lēmuma pieņemšanai. Domei lēmums par biedra 

izslēgšanu no Latvijas Studentu apvienības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā 

izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža. 

 

5. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi 

5.1. Latvijas Studentu apvienības biedriem – augstākās izglītības institūciju studējošo 

pašpārvaldēm – ir šādas tiesības: 

5.1.1. ar savu deleģēto pārstāvju starpniecību vēlēt, tikt ievēlētam un citādi piedalīties 

Latvijas Studentu apvienības pārvaldē; 

5.1.2. saņemt informāciju par Latvijas Studentu apvienības darbību, tai skaitā 

iepazīties ar visu Latvijas Studentu apvienības institūciju protokoliem, lēmumiem un 

rīkojumiem; 

5.1.3. piedalīties visos Latvijas Studentu apvienības organizētajos pasākumos, iesniegt 

priekšlikumus par Latvijas Studentu apvienības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt 

savu viedokli. 

5.2. Latvijas Studentu apvienības biedriem – augstākās izglītības institūciju studējošo 

pašpārvaldēm – ir šādi pienākumi: 

5.2.1. ievērot Latvijas Studentu apvienības statūtus un pildīt Kongresa, Domes un 

Valdes lēmumus; 

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu; 

5.2.3. saudzēt Latvijas Studentu apvienības materiālās vērtības; 

5.2.4. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Latvijas Studentu apvienības mērķa un 

uzdevumu realizēšanu; 

5.2.5. atturēties no rīcības, kas varētu negatīvi ietekmēt Latvijas Studentu apvienības 

reputāciju un nodarīt tai kaitējumu; 

5.2.6. nodrošināt attiecīgās augstskolas studējošo pārstāvniecību Latvijas Studentu 

apvienības virzienu darbu grupās un lēmumprojektu izstrādē. 

 

6. nodaļa. Kongresa sasaukšana un lēmumu pieņemšana 

6.1. Kongress ir augstākā Latvijas Studentu apvienības lēmējinstitūcija, kas sanāk reizi gadā – 

kalendārā gada pirmajā ceturksnī. 

6.2. Kongress sastāv no Latvijas Studentu apvienības biedru – augstākās izglītības institūciju 

studējošo pašpārvalžu – deleģētiem studējošajiem. Kongresa delegātu skaitu ik gadu atkarībā 

no biedru pārstāvēto studējošo skaita augstākās izglītības institūcijās nosaka Dome. 

6.3. Kongresa norises vietu nosaka un darba kārtību izstrādā Valde un informē par to visus 

biedrus ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms Kongresa norises. 

6.3.1. Biedrs var ierosināt izmaiņas darba kārtībā pēc darba kārtības izsludināšanas. 

6.3.2. Kongresā izskatāmie Valdes virzītie lēmumprojekti ir jāiesūta Kongresa 

delegātiem ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms plānotā Kongresa. 

6.4. Kongresu vada Prezidents vai Kongresa delegāta izvirzīta persona, ko apstiprina 

Kongress. 



6.5. Tikai Kongress ir tiesīgs lemt par šādiem jautājumiem: 

6.5.1. Latvijas Studentu apvienības statūtu grozīšana; 

6.5.2. Latvijas Studentu apvienības darbības pārskata apstiprināšana pēc Valdes un 

Revīzijas komisijas ziņojuma; 

6.5.3. Latvijas Studentu apvienības budžeta apstiprināšana; 

6.5.4. Latvijas Studentu apvienības vadlīniju apstiprināšana; 

6.5.5. Latvijas Studentu apvienības likvidēšana vai reorganizēšana; 

6.5.6. Latvijas Studentu apvienības Prezidenta ievēlēšana uz diviem gadiem un 

Revīzijas komisijas ievēlēšana uz vienu gadu atbilstoši Latvijas Studentu apvienības 

noteiktai kārtībai. 

6.6. Kongresā ir tiesīgi piedalīties un balsot visi Latvijas Studentu apvienības biedri, kuri ir 

samaksājuši biedru naudu. Biedri Kongresā piedalās ar savu deleģēto pārstāvju starpniecību. 

Biedrs iesniedz apstiprinošu dokumentu, kurš apliecina lēmumu par pārstāvju deleģēšanu. 

6.7. Ārkārtas Kongresu var sasaukt pēc Prezidenta, Domes vai Valdes lēmuma vai ja to 

rakstveidā pieprasa ne mazāk kā desmitā daļa Latvijas Studentu apvienības biedru, norādot 

sasaukšanas iemeslu. 

6.8. Kongress ir lemttiesīgs, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedru deleģētajiem 

pārstāvjiem. Katram deleģētajam pārstāvim Kongresā ir viena balss. 

6.9. Ja Kongress nav lemttiesīgs kvoruma trūkuma dēļ, 3 nedēļu laikā Valde sasauc atkārtotu 

Kongresu ar tādu pašu darba kārtību. Atkārtots Kongress ir tiesīgs pieņemt lēmumus 

neatkarīgi no klātesošo biedru pārstāvju skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi 

biedru pārstāvji. 

6.10. Kongresa lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem 

biedriem. 

Lēmums par statūtu grozījumiem vai Latvijas Studentu apvienības darbības izbeigšanu ir 

pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedru pārstāvjiem. 

 

7. nodaļa. Dome 

7.1. Dome ir pastāvīgi funkcionējoša Latvijas Studentu apvienības lēmējinstitūcija, kas sanāk 

ne 

retāk kā reizi divos mēnešos. 

7.2. Dome sastāv no Prezidenta un Latvijas Studentu apvienības biedru – augstākās izglītības 

institūciju studējošo pašpārvalžu – deleģētiem studējošajiem. Domes locekļu skaitu ik gadu 

atkarībā no biedru pārstāvēto studējošo skaita augstākās izglītības institūcijās nosaka Dome. 

7.3. Domes sēdes norises vietu nosaka un darba kārtību izstrādā Valde un informē par to 

Domes locekļus ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sēdes norises. 

7.4. Dome veic šādas funkcijas: 

7.4.1. ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc Kongresa norises uz  diviem gadiem vēl 

Valdes locekļus (izņemot Prezidentu); 

7.4.2. kontrolē Valdes darbu; 

vēl uz diviem gadiem Latvijas Studentu apvienības pārstāvi Augstākās izglītības 

padomē. 

7.4.4. pieņem lēmumus studējošajiem aktuālajos jautājumos; 



7.4.5. izvirzījuma (nominācijas) sniegšana Eiropas Studentu apvienības Valdes locekļa 

vēlēšanām 

(Grozījums 7.4.1. punktā stājas spēkā 01.04.2018.) 

7.5. Ārkārtas Domes sēdi var sasaukt: 

7.5.1. Kongress; 

7.5.2. Valde; 

7.5.3. Revīzijas komisija; 

7.5.4. ne mazāk kā piektā daļa Latvijas Studentu apvienības biedru, iesniedzot Valdei 

iesniegumu rakstveidā un norādot sasaukšanas iemeslu. 

7.6. Dome ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse no biedru deleģētajiem 

pārstāvjiem. Domes sēdes ir atklātas.  

7.7. Dome lēmumus pieņem ar klātesošo locekļu balsu vairākumu. Katram deleģētajam 

pārstāvim Domē ir viena balss. 

7.8. Iekšējās darbības un kārtības noteikšanai Dome izstrādā un apstiprina sev Kārtības rulli. 

 

8. nodaļa. Valde 

8.1. Valde ir pastāvīgi funkcionējoša Latvijas Studentu apvienības izpildinstitūcija, kas sāk 

savu darbību ar balstiesībām mēnesi pēc vēlēšanu rezultātu paziņošanas Domes sēdē. Līdz 

tam savas pilnvaras ar balstiesībām pilda iepriekšējā Valde, kas sanāk ne retāk kā reizi divās 

nedēļās. 
(Grozījums stājas spēkā 01.04.2018.) 

8.2. Valde sastāv no Prezidenta un ne mazāk kā trīsDomes  ievēlētiem Valdes locekļiem. Ja 

Valdes loceklis netiek ievēlēts, Domei ir tiesības sniegt atļauju Prezidentam pieņemt darbā 

Valdes locekļa pienākumu izpildītāju, līdz tiek ievēlēts trūkstošais Valdes loceklis. 

8.x. Valdes loceklis nedrīkst vienlaikus būt studējošo pašpārvaldes Valdes loceklis. Ja 

studējošo pašpārvaldes Valdes loceklis vai pārstāvis augstkolas lēmējinstitūcijās, kurās ieņem 

amatpersonas statuss, tiek ievēlēts par Latvijas Studentu apvienības Valdes locekli viņam ne 

vēlāk mēneša laikā pēc ievēlēšanas Latvijas Studentu apvienības Valdes locekļa amatā 

jāpārtrauc iepriekš minētās Studējošo pašpārvaldes ievēlētā amata pilnvaras vai jāsaņem 

Domes atļauja amatus apvienot. 

8.3. Latvijas Studentu apvienību atsevišķi pārstāv tās Prezidents vai Latvijas Studentu 

apvienības Valdes locekļu vairākums kopīgi. 

8.4. Prezidents veic šādas funkcijas: 

8.4.1. pārstāv Latvijas Studentu apvienību attiecībās ar iestādēm un amatpersonām, 

8.4.2. pēc Valdes lēmuma slēdz tiesiskus darījumus un sadarbības līgumus, 

8.4.3. nodrošina Kongresa, Domes un Valdes sēžu vadīšanu, 

8.4.4. atbild par Valdes darbību. 

8.5. Valde veic šādas funkcijas: 

8.5.1. vada Latvijas Studentu apvienības darbu Kongresu un Domes sēžu starplaikā, 

vadoties pēc LSA Vadlīnijām un rīcības plāna attiecīgajam periodam; 

8.5.2. pieņem finanšu lēmumus; 

8.5.3. sagatavo Kongresā un Domē lemjamos jautājumus; 

8.5.4. nodrošina Kongresa un Domes lēmumu īstenošanu. 

8.6. Ārkārtas Valdes sēdi var ierosināt  sasaukt: 



8.6.1. Dome; 

8.6.2. Kongress; 

8.6.3. Revīzijas komisija; 

8.6.4. Latvijas Studentu apvienības biedrs. 

8.7. Valde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no Valdes locekļiem. Valdes sēdes ir 

atklātas. 

8.8. Valde lēmumus pieņem ar klātesošo Valdes locekļu balsu vairākumu. 

8.9. Valdes locekli var atsaukt institūcija, kas šo Valdes locekli ievēlējusi. Valdes locekli var 

atsaukt tikai tad, ja tam ir svarīgs iemesls. Par šādu iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāma 

pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt Latvijas Studentu apvienību, 

kaitējuma nodarīšana Latvijas Studentu apvienības interesēm, kā arī uzticības zaudēšana. 

8.10. Prezidents uzskatāms par atsauktu, ja par to nobalso ne mazāk kā divas trešdaļas no 

klātesošajiem Kongresa delegātiem. 

8.11. Valdes loceklis uzskatāms par atsauktu, ja par to nobalso ne mazāk kā divas trešdaļas no 

klātesošajiem Domes locekļiem. 

8.12. Valdes loceklim nav tiesību nodot savas pilnvaras trešajām personām. 

8.13. Valdes loceklis var jebkurā laikā iesniegt Latvijas Studentu apvienībai paziņojumu par 

Valdes locekļa amata atstāšanu. 

8.14. Iekšējās darbības un kārtības noteikšanai Valde izstrādā sev Kārtības rulli, ko apstiprina 

Dome. 

8.15. Valdes locekļu algas apmēru nosaka Dome. 

 

9. nodaļa. Revīzijas komisija 

9.1. Latvijas Studentu apvienības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic 

Revīzijas komisija vismaz 3 cilvēku sastāvā, kuru ievēl Kongress uz vienu gadu. 

9.2. Latvijas Studentu apvienības Revīzijas komisijas loceklis nevar būt Latvijas Studentu 

apvienības Valdes loceklis. Revīzijas komisijas sastāvā nevar tikt ievēlētas personas, kas 

pēdējā gada laikā ieņēmušas Valdes vai Stratēģijas padomes locekļa amatu. 

9.3. Revīzijas komisija: 

9.3.1. veic Latvijas Studentu apvienības mantas un finanšu līdzekļu revīziju; 

9.3.2. dod atzinumu par Latvijas Studentu apvienības budžetu un gada pārskatu; 

9.3.3. izvērtē Latvijas Studentu apvienības grāmatvedības un lietvedības darbu; 

9.3.4. sniedz ieteikumus par Latvijas Studentu apvienības finanšu un saimnieciskās 

darbības uzlabošanu. 

 

9.4. Revīzijas komisija lēmumus pieņem ar klātesošo komisijas locekļu balsu vairākumu. 

9.5. Revīzijas komisija veic revīziju Kongresa noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi 

gadā. 

9.6. Kongress apstiprina Latvijas Studentu apvienības gada pārskatu tikai pēc Revīzijas 

komisijas atzinuma saņemšanas. 

 

x. nodaļa. Stratēģijas padome 

x.x. Stratēģijas padome ir konsultatīva institūcija, kuras galvenais uzdevums ir 

konsultēt Latvijas Studentu apvienību tās attīstības stratēģijas jautājumos. Tā sekmē Latvijas 



Studentu apvienības darbības saskaņošanu ar studentu interesēm, iesaka priekšlikumus 

apvienības attīstības stratēģijai.  

x.x. Stratēģijas padomes sastāvu, kurā ietilpst vismaz 3 cilvēki, bet ne vairāk kā 10, uz diviem 

gadiem aizklāti ievēlē Valde. 

x.x. Stratēģijas padome ievēl savu priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku. 

x.x. Stratēģijas padomes uzdevumi: 

x.x.x. atbilstīgi padomes locekļu kompetencei sniegt Kongresam, 

Domei, Valdei un Prezidentam konsultācijas ar Latvijas Studentu 

apvienības darbību saistītās jomās; 

x.x.x ne retāk kā reizi gadā izvērtēt Latvijas Studentu apvienības darbību un sniegt 

atzinumus un priekšlikumus par tās attīstību kopumā, par plānotajām finansēm, 

pārvaldības modeļa izmaiņām un citiem būtiskiem Latvijas Studentu apvienības 

darbības jautājumiem. 

x.x. Stratēģijas padomei ir tiesības:  

x.x.x. pieprasīt un saņemt no Latvijas Studentu apvienības Domes un 

Valdes savam darbam nepieciešamos dokumentus un informāciju; 

x.x.x. ierosināt jautājumu izskatīšanu Latvijas Studentu apvienības 

Kongresā, Domes vai Valdes sēdē; 

x.x.x.sniegt atzinumus un priekšlikumus par Latvijas Studentu apvienības 

reglamentējošajiem dokumentiem un citu dokumentu projektiem. 

x.x. Stratēģijas padome tiek sasaukta pēc tā priekšsēdētāja, ne mazāk kā trešās 

daļas tās locekļu vai Latvijas Studentu apvienības prezidenta ierosinājuma. 

Stratēģijas padomes sēdes tiek protokolētas un pieņemtie lēmumi ir atklāti. 
  
 

10. nodaļa. Latvijas Studentu apvienības manta un finanšu līdzekļi 

10.1. Lai Latvijas Studentu apvienība varētu pildīt savus uzdevumus un sasniegt Statūtos 

paredzētos mērķus, tai likumos u.c. tiesību aktos noteiktā kārtībā ir tiesības: 

10.1.1. iegūt kustamo, nekustamo un intelektuālo īpašumu; 

10.1.2. veidot finanšu resursus. 

10.2. Latvijas Studentu apvienības finanšu līdzekļus veido: 

10.2.1. biedru nauda; 

10.2.2. fizisko un juridisko personu ziedojumi, dāvinājumi un ziedojumi konkrētiem 

mērķiem; 

10.2.3. ienākumi no saimnieciskās darbības; 

10.2.4. citi ienākumi no finansēšanas avotiem, kas nav aizliegti ar likumu un citiem 

tiesību aktiem. 

10.3. Latvijas Studentu apvienības biedri maksā biedru naudu, kuras apmēru, noteikšanas un 

maksāšanas kārtību nosaka Dome pēc Valdes priekšlikuma. 

10.4. Latvijas Studentu apvienības finansiāli saimnieciskā darbība tiek veikta atbilstoši Valdes 

apstiprinātam darbības plānam. 



10.5. Latvijas Studentu apvienības mantas un finanšu līdzekļu izlietošanas un izmantošanas 

kārtību nosaka Valde. 

 

11. nodaļa. Latvijas Studentu apvienības likvidācija un reorganizācija 

11.1. Lēmumu par Latvijas Studentu apvienības likvidāciju vai reorganizāciju pieņem 

Kongress pēc Domes priekšlikuma. 

11.2. Likvidācijas gadījumā Kongress apstiprina likvidācijas komisiju, kas aprēķina Latvijas 

Studentu apvienības īpašuma vērtību, sastāda likvidācijas bilanci un iesniedz to Valdei. 

11.3. Par Latvijas Studentu apvienības finanšu līdzekļu un citas mantas izlietošanu pēc 

Latvijas Studentu apvienības darbības izbeigšanās vai reorganizācijas lemj Kongress ar 

vienkāršu balsu vairākumu. 

 

Prezidents          Paraksts 
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Ievads 

 

 

Studējošo pārstāvībai un viedokļa paušanai Latvijas akreditēto augstākās izglītības iestāžu studējošo  

pašpārvaldes  veido  Latvijas  Studentu  apvienību  (LSA).  LSA  mērķis  ir  pārstāvēt Latvijas  

studentus  un  cīnīties  par viņu  kā nozīmīgas  sabiedrības  sociālās  grupas  tiesību  un interešu 

ievērošanu nacionālā un starptautiskā mērogā. 
 

LSA: 

● sniedz atzinumus par studējošo interešu skarošo normatīvo aktu projektiem; 

● izvirza studējošo pārstāvjus Augstākās izglītības padomē un citās institūcijās normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā; 

● nodrošina Latvijas studējošo pašpārvalžu pārstāvību Latvijā un starptautiskā arēnā; 

● savas   kompetences   ietvaros  risina   citus   ar   studējošo   interešu   pārstāvēšanu   saistītus 

jautājumus. 
 

LSA Vadlīnijas ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas skaidro LSA darbības virzienus.  

Vadlīnijas  veidotas  saskaņā  ar  LSA  Statūtos  norādīto  organizācijas  mērķi.  Lai detalizētāk 

skaidrotu LSA Vadlīnijās norādītos darbības virzienus, pēc vadlīniju apstiprināšanas LSA Kongresā 

LSA Dome izstrādā Vadlīniju ieviešanas stratēģiju, kas nosaka sasniedzamos mērķus  un  

indikatorus  vadlīniju  īstenošanai,  un  gada  stratēģisko  plānu,  kas  ir  īsa  termiņa plānošanas 

dokuments, kas norāda izpildāmos uzdevumus, kas iekļauti, balstoties uz ieviešanas stratēģiju. 
 

LSA izvirza piecus darbības virzienus: 
 

1. augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšana; 

2. augstākās izglītības sociālā dimensija; 

3. studentu pārstāvniecības efektīvas darbības veicināšana; 

4. augstākās izglītības finansējums; 

5. augstākās izglītības starptautiskā dimensija. 
 

 

LSA vadlīnijās minētie darbības virzieni nav sarindoti prioritārā secībā, un tie ir uzskatāmi par 

vienlīdz svarīgiem organizācijas mērķa sasniegšanai. 
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1. Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšana 

 

Studentu līdzdalība studiju kvalitātes novērtēšanā un uzlabošanā ir būtiska, jo studenti ir nozīmīga 

augstākās izglītības sistēmas daļa. Uzmanība jāpievērš ne tikai iekšējās kvalitātes nodrošināšanas 

mehānismiem, bet arī objektīvas ārējās kvalitātes vērtēšanas sistēmas ieviešanai. 
 

 

Studentcentrēta izglītība  - Studentcentrētas izglītības izmantošana praksē veicina sekmīgāku 

mācību materiāla apguvi, studenta kritiskās domāšanas attīstību un profesionālo izaugsmi, kas 

veicinātu  nepieciešamo  straujāku tautsaimniecības  attīstību.  Latvijā ir  jāievieš  studentcentrēta 

izglītība, mainot pastāvošo paradigmu augstākajā izglītībā. 
 

Mācībspēku nodrošinājums un kvalitāte - Mācībspēkiem jābūt kvalificētiem un spējīgiem vadīt 

mācību procesu. Mācībspēkiem aktīvi jāpapildina un jāizmanto savas zināšanas mācību metožu, 

formu izmantošanā un jaunu tehnoloģiju pielietošanā mācību procesā, aptverot visu studējošo grupu 

vajadzības. AII ir jāveicina mācībspēku mobilitāte. 
 

Studiju materiāltehniskais nodrošinājums - AII jānodrošina materiāltehniskie resursi, kas atbalsta 

un veicina mācību procesu un studiju rezultātu sasniegšanu. Šiem resursiem sevī jāietver ne tikai 

studiju infrastruktūra kā vienoti teritoriālie kompleksi, laboratorijas un to nodrošinājums, mācību 

auditoriju aprīkojums, nepieciešamie materiāli zinātniskajai darbībai un interaktīvās vides 

nodrošinājums, bet arī datubāzes, bibliotēkas, mācību materiāli, kas pieejami arī digitalizētā formā, 

un studiju kursu apguves iespēja kā klātienē, tā tiešsaistē. 
 

Studiju sasaiste ar darba tirgu - Students jāiesaista darba tirgū jau studiju procesa ietvaros. Kā 

akadēmiskajās, tā profesionālajās studiju programmās jābūt daļām  (studiju kursiem un praksēm), 

kas ļauj apgūt panākumiem darba tirgū nozīmīgas zināšanas, prasmes un kompetences. Darba 

devējiem jādod studentiem iespēja darboties ar tehnoloģijām, kas aktuālas nozarē. Darba devējiem 

jāiesaistās studiju programmu veidošanas un pilnveides procesā, kam jānotiek sasaistē ar konkrētās 

nozares un tautsaimniecības vajadzībām un attīstības tendencēm. 
 

Studiju sasaiste ar zinātni  - Jānodrošina studentu iesaiste un tālāka virzība pētniecībā visos studiju 

līmeņos. Jānodrošina doktorantūras un pēc-doktorantūras pieejamība un atbilstošs atbalsta 

nodrošinājums pētniecības veikšanai. Jānodrošina zinātnes un darba devēju sasaiste resursu 

(finansējuma, datu un citu resursu) nodrošināšanai pētniecībā. 
 

Mūžizglītības un brīvprātīgā darba atzīšana - AII un darba devējiem jāsadarbojas, lai tiktu 

nodrošināta mūžizglītības un brīvprātīgā darba atzīšana, veicinot to, ka tiek atzīta neformālā un 

darba pieredzes ceļā apgūtā izglītība. Brīvprātīgajam darbam jātiek atzītam, novērtējot brīvprātīgā 

darba laikā iegūtās zināšanas. To jānovērtē un jāatbalsta gan AII, gan darba devējiem. 
 

Iekšējās kvalitātes nodrošināšana - Gan augstskolām, gan tajās studējošajiem ir jāsaprot, ka viņi ir 

galvenie atbildīgie par augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanu. AII ir jāizveido iekšējās 

kvalitātes nodrošināšanas struktūrvienības, kuru darbībā var iesaistīties arī studējošie. Iekšējās 

kvalitātes vērtēšanas rezultātiem ir jābūt publiski pieejamiem, kopā ar plānotajiem uzlabojumiem 

saistībā ar to. Studējošo viedoklis tiek ņemts vērā visos jautājumos, it īpaši programmu izveidē, 

slēgšanā un pilnveidē. 
 

Ārējās kvalitātes nodrošināšana -  Latvijā augstskolu akreditāciju, studiju virzienu akreditāciju un 
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studiju programmu licencēšanu veic Latvijas nacionālā akreditācijas aģentūra, kas ir iekļauta 

Eiropas Kvalitātes nodrošināšanas reģistrā (EQAR). Studentam studiju virzienu akreditācijas vizītēs 

ir eksperta statuss un studenti ir līdzvērtīgi dalībnieki studiju programmu licencēšanas procesā. 

Datu ievākšana - Augstākās izglītības iestādēm un valsts mēroga izglītības institūcijām ir 

jānodrošina  augstākās  izglītības  kvalitāte,  izmantojot  datu  ievākšanu  un  apstrādi,  integrējot 

iegūtos rezultātus lēmumu pieņemšanas procesā, lai sasniegtu efektīvāko rezultātu. 
 

Akadēmiskā godīguma princips - AII ir jāveicina akadēmiskā godīguma princips studentu un 

akadēmiskā personāla vidū, uzlabojot studiju procesa kvalitāti un mācīšanās rezultātu efektīvu 

sasniegšanu. 
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2. Augstākās izglītības sociālā dimensija 

 

Lai  studentiem  būtu  brīvi  pieejama  augstākā  izglītība  un  iespēja  iegūt  jebkura līmeņa augstāko 

izglītību , nepieciešams nojaukt ekonomiskās barjeras, kas ietekmē ne tikai studentu  skaitu,  bet  arī  

studiju  kvalitāti.  Latvijā  nepieciešams  izveidot  tādu  sociālā  atbalsta sistēmu, kas sniedz iespēju 

iegūt augstāko izglītību ikvienam cilvēkam, neatkarīgi no ekonomiskā un  sociālā  stāvokļa,  rases,  

tautības,  dzimuma,  reliģijas  un  politiskās  pārliecības,  veselības stāvokļa, dzīvesvietas situācijas, 

jo izglītība ir sabiedrisks labums. 
 

 

Iekļaujoša  vide  -  Augstākajai  izglītībai  jābūt  iekļaujošai  un  jānodrošina  visu  studējošo 

vajadzības, palielinot ikviena studējošā līdzdalības iespējas gan studiju procesā, gan ikdienas dzīvē,   

izslēdzot   diskrimināciju.   Augstākās   izglītības   iestādēs   studējošajiem   jānodrošina konsultanta 

pakalpojumi akadēmisko, sociālo un psiholoģisko problēmu gadījumos. 
 

Studiju materiāltehniskās bāzes nodrošinājums un studiju procesa pielāgotība studējošo 

individuālām vajadzībām - Augstākās izglītības iestādēs jānodrošina vienlīdzīgs un pietiekams 

materiāltehniskais nodrošinājums visiem studējošajiem atbilstoši viņu vajadzībām, tostarp arī 

nodrošinot pielāgotu infrastruktūru un atbalsta personālu studējošajiem ar invaliditāti un iespēju 

diferencēt studiju procesu atbilstoši katra vajadzībām. No valsts budžeta jānodrošina studējošajiem 

iespēja saņemt nepieciešamos materiālus un ierīces, sniedzot iespēju līdzdarboties studiju procesā. 
 

Stipendijas - Valsts budžeta stipendiju sistēmai jāspēj nodrošināt nepieciešamos atbalsta 

mehānismus studējošajiem. Stipendiju piešķiršanas kārtībai ir jābūt viegli saprotamai. Stipendiju 

fonda un stipendiju finansiālias apmērs jāpalielina. Valsts budžeta stipendijām ir jābūt pieejamām 

katrā augstākās izglītības iestādē akreditētajā studiju virzienā. Stipendijas piešķir studiju 

programmas ietvaros, sadalot tās pa studiju programmas akadēmiskajiem gadiem. 
 

Studiju un studējošā kredīti ar valsts galvojumu - Kreditēšanas sistēmai jāspēj nodrošināt 

finansiāls atbalsts studējošajiem. Jānodrošina, ka kredītu sistēma ir skaidri saprotama un 

caurredzama, kā arī, ņemot kredītu, tas ir ar valsts pilnīgu galvojumu, un to piedāvā vairākas 

kredītiestādes. Kredītu piešķiršanas kārtība ir jāpielāgo augstākās izglītības iestāžu studiju maksu 

pieprasījumam, kā arī studējošais jāinformē par kreditēšanas sistēmu visa procesa garumā. 

Kredītiem   ir   jābūt   pieejamiem   arī   studējošajiem,   kuri   nav   semestrī   ieguvuši   atbilstošo 

kredītpunktu skaitu attaisnojošu iemeslu dēļ. Pamatsummas un procentu atmaksu studējošajiem ir 

jāveic tikai tad, kad, absolvējot pēdējo secīgo studiju programmu, absolvents saņem atalgojumu 

vismaz vienas minimālās mēnešalgas apmērā. Ja kredīta ņēmējam piedzimst vai tas adoptē bērnu, 

kredīta apmēru dzēš 50 procentu apmērā no neatmaksātās summas par katru bērnu. 
 

Izdevumi par augstāko izglītību - Ir jānodrošina plašāki studiju maksas atvieglojumi. Izdevumiem 

saistībā ar studiju procesu ir jābūt atmaksājamiem no iedzīvotāju ienākuma nodokļa. Ir jānodrošina, 

ka, lai līdzdarbotos studiju procesā studējošajam nav nepieciešams segt citas izmaksas, kā tikai 

studiju maksa. 
 

Augstākās izglītības iestāžu ēku infrastruktūra - Augstākās izglītības iestādes ir pieejamas 

studējošajiem ar invaliditāti, ietverot sevī universālā dizaina principus un nodrošinot humānu un 

drošu vidi, kurā komfortabli jūtas ikviens studējošais. Tostarp ir jānodrošina norāžu un informatīvo 

materiālu pieejamība ne tikai valsts, bet arī Eiropas savienības populārākajās valodās, kā arī, 

auditorijām ir jābūt aprīkotām ar bezvadu internetu un kontaktligzdām visu studējošo 



 

    

     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 

 

datoriem. 
 

Dienesta viesnīcas - Dienesta viesnīcu pieejamībai un to kvalitātei jābūt vienai no AII stratēģijas 

prioritātēm, lai nodrošinātu dienesta viesnīcas, kas ir pieejamas ikvienam, ir modernas, piemērotas 

studējošajiem ar invaliditāti, ar atbilstošu higiēnu un ar diferencētu īres maksu atbilstoši studējošo 

sociālekonomiskam stāvoklim. Lai uzturētu dienesta viesnīcu kvalitāti, to renovācija ir jāatbalsta no 

valsts budžeta līdzekļiem un tajās ir jāīsteno regulāras pārbaudes atbilstoši higiēnas un normatīvo 

aktu prasībām. 
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3. Studentu pārstāvniecības efektīvas darbības veicināšana 

 

 

Studējošo pašpārvaldes kapacitāte - Katrā AII jādarbojas neatkarīgai, leģitīmi vēlētai studējošo 

pašpārvaldei, kam jāpārstāv studējošo akadēmiskās, sociālās, materiālās un kultūras intereses un 

aktīvi jāsaistās LSA darbībā. Studējošo īpatsvaram AII lēmējinstitūcijās ir jābūt ne mazākam par 20 

procentiem  un ir veto tiesības augstskolas lēmējinsitūcijās. 
 

Studentu kā vienlīdzīgu, neatkarīgu partneru atzīšanas veicināšana - LSA jānodrošina, ka 

studenti tiek uztverti un atzīti kā vienlīdzīgi un neatkarīgi sociālie partneri lēmumos, kas ietekmē 

augstāko izglītību nacionālā un starptautiskā mērogā. 
 

Iekļaujoša studējošo pārstāvniecība - AII pašpārvaldēm jāveicina ārvalstu studējošo iesaistīšanās 

studējošo pārstāvniecībā. 
 

Studentu pārstāvniecības atpazīstamības veicināšana - Studentu vidū jāveicina LSA un studējošo 

pašpārvalžu atpazīstamība, lai tie būtu informēti, kur vērsties jautājumu, ieteikumu un problēmu 

gadījumā. 
 

Studējošo pašpārvalžu materiāltehniskais nodrošinājums - Studējošo pašpārvaldēm ir 

jānodrošina finansējums 1/200 daļas apmērā no augstskolas budžeta un jānodrošina 

materiāltehniskās nepieciešamības, lai nodrošinātu iespējas studējošo pašpārvaldei veikt savas 

funkcijas. 
 

Latvijas Studentu apvienības materiāltehniskais nodrošinājums - Lai nodrošinātu iespēju LSA 

pilnvērtīgi veikt savas funkcijas, jānodrošina tās darbības veikšanai finansējums no valsts budžeta, 

kas ik gadu ir ne mazāks par 200 minimālajām mēnešalgām. 
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4. Augstākās izglītības finansēšana 

 

2009. gadā augstākajai izglītībai tika samazināts finansējums, kura apmērs 2016. gadā nav būtiski 

palielinājies. Ierobežotais finansējuma apmērs ietekmē gan izglītības kvalitāti, gan pieejamību. 

Latvijas augstākās izglītības finansēšanas modelim ir jābūt valsts dotēti augstākajai izglītībai. 
 

 

Augstākās izglītības finansējums - Jāpanāk, ka Latvijas augstākās izglītības finansējums, kā 

publiskais tā privātais ir virs vidējā līmeņa starp Eiropas valstīm, lai nodrošinātu to, ka visiem studēt 

gribētājiem pieejama kvalitatīva, konkurētspējīga augstākā izglītība, kuras attīstība netiek limitēta 

nepietiekamu finansiālo līdzekļu dēļ. 
 

Publiskais finansējums - Jānodrošina, ka publiskais finansējums garantē stabilitāti un ilgtspējīgu 

augstākās  izglītības  attīstību.  Ir  svarīgi,  ka  augstākās  izglītības  iestādēm  ir  pietiekami  un 

ilgtspējīgi resursi, lai nodrošinātu kvalitatīvu studiju procesu un pētniecību un sasniegtu plašākus 

mērķus izglītībā, sociālajā, kultūras un ekonomikas izaugsmē. 
 

Augstskolu likuma 78. panta 7. daļas ievērošana - Jāizveido grafiks Augstskolu likuma 78. panta 

7.daļas “Ministru kabinets, iesniedzot Saeimai gadskārtējo valsts budžeta projektu, tajā paredz 

ikgadēju finansējuma pieaugumu studijām valsts dibinātās augstskolās ne mazāku par 0,25 

procentiem no iekšzemes kopprodukta, līdz valsts piešķirtais finansējums studijām valsts dibinātās 

augstskolās sasniedz vismaz divus procentus no iekšzemes kopprodukta”, ievērošanai 
 

Studiju  vietas  bāzes  finansējums  -  Bāzes  finansējums  jāsedz  pilnā  apmērā,  balstoties  uz 

reālajiem izmaksu ietekmējošajiem faktoriem, izmaksās jāiekļauj arī akreditācijas procesa 

nodrošināšana. 
 

Valsts budžeta vietas - Valsts pasūtījumam budžeta vietām jābalstās uz izanalizētiem un 

pamatotiem datiem. Valsts dotētaajām studiju vietām valsts mērogā jātiek nodrošinātām katrā no 

Ministru kabineta noteiktajiem studiju virzieniem. Visām zinātnu nozarēm Latvijā jātiek finansētām 

no valsts līdzkļiem. Vienādu studiju programmu īstenošanas gadījumā, valsts piešķirtā finansējums 

primārais kritērijs ir valsts tautsaimniecības un plānošanas reģionu prioritārās nozīmes. Vienādu 

studiju programmu gadījumā pamata kritērijs ir kvalitāte. 
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5. Augstākās izglītības starptautiskā dimensija 

 

Arvien   lielāku   nozīmi   augstākās   izglītības   procesu   ietekmē   ieņem   starptautiskās 

institūcijas un vienošanās. LSA jāpievērš uzmanība to ieviešanai nacionālā mērogā, lai iniciatīvu 

ieviešana notiktu pēc iespējas efektīvāk. LSA jāturpina paust Latvijas studentu viedoklis 

starptautiskajā arēnā caur Eiropas Studentu apvienību un citiem sociālajiem partneriem. 
 

 

Integrācija - Jāveicina ārvalstu studējošo integrācija Latvijas AII, nodrošinot multikulturālu un 

iekļaujošu studiju vidi, radot risinājumu valodas barjeras un diskriminācijas jautājumiem. Studiju 

maksām ārvalstu studējošajiem ir jābūt līdzvērtīgām tiem studentiem, kas apgūst programmu 

latviešu valodā, neskaitot papildus izmaksas, kas var rasties veidojot multikulturālu un iekļaujošu 

studiju vidi, kā arī papildus izmaksas, kas nepieciešamas studiju programmu nodrošināšanai Eiropas 

savienības valodās. 
 

Internacionalizācija - Latvijas AI ir jābūt internacionālai un jāspēj realizēt vienotas Eiropas 

augstākās izglītības telpas pamatprincipus. Jāveicina Boloņas procesa pilnīga ieviešana, tajā skaitā 

pilnīga pāreja uz Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēmu (ECTS). Jāveicina iepriekš 

iegūtās izglītības atzīšanas pieejamība, atzīšanai jābalstās uz iegūtajiem mācīšanās rezultātiem gan 

pilnu grādu, gan atsevišķu studiju daļu atzīšanā, t.sk. mobilitātes programmās iegūto mācīšanās 

rezultātu atzīšanā. Studiju mobilitātes iespējas ir jāpadara vienlīdz pieejamas visiem studentiem, 

neatkarīgi no to studiju nozares, ekonomiskā un veselības stāvokļa. Jāveicina visu Latvijas AII 

iespējas realizēt studiju programmas vai to daļas ES valodās. Jāveicina starptautisku studiju 

programmu  izveide,  t.sk.  kopīgo  un  dubulto  grādu  studiju  programmas.  Jāatbalsta  apstākļu 

radīšana, kas veicinātu ienākošo un izejošo mobilitātes rādītāju palielināšanu atbilstoši strātēģijas 

“Eiropa 2020” rādītājiem. 
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