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Latvijas Studentu apvienības (LSA) Valdes sasauktais un rīkotais Kongress
Kongresa norises vieta: Rīgas Stradiņa universitāte, Dzirciema iela 16
Kongress izsludināts: ar e-pasta starpniecību 2017. gada 6. februārī
Kongresa sākums: 11:15
Kongresā piedalās: 152 no 240 balsstiesīgajiem – konstatēts kvorums
Kongresa delegāti:
Banku Augstskola
1. Dagnija Roga
2. Valts Bluķis
3. Katrīna Gile
4. Keita Melle
5. Elīna Sargune
Biznesa augstskola
“Turība”
6. Kristaps Grants
7. Iļja Moisejevs
8. Raivis Lindišs
9. Zane Znatnaja
10. Lauma Zelča
11. Jānis Lesnieks
12. Emīls Bauga
13. Filips Valciņš
14. Rūdolfs Freibergs
Daugavpils Universitāte
15. Ritvars Svelpe
16. Sandra Desetniece
17. Raimonds Frīdenbergs
18. Edmunds Okmanis
19. Kristaps Kairišs
Ekonomikas un kultūras
augstskola
20. Rolands Juris Zibins
21. Helēna Titoviča
22. Arta Vītoliņa
23. Agate Rēdmane
24. Madara Mūrmane
25. Elīna Zariņa

Informācijas sistēmu
menedžmenta augstskola
26. Aļona Safronova
27. Lauris Krolis
28. Jekaterina Lisova
Jāzepa Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmija
29. Anete Ašmane
30. Santa Šillere
31. Elīza Sestule
32. Ieva Lapkovska
33. Jānis Pēlmanis
Liepājas Universitāte
34. Monta Rakšte
35. Laima Lapiņa
36. Lāsma Veinberga
37. Kitija Zeidenberga
38. Kristīne Grosbaha
39. Elza Admidiņa
40. Edgars Pankratovs
Latvijas Jūras akadēmija
41. Marina Lahmankova
42. Krista Elza Putniņa
43. Nelda Milakne
44. Jānis Valdemārs Eliāss
45. Artūrs Spīķis
46. Agnese Melberga
47. Roberts Jaunozols
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Latvijas Kristīgā akadēmija
48. Valters Dolacis
Latvijas Kultūras
akadēmija
49. Patrīcija Kolāte
50. Paula Cukura
51. Luīze Kalniņa
52. Austra Ciša
53. Kristiāna Štāla
Latvijas Lauksaimniecības
universitāte
54. Sandija Ozoliņa
55. Sarmīte Lavrinoviča
56. Ieva Skutele
57. Sabīne Anna Zīverte
58. Beāte Sproģe
59. Aleksejs Orlovs
60. Ella Sorokina
61. Paula Elīza Valdmane
62. Gvido Bērziņš
Latvijas Mākslas akadēmija
63. Kristīne Kutepova
64. Kalvis Kalniņš
65. Beāte Grauduma
66. Haralds Gerts
67. Linda Teikmane
68. Baiba Ābelīte

Latvijas Nacionālā
aizsardzības akadēmija
69. Alma Lūka
70. Māra Vilnīte
71. Ieva Dukure
72. Matīss Brenneris
Latvijas Universitāte
73. Oskars Rītiņš
74. Gunvaldis Leitens
75. Raivis Nigolass
76. Maira Belova
77. Evelīna Puzo
78. Mihails Potapovs
79. Deniss Celuiko
80. Artūrs Lībietis-Lībaitis
81. Sandis Kārkliņš
82. Dāvids Celmiņš
83. Renards Ozoliņš
84. Annija Vilcāne
85. Matīss Mamedovs
86. Signe Skutele
87. Brenda Beķere
88. Santa Zarāne
Rēzeknes Tehnoloģiju
akadēmija
89. Elīna Zujāne
90. Sintija Kaļva
91. Daina Mihailova
92. Laura Kudravska
93. Linda Pastare
94. Sarmīte Akmentiņa
95. Aigars Abricis
96. Iļja Lobanovs

Rīgas Pedagoģijas un
izglītības vadības
akadēmija
97. Laine Līce
98. Kristaps Karimovs
99. Rasa Valdiņa
100. Lauma Dūmiņa
Biznesa, mākslas un
tehnoloģiju augstskola
“RISEBA”
101. Elita Bušinska
102. Justīne Čerņavska
103. Māra Ošiņa
104. Anete Zatirka
105. Sabīne Veldre
106. Loreta Danče
107. Elīna Valdmane
108. Kristaps Bernāns
Rīgas Stradiņa universitāte
109. Natālija Šilova
110. Linda Skulme
111. Kristiāna Širova
112. Sanda Šulca
113. Rūta Alīde Voitkāne
114. Olga Jasjuļaņeca
115. Sintija Lubanova
116. Sandra Cipkina
117. Dita Kantore
118. Linda Rubene
119. Artūrs Šilovs
120. Roberts Naglis
121. Fanija Čukure
122. Evita Terēze Tēberga

Rīgas Tehniskā universitāte
123. Karīna Kezika
124. Oskars Niks Mālnieks
125. Teodors Kerimovs
126. Beate Zlaugotne
127. Anda Barkāne
128. Katrīna Sproģe
129. Ritvars Grēbers
130. Dāvis Freidenfelds
131. Indra Pētersone
132. Raivo Kalderauskis
133. Renārs Rutulis
134. Alīna Beitāne
135. Evija Kaminska
136. Nora Kezika
137. Agnese Lange
138. Matijs Babris
139. Toms Gulbis
Ventspils Augstskola
140. Dārta Ošeniece
141. Jurģis Pēteris Eglītis
142. Normunds Rutka
143. Laura Karatājeva
144. Raitis Ralfs Vecmanis
145. Armands Zariņš
Vidzemes Augstskola
146. Elza Jansone
147. Evelīna Āboliņa
148. Dāvids Markovs
149. Agnese Straume
Valsts policijas koledža
150. Karīna Gaidamoviča
151. Paula Zviedre
152. Karolina Matrosova

Viesi:
Alise Klauža (ESN Latvia)
Zelma Sergejeva (LU)
Kristaps Osis (LSA)
Karīna Plotņikova (RTU)
Artis Ozoliņš (LSA Revīzijas komisija)
Andra Marta Krēsliņa (RTU)
Tatjana Koķe (RSU)

Jānis Mellēns (LU)
Stefānija Sīmane (LU)
Marta Megne (LSA)
Baiba Puisīte (LSA)
Dāvis Vēveris (LSA)
Arkādijs Zvaigzne (LSA)
Eiženija Matiļeviča (LSA)

Kongresa darba kārtība:
1. Kongresa atklāšana
2. Mandātu komisijas ziņojums
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Darba kārtības apstiprināšana
Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana
Valdes ziņojums par LSA darbību 2016./2017.gadā
Revīzijas komisijas ziņojums
LSA gada pārskata apstiprināšana
Pusdienas
8. Prezidenta amata kandidāta uzruna
9. Jautājumi un debates par LSA prezidenta amata kandidātu
10. Balsojums par prezidenta amata kandidātu
Pauze
11. Prezidenta vēlēšanu rezultātu paziņošana
12. Revīzijas komisijas vēlēšanas
13. 2017./2018.gada budžeta apstiprināšana
14. Grozījumu Statūtos apstiprināšana
15. Grozījumu Vadlīnijās apstiprināšana
Noslēgums
3.
4.
5.
6.
7.

1. Kongresa atklāšana
_____________________________________________________________________________
Kongresu atklāj Rīgas Stradiņa universitātes mācību prorektores prof. Tatjanas Koķes, Rīgas
Stradiņa universitātes Studējošo pašpārvaldes (SP) priekšsēdētājas Natālijas Šilovas un LSA
Prezidentes Mairas Belovas uzrunas.
2. Mandātu komisijas ziņojums
_____________________________________________________________________________
B.Puisīte: Uz Kongresu ieradies 151 kongresmenis, ir konstatēts kvorums.
Skan Latvijas valsts himna un studentu himna Gaudeamus.
3. Darba kārtības apstiprināšana
_____________________________________________________________________________
M.Belova: Ņemot vērā, ka šodien kandidēšu uz prezidenta amatu, izmantošu Statūtos atrunātās
pilnvaras un rosināšu, ka Kongresu vada Viceprezidente Marta Megne. Izsludinu balsojumu:
"Kurš balso par to, ka LSA Viceprezidente Marta Megne tiek deleģēta LSA 22. Kongresa
vadīšanai?"
PAR
PRET
ATTURAS
141
0
2
Lēmums: Kongresa vadīšana tiek deleģēta LSA Viceprezidentei Martai Megnei.
M.Megne iepazīstina ar darba kārtību. Ierodas 152. kongresmenis.
M.Megne: Vai kādam ir papildinājumi? (Nav) Izsludinu balsojumu:
"Par LSA 22. Kongresa darba kārtības apstiprināšanu".
PAR
PRET
151
0
Lēmums: LSA 22. Kongresa darba kārtība ir apstiprināta.
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ATTURAS
0

4. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana
_____________________________________________________________________________
M.Megne: Atbilstoši Prezidenta ievēlēšanas kārtībai balsu skaitīšanas komisija sastāv no 5
Kongresa delegātiem un/vai vecbiedriem. Aicinu izvirzīt kandidātus.
RTU izvirza Beati Zlaugotni.
VeA izvirza Armandu Zariņu.
LU izvirza Brendu Beķeri.
RSU izvirza Lindu Rubeni un Robertu Nagli.
RTA izvirza Lindu Pastari.
Visi izvirzītie uztur kandidatūru.
M.Megne: Tā kā ir par vienu vairāk, balsosim par katru atsevišķi. Skaitīsim tikai balsis PAR, varat
pacelt mandātu tikai par 5 delegātiem, delegāti ar lielāko balsu skaitu būs balsu skaitīšanas
komisijā. (Nav iebildumu) Izsludinu balsojumus:
"Par Beati Zlaugotni balsu skaitīšanas komisijas sastāvā".
PAR – 114
"Par Armandu Zariņu balsu skaitīšanas komisijas sastāvā".
PAR – 119
"Par Brendu Beķeri balsu skaitīšanas komisijas sastāvā".
PAR – 107
"Par Lindu Rubeni balsu skaitīšanas komisijas sastāvā".
PAR – 115
"Par Robertu Nagli balsu skaitīšanas komisijas sastāvā".
PAR – 58
"Par Lindu Pastari balsu skaitīšanas komisijas sastāvā".
PAR – 94
M.Megne: Šobrīd 5 pārstāvji, kam ir visvairāk balsis, ir Beāte Zlaugotne, Armands Zariņš, Brenda
Beķere, Linda Rubene un Linda Pastare. Izsludinu balsojumu:
"Par balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšanu Beates Zlaugotnes, Armanda Zariņa,
Brendas Beķeres, Lindas Rubenes un Lindas Pastares sastāvā".
PAR
PRET
ATTURAS
147
0
0
Lēmums: Balsu skaitīšanas komisija ir apstiprināta Beates Zlaugotnes, Armanda Zariņa,
Brendas Beķeres, Lindas Rubenes un Lindas Pastares sastāvā.
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5. Valdes ziņojums par LSA darbību 2016./2017.gadā
_____________________________________________________________________________
M.Megne: Šajā punktā izskatām gada pārskatu, gada pārskata ziņojumu un Sabiedriskā labuma
pārskatu par 2016. gadu. Šis ir finansiālais pārskats, neko vairāk nekomentēšu, ņemot vērā, ka
esam iepalikuši darba kārtībā. Vai kādam ir komentāri vai jautājumi par gada pārskatu? (Nav)
Gada pārskata ziņojumā ir aprakstītas saturiskās lietas, ko LSA ir darījuši kalendārajā 2016. gadā.
Vai kādam ir komentāri par gada pārskata ziņojumu par kalendāro 2016. gadu? (Nav)
Sabiedriskā labuma pārskats ir saturiski līdzīgs gada pārskata ziņojumam, tas ir nepieciešams, lai
LSA arī turpmāk varētu saglabāt Sabiedriskā labuma organizācijas statusu un privilēģijas, ja,
piemēram, uzņēmumi mums ziedo. Vai kādam ir komentāri par Sabiedriskā labuma pārskatu?
(Nav)
Šos dokumentus apstiprināsim vēlāk.
Minētie dokumenti pielikumā.
6. Revīzijas komisijas ziņojums
_____________________________________________________________________________
M.Megne: Aicinu Revīzijas komisijas pārstāvi Arti Ozoliņu pastāstīt par LSA revīziju.
A.Ozoliņš: Komisijas sastāvā aizvadītajā gadā bija Undija Ancēna, Artis Ozoliņš, Nora Kezika,
Alise Krauja, Raivo Kalderauskis, Rihards Blese un Jēkabs Silanžs. Revīzijas komisija nodod jūsu
rīcībā ziņojumu par periodu, kas sākās 2016. gada 19. martā un beidzās 2017. gada 22. martā. Visa
mūsu darba mērķis ir norādīt uz nepilnībām šī gada lietvedības, saimnieciskās darbības jomās, kā
arī Valdes, Domes un Kongresa darbībā, atbilstoši LSA reglamentējošajiem dokumentiem un
Biedrību un nodibinājumu likumam. Aicinām visus izvērtēt ziņojumā rakstīto un pēc Kongresa
atbilstoši rīkoties, veicot uzlabojumus LSA dokumentos, procesos un kopējā darbībā. Neuztveriet
neko personīgi, šis ir ar mērķi padarīt šo organizāciju labāku.
Lietvedība kopumā tiek uzturēta diezgan labā kārtībā, ar atsevišķiem sīkumiem. Aicinājums
pievērst lielāku uzmanību līgumiem, kas ir svarīga darba sastāvdaļa, jo pāris līgumos bija
nepilnības, kā arī 2 līgumus nevarēja atrast.
Kopumā LSA finanses pārvalda labi, tomēr ir veikti vairāki maksājumi, par kuriem balsojuma
faktu nevar pārbaudīt vai balsojums par maksājumu vispār nav atrodams dokumentos, vai
maksājumi ir lielāki, nekā lemts balsojumā. Aicinām balsot par maksājumiem, lai viss ir uzskaitīts
un saprotams.
Par Kongresu ir pāris sīkumi, bet satraucošākais fakts ir tas, ka pagājušā gada Kongresa protokols
joprojām nav pieejams, ir pieejams izraksts ar Prezidentes ievēlēšanas faktu, bet citu balsojumu
apliecinājumi nav pieejami. Rekomendējam atrast Kongresa protokolu. Jāizskata 2017. gada 4.
marta Domes sēdes protokols, kurā, pretēji norādītajam, kvorums nebija, līdz ar to var uzskatīt, ka
šajā Domes sēdē pieņemtie lēmumi nav leģitīmi, neskatoties uz to, ka par tiem nobalsojis
vajadzīgais daudzums domnieku [B.P. – 4. marta Domes sēdei tika elektroniski iesūtīts LiepU
deleģējums, bet lietvedībā netika reģistrēts oriģināla trūkuma dēļ, radot šķietamu kvoruma
trūkumu. Oriģināls tika saņemts Kongresā].
Par Valdes darbību ir tehniski sīkumi, ar kuriem var iepazīties ziņojumā.
Revīzijas komisija vēlas pateikt paldies Valdei un biroja darbiniekiem par palīdzību ziņojuma
sagatavošanā, kuri sniedza visu nepieciešamo informāciju mūsu darbībai. Revīzijas komisija īpaši
vēlas izcelt un pateikties LSA Biroja vadītājai Baibai Puisītei par darbu un ieguldījumu LSA
lietvedības un saimnieciskās darbības uzturēšanā.
Mēs rekomendējam balsot par un apstiprināt gada pārskatu!
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M.Megne: LSA vārdā pateicamies Revīzijas komisijai par cītīgo darbu, ejot cauri dokumentācijas
džungļiem.
M.Megne: Izsludinu balsojumu:
"Par Revīzijas komisijas ziņojuma apstiprināšanu".
PAR
PRET
138
0
Netiek noslēgts balsojums, jo netika dots laiks jautājumiem.

ATTURAS
0

I.Pētersone: Kad varēja uzdot jautājumus Revīzijas komisijai?
M.Megne: Vai jums ir jautājumi Revīzijas komisijai? (Jā)
I.Pētersone: Ja Revīzijas komisijai šogad bija jāizskata tikai saimnieciskā un finansiālā darbība,
tad kas skatās LSA procesuālo darbu iekšienē? Vai arī tas nav Revīzijas komisijas pienākums?
Vienmēr ir bijis, kaut gan Biedrību un nodibinājumu likumā tas nav atrunāts.
A.Ozoliņš: Nepiekritīšu, ka tas vienmēr tā ir bijis. Revīzijas komisija šogad, izvērtējot to, ko viņi
gala ziņojumā dos un darīs, ir ievērojuši to, kas ir prasīts dokumentos. Nav konkrēti atrunāts, kas
mums ir jāizdara, mēs paši godprātīgi, un, vēloties sniegt jums labāko analīzi, izgājām cauri visiem
dokumentiem, atzīmējām pilnīgi visus punktus, ko redzējām, ka mēs varētu pārbaudīt, tos arī
uzskaitījām. Teorētiski Revīzijas komisijai nebija jāizdara tik daudz, cik esam izdarījuši šajā
ziņojumā, varēja būt vēl sausāk.
Manuprāt, procesuālo kontroli, labojat, ja es kļūdos, skatās un seko līdzi Dome un Kongress, līdz
ar to - lai veicās!
M.Belova: Vēlos papildināt. Informēju, ka šogad bija arī vairāki starpziņojumi, ar ko tikāt
iepazīstināti Domes sēdēs. Šajos ziņojumos Revīzijas komisija bija izskatījusi tos aspektus, ko
Indra minēja.
M.Megne: Izsludinu balsojumu:
"Par Revīzijas komisijas ziņojuma apstiprināšanu".
PAR
PRET
141
0
Lēmums: Revīzijas komisijas ziņojums ir apstiprināts.

ATTURAS
1

7. LSA gada pārskata apstiprināšana
_____________________________________________________________________________
M.Megne: Vai kādam ir kādi komentāri par gada pārskatu, gada pārskata ziņojumu vai
Sabiedriskā labuma pārskatu? (Nav) Izsludinu balsojumu:
"Par LSA 2016. gada pārskata, LSA 2016. gada pārskata ziņojuma un LSA Sabiedriskā
labuma pārskata apstiprināšanu".
PAR
PRET
ATTURAS
138
0
1
Lēmums: LSA 2016. gada pārskats, LSA 2016. gada pārskata ziņojums un LSA Sabiedriskā
labuma pārskats ir apstiprināti.
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_____________________________________________________________________________
Pusdienas
_____________________________________________________________________________
Sēde atsākas 13:07
8. Prezidenta amata kandidāta uzruna
_____________________________________________________________________________
M.Megne: Atbilstoši Prezidenta ievēlēšanas kārtībai uz amatu pieteicās viens kandidāts - Maira
Belova -, viņa iesūtīja dokumentus atbilstoši kārtībai. Kārtība nosaka, ka kandidāta uzrunas ilgumu
nosaka Kongress, taču tā ir ne īsāka par 3 un garāka par 10 minūtēm, šobrīd esam atvēlējuši
maksimālo. Varēsiet uzdot jautājumus, jautājumu punkts apvienots ar debašu punktu, kopumā 20
minūtes. Jautājumu skaits 1 kandidātam nevar pārsniegt 15, par vairāk jautājumiem nepieciešams
balsojums. Debates nevar būt īsākas par 1 un garākas par 30 minūtēm.
M.Belova: Labdien vēlreiz, cienījamie Kongresa delegāti, viesi, studentijas kolēģi! Mani sauc
Maira Belova un man šodien ir patiess prieks stāvēt šeit priekšā un atkārtoti kandidēt par LSA
prezidenti. Pēc gandrīz 6 gadu ilgas darbošanās studentu interešu pārstāvniecībā, pieredzi esmu
guvusi dažādos pārstāvniecības līmeņos - pašpārvaldēs, LSA Domē, Valdē un arī vadot LSA.
Esmu guvusi lielisku pieredzi un izpratni par procesiem, kā darbojas LSA iekšēji un ārēji,
respektīvi, augstākās izglītības (AI) politikas jautājumā sadarbojoties ar ministrijām, Saeimu un
dažādām AI institūcijām. Jau kopš pirmajām studentu dienām esmu aizrautīgi iestājusies par
studentu interešu aizstāvību, lomu sabiedrībā, AI uztveri kā sabiedrisku labumu un izglītības
kvalitātes un pieejamības problēmjautājumu risināšanu. Uzskatu, ka mana līdzšinējā pieredze,
ambīcijas, motivācija, vīzija un vēlme turpināt darboties ir pietiekami skaidra, lai apņemtos arī
nākamo gadu veiksmīgi aizvadīt LSA.
Aizvadītais gads bija bagāts ar daudziem spilgtiem notikumiem - dialogā ar politiķiem un
izpildvaras pārstāvjiem saistībā gan ar valsts finansētajām studiju vietām, dažādiem grozījumiem
Ministru kabineta noteikumos, Augstskolu likumā (AL) u.c. noteikumos, ar mazākām vai lielākām
uzvarām AI politikā esam daudzas lietas izdarījuši, tikpat daudzas lietas ir uzsāktas, kuras ir
nepieciešams turpināt. Esam pievērsuši īpašāku uzmanību SP, ko nepieciešams turpināt. Apzinos
pašlaik sarežģīto politisko situāciju pirms Saeimas un pašvaldību vēlēšanām, saspringtību un
problēmjautājumiem AI, LSA iesāktos darbus un to izaicinājumus AI telpā. Es uzskatu, ka ir liels
bonuss. Pateicoties teorētiskām un praktiskām darbībām un lieliskai komandai, kāda bija
aizvadītajā gadā, daudzas lietas ir veiksmīgi uzsāktas. Izbaudot dažādu procesu iniciēšanas,
virzīšanas un pieņemšanas procesu, ir tikpat svarīgi gūt informāciju un būt ciešā saskarsmē ar AI
politikas veidotājiem - politiķiem, deputātiem, ierēdņiem ministrijās un AI atslēgas cilvēkiem.
Uzskatu, ka ir kārtīgi pamati ielikti, lai nākamais gads būtu vēl veiksmīgāks.
Galvenās 2 prioritātes, ko minēju iepriekšējā Kongresā, man joprojām paliek. Uzskatu, ka studentu
interešu pārstāvniecībai un aizstāvēšanai AI politikā ir jābūt galvenajai prioritātei. Tikpat svarīga
ir arī studentu vienotība un kustības stiprināšana - darbs ar SP, lai LSA darbs būtu vienots. Būs
nepieciešamas asākas un skarbākas diskusijas ar politikas veidotājiem par AL grozījumiem, tai
skaitā valodu lietojumu AI. Ir iesākts par darbs pie valsts vienotā juristu eksāmena ieviešanas
Augstskolu likumā, tāpat aktuāls jautājums būs par koledžu iesaisti AI sistēmā kopumā, viens no
izaicinājumiem būs arī saprast LSA darbību, kā juridiskā ietvarā koledžas tiks integrētas studentu
kustībā kopumā. Iesākts liels darbs Akreditācijas un licencēšanas noteikumos, lai nodrošinātu to,
ka Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra iekļūtu Eiropas augstākās kvalitātes nodrošināšanas
reģistrā, jāturpina aktīvi iesaistīties, lai līdz augusta beigām visi dokumenti būtu sakārtoti. Svarīgs
būs Pasaules bankas pētījums, pie kura esam uzsākuši darbu, nākamajā periodā Pasaules bankas
eksperti plāno vairākas vizītes Latvijā, tiekoties semināros ar AI politikas veidotājiem un atsevišķi
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ar LSA. Iesākām ļoti aktuālu jautājumu par valsts finansēto studiju vietu piešķiršanas projektu
sociālajās zinātnēs, lai tās tiktu piešķirtas pēc kvalitātes kritērijiem, nevis vēsturiskā principa.
Esam uzsākuši darbu pie studiju un studējošā kredīta ar valsts galvojumu, beidzot jāpanāk
grozījumi, lai studenti var paņemt studiju kredītu atbilstošā apmērā.
Uzskatu, ka ļoti svarīga ir saikne starp studentu un SP, un LSA, tikpat svarīgi ir nodrošināt
atgriezenisko saiti. Konfūcijs ir teicis - "ja domā par vienu gadu, iesēj seklu, ja domā par desmit
gadiem, iestādi koku, ja domā simt gadu mērogā, izglīto cilvēkus". Uzskatu, ka, lai nodrošinātu
LSA darbību ilgtermiņā ar spēcīgu pēctecību, viedokli un vienotiem skatījumiem uz organizācijas
tālāko darbību, ir īpašāka uzmanība jāpievērš SP, studentiem, lai katrs students zinātu, kas ir LSA,
lai katra SP zinātu par aktuālākajiem jautājumiem, ar ko strādā LSA Valde, lai jums būtu vēlme
iesaistīties un sniegt saturisko ieguldījumu. Lai to nodrošinātu, ir nepieciešams veicināt ciešāku
sadarbību ar SP, aktīvistiem jau no studentijas pirmsākumiem, tai skaitā LSA vecbiedriem. Līdz
šim LSA vecbiedru lauks ir atvērts izaugsmei, nākamajā termiņā ir mērķtiecīgāk jāizstrādā
stratēģijas, kā vecbiedru zināšanas un pieredzi integrēt LSA darbībā, palīdzot Valdei politiskos
jautājumos un SP risināt studentu interešu pārstāvniecības jautājumus augstskolās, LSA Domē un
darba grupās.
Latvijā ir vairāk nekā 82 000 studentu. Ļoti liels skaitlis, kas nozīmē lielu atbildību, smagu darbu,
lai veiksmīgi tiktu pārstāvētas studējošo intereses. Ir sarežģīts uzdevums būt LSA prezidentei, būt
Valdē un kopīgi strādāt ar jums augstāku mērķu labad. Lai veiksmīgi tiktu aizvadīts nākamais gads,
uzskatu, ka nepieciešama enerģija, morālais spēks un apņemšanās - uzskatu, ka šīs lietas ir gan
man, gan jums, gan mums visiem kopumā, un es ticu, ka jūsu vēlme ir pietiekama, lai kopīgiem
spēkiem mēs varētu veidot LSA kolektīvo viedokli tajos brīžos, kad tāds ir nepieciešams, kā arī
lai tiktu pilnveidota un attīstīta iekšējā organizācijas kultūra. Zinu, ka nākamais gads nebūs
vieglāks par šo, uzskatu, ka tas būs vēl sarežģītāks, ar daudz jautājumiem, kuri iesākti risināt
politiskā līmenī. AI šobrīd Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) un Saeimas Izglītības, kultūras
un zinātnes komisijas darba kārtībā ir 1 no svarīgākajiem punktiem. Ticu, ka kopīgiem spēkiem
varam virzīties uz priekšu un veiksmīgi pārstāvēt studentu intereses nacionālā un starptautiskā
līmenī, turpinot iesaisti Eiropas Studentu apvienībā (ESU).
9. Jautājumi un debates par LSA prezidenta amata kandidātu
_____________________________________________________________________________
E.Puzo: Mans jautājums ir par sabiedrības un ne-SP studentu uzmanības pievēršanu LSA darbībai.
Tā kā tas bija plānots arī iepriekšējā gadā, ko tu vēlies mainīt šajā gadā?
M.Belova: Vēlos vairāk uzmanības pievērst informācijai, lai tā tiktu pasniegta vizuāli, ceru uz
sadarbību ar E.Puzo saistībā ar taviem zīmējumiem, informācijas izplatīšana dažādos sadarbības
projektos ar cilvēkiem, kas prot zīmēt un veidot vizuālos materiālus. Informācija studentiem un
sabiedrībai kopumā ir jāpasniedz saprotamāk, ir nepieciešams īpašāku uzmanību pievērst video
taisīšanai, dažādu infografiku, veidot ciešāku sadarbību projektos ar cilvēkiem, studentiem, kam
ir talants un kuri vēlas to izpaust caur LSA.
D.Celmiņš: Vēlies realizēt ideju par 3. biroja darbinieku. Kādas varētu būt prasības kandidātam
un amata pienākumi?
M.Belova: 3. darbinieku saredzu kā cilvēku, kurš piesaistītu sponsorus, uzrunātu dažādus
uzņēmumus, lai mantiskā veidā atbalstītu LSA, veicinātu finansiālo sadarbību ar dažādiem
uzņēmumiem, kompānijām ilgtermiņā, slēdzot sadarbības līgumus. Gribētu, lai finanšu cilvēks
veic arī maksājumus, seko līdzi LSA finansēm, jo šogad šīs funkcijas veicu es. Iepriekš LSA ir
bijis finanšu cilvēks, dažādos posmos funkcijas ir bijušas pārdalītas Valdes locekļiem. Uzskatu,
lai efektīvāk darbotos Valde un birojs, ir nepieciešams vēl 1 cilvēks, kas atbildētu par finansēm.
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A.Šilovs: Nav noslēpums, ka vairākas SP diskutē par savām iekšējā problēmām un nepievērš
uzmanību studentu problēmām, nav noslēpums, ka diskutē par izstāšanos no LSA. Kāda būtu LSA
rīcība, ja vairākas SP izstājas no LSA, un vai LSA plāno preventīvi darboties?
M.Belova: No sākuma pastāstīšu par aktuālajiem grozījumiem Akreditācijas un licencēšanas
noteikumos, pamatojoties uz iepriekšējā Domes sēdē apstiprināto LSA nostāju. Viens no
mehānismiem, kas šobrīd plānots, veikt pārbaudi un vērtēt SP darbību, atbilstību AL un
normatīvajiem dokumentiem. AL rakstīts, ka LSA veido SP. Ja akreditācijās un licencēšanās tiktu
izvērtēta SP darbība, kas līdz šim bijusi vispārīgāka, tad šis varētu būt viens no juridiskajiem
aspektiem, kas varētu būt kā pātaga, bet kā burkāns būtu individuālā komunikācija no Valdes
locekļu puses, ne tikai Iekšējā virziena. Tālāk darba kārtībā ir punkts par Statūtu grozījumiem, kur
viena no idejām ir izveidot Stratēģijas padomi, pieaicinot vecbiedrus, kas varētu palīdzēt
nodrošināt LSA iekšējo vidi, kustību, lai tā būtu vienotāka, lai vecbiedri palīdzētu SP, jo gada laikā
pie katras SP īsti nevaram aizbraukt, nerunājot par regulāru klātienes komunikāciju.
G.Leitens: Kāpēc AI ir izkaisīta pa vairākām ministrijām un kāds ir Jūsu viedoklis par šo?
M.Belova: Jā, šobrīd AI iestādes ir vairāku ministriju pārraudzībā. Tas ir palicis vēsturiski no
Padomju Savienības laikiem un Latvija nav veikusi grozījumus Ministru kabineta noteikumos, kas
paredz ministriju pakļautībā esošās iestādes. Mans personīgais viedoklis ir tāds, ka Latvijas AI
iestādēm prioritāri būtu jābūt zem IZM, ņemot vērā labos piemērus citās valstīs. Protams,
nodrošināt ciešu sadarbību ar attiecīgās nozares ministrijām.
E.Kaminska: Aplūkojot tavu iepriekšējā un šī gada darbības programmu, šajā programmā trūkst
konkrētības, nav atbildes uz jautājumu 'kā?'. Vēlos jautāt par ietekmes stiprināšanu AI politikā kādi būs kritēriji, pēc kuriem varēsim pateikt, ka mērķis ir sasniegts?
M.Belova: Viens no kritērijiem ir dalība Saeimas komisijas sēdēs, iesaiste IZM darba grupās,
sniedzot atzinumus un viedokli. Rezultāts ir tas, vai LSA viedoklis rezultējas konkrētās redakcijās
un darbos. Šis, sastādot gada plānu, būs viens no punktiem, kur varam atrunāt izmērāmus
rezultātus.
A.Lange: Es tavos dokumentos nepamanīju Valdes modeli. Vai tas paliek tāds pats? Ņemot vērā,
ka pusgadu varējāt iztikt bez Sociālā virziena vadītāja un sociālā virziena jautājumi tika pārdalīti
Valdes ietvaros, vai šāds virziens ir vajadzīgs?
M.Belova: Jā, šogad bija periods, kad nebija Sociālā virziena vadītāja, un funkcija lielākoties tika
pārdalītas man. Ja es iepriekšējā termiņā nebūtu bijusi Sociālā virziena vadītāja, tad specifiskos
jautājumus nebūtu iespējams pārdalīt citiem, šis gads bija izņēmums. Mans personīgais viedoklis
ir, ka sociālais virziens ir nepieciešams. Ir jautājums, kāda līmeņa jautājumus sociālais virziens
risina. Ja apskatāmies ESU ietvaros un citās nacionālajā apvienībās, tad tur sociālais virziens var
strādāt ar integrācijas, iekļaujošas vides veicināšanas AI jautājumiem. Nereti Latvijas studenti,
iedzīvotāji nav bijuši gatavi diskutēt par dažādu grupu integrāciju izglītības sistēmā kopumā un
sabiedrībā. Uzskatu, ka sociālais virziens ir viens no tiem virzieniem, kam ir ļoti liels lauks, kur
veikt dažādas inovācijas un attīstīt to. Plānots Valdes modeli atstāt tādu, kāds tas ir šobrīd,
papildināt ar 3. biroja darbinieku. Padomniekus plānoju atstāt, pārrunājot ar esošajiem
padomniekiem, un, sastādot gada plānu, ar jums izvērtēt kuros jautājumos ir nepieciešami
padomnieki. Iespējams, medicīnas izglītības jautājumos, jo tie ir ļoti specifiski, tāpat arī ja IZM
beidzot sagatavos koncepciju par koledžām, tad, iespējams, būs nepieciešams kāds, kurš zina
specifisko informāciju par koledžām. Tad, sastādot gada plānu, varam piesaistīt konkrēto
jautājumu padomniekus.
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A.Barkāne: Kā tiks uzlabots Valdes un domnieku darbs pēc konferencēm un diskusijām? Vai ir
manāms ieguvums un vērojams progress ikdienas darbos, lai tiktu sasniegti organizācijas mērķi?
M.Belova: Šogad īstenojām, ja nemaldos, 3 konferences. Konferencē par valsts vienoto juristu
kvalifikācijas eksāmenu tika uzaicināti IZM un Tieslietu ministrijas pārstāvji, arī LSA pārstāvji,
mēs diskutējām, sniedzām viedokļus, kur tas tika atspoguļots medijiem, tādējādi informāciju
nododot studējošajiem, kas ikdienā neseko LSA, konferencē tika piefiksētas nianses, ko minēja
ministrijas, tālākais darbs uzsākts, darbojoties Valdes locekļiem komisijās. Katra konference
atsevišķi jāizvērtē, kāds ir bijis mērķis, jo no mērķa izrietēs sausais atlikums - kā informāciju tālāk
var izmantot.
L.Krolis: Kādi ir bijuši tavi līdzšinējie panākumi, stiprinot LSA reputāciju politikas pieņēmēju
acīs, un kā tu saskati iespēju to stiprināt turpmāk?
M.Belova: Viens no sasniedzamajiem rezultātiem ir LSA Valdes locekļu atpazīstamība - mūs
pazīst deputāti, IZM, AI politikas veidotāji. Tas, ka tiekam uzaicināti un esam konstruktīvi
sadarbības partneri dialogā ar IZM, protams, ne visos jautājumos, kā zināt, bet arī ar citām
ministrijām. Viens no šī gada mērķiem ir nostiprināt LSA sadarbību ar ministrijām, ar kurām šogad
tā nebija tik veiksmīga, jau nostiprināta sadarbība ar Kultūras un Tieslietu ministrijām. Potenciāls
ir Veselības ministrija sadarbībā par medicīnas izglītību, arī pārējās ministrijas.
R.J.Zibins: Rakstīji, ka viena no idejām varētu būt pārskatīt Biedru naudas noteikšanas un
maksāšanas kārtību. Vai tev pašai ir kādas idejas, ko varētu mainīt?
M.Belova: Plāns ir tuvāko mēnešu laikā sagatavot informatīvo ziņojumu par iespējamiem
modeļiem, kā citās studentu apvienībās tiek iekasētas biedru naudas, kādas ir formulas, kādas
sistēmas ir citām organizācijām. Tad darba grupā izvērtēsim, kurš ir labākais modelis, lai tas būtu
godīgs un vienlīdzīgs katram biedram, vai arī paliksim pie esoša, ja tas ir vislabākais.
N.Šilova: Šogad daži jautājumi tika pacelti Veselības ministrijā. Kādus rezultātus varētu sagaidīt
nākamā gada beigās ar rezidentūras vienotās uzņemšanas noteikumiem, medicīnas studentu darbu
kā medicīnas asistentiem un vienotajiem valsts pārbaudījumiem, ņemot vērā, ka ne visi medicīnas
studējošo pārstāvji aktīvi iesaistās, iespējams pat, kā šo jautājumu risināt?
M.Belova: Šobrīd Tieslietu ministrija gatavo un virza grozījumus AL, tālākais darba, lai ieviestu
vienoto eksāmenu medicīnas izglītībā ir vairāk sadarbībā ar ministrijas ierēdņiem, noteikumu
izstrāde un tālāka apstiprināšana. Ir problēmjautājums ievākt viedokļus no medicīnas studentiem
- lieliska risinājuma nav, ja tāds būtu, tad organizācija, kam rit 24. gads, būtu to atradusi. Tās ir
individuālākas sarunas ar SP - RSU SP, LU SP, LU Medicīnas fakultātes SP, jo SP ir studentu
interešu pārstāvniecība un tas ir pienākums, iesaistīties jautājumos, kas skar studējošos. Tad ir
jautājums, vai sadarbojamies un sniedzam studentu viedokli, vai arī šo jautājumu ministrija virza
vai nevirza tālāk. Es domāju, ka sadarbojoties varam pietiekami sniegt ieguldījumu.
A.Šilovs: Uz vienu no jautājumiem atbildēji, ka tavā vīzijā visām augstskolām vajadzētu būt zem
1 ministrijas, dažus jautājumus vēlāk sekoja, ka LSA plāno sadarboties ar vairākām ministrijām.
Kā tad vajadzētu būt īstenībā un vai RSU SP var būt pārliecināti, ka nākamā gada laikā nevienā
ministrijā netiks pateikts, ka viņiem vajadzētu atdot viņu augstskolu IZM?
M.Belova: Papildināšu iepriekšējo atbildi. Mans personīgais viedoklis bija, ka augstskolām jābūt
zem IZM, izņemot Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju un iestādes, kas ir Aizsardzības
ministrijas pakļautībā. LSA paustais viedoklis ir pamatots LSA Statūtos, pozīcijās un nostājās,
personīgo viedokli, ja tas nesakrīt ar LSA viedokli, parasti nepaužu. Par šo nebūtu jāuztraucas,
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diemžēl iekšējas diskusijas par ministriju pārraudzību nav bijušas, bet jautājums ir atvērts. Ja būs
nostāja, viedoklis tiks pausts.
H.Gerts: Gribēju minēt 2 aizvadītā gada spilgtākos notikumus - gājiens par AI saglābšanu un
RPIVA jautājums. Kādi būs tavi darbības mehānismi un stratēģija attiecībā uz nākamo gadu, lai
mazinātu šādus izgājienus no ministriju pusēm? Kā mūsu prorektors teica - tiklīdz paraus āķi lūpā,
tā viss, ministrijas var sākt graut visus. Kas varētu mainīties tavā attieksmes stilā pret ministrijām,
varbūt sākt agresīvāk komunicēt?
M.Belova: Par to, vai LSA var ietekmēt IZM virzītos jautājumus - šeit ir attiecības starp divām
pusēm. Ja IZM vēlas ņemt mūsu viedokli vērā, tad mēs varam ietekmēt, bet, ja runājam par
minētajiem piemēriem, RPIVA, tad esam informējuši, ka arī citas iesaistītās puses, kas sniedza
negatīvus atzinumus, netika ņemtas vērā, izņemot dažas nianses, kas tika precizētas dokumentos.
Risinājums, kad saprotam, ka ir vairāki jautājumi, kuros IZM ir vienaldzīgs sabiedrības, AI
politikas veidotāju un nozares viedoklis, tad ir brīži, kad organizācijas ir prasījušas ministru
demisijas, šis ir galējais punkts. Jā, uzskatu, ka LSA publiskajā komunikācijā nepieciešams
negatīvāk norādīt IZM uz darbībām, kur ir pārkāpti demokrātiskie procesi un netiek izvērtētas
juridiskās nianses. Viens ir paust publiskāk LSA viedokli, kam ir Domes atbalsts, otrs ir
individuālā komunikācija, kad ir tikšanās ar IZM. Protams, neatņemama sastāvdaļa ir Augstākās
izglītības padome, kad veido AI nozares viedokli, un LSA tur ir balsstiesības. Ja nozare konkrētiem
jautājumiem saka nē, tad tas ir spēks.
R.Grēbers: Statūtu izstrādes versijā tika minēts par Stratēģijas padomes izveidi, kā arī domāts par
jaunu biroja darbinieku. Kā plānots motivēt šos cilvēkus, atalgot par paveikto darbu un varbūt ir
vērts padomāt par mazāk cilvēku iesaisti, bet palielināt slodzi un algu, varbūt tas ir produktīvāk?
M.Belova: Tas, ka uz papīra rakstīts, ka mums ir pusslodze, nenozīmē, ka tā ir īstenībā. Esmu pret
to, ka tiktu samazināts cilvēku skaits, jo šobrīd ir redzams, ka Valdes locekļi ir pārslogoti, ņemot
vērā, ka paralēli studējam, un ir personīgās dzīves aspekti. Par biroja darbinieku, apstiprinot
budžetu, ir paredzēts palielināt atalgojumu pozīciju, lai finanšu cilvēks tiktu atalgots. Stratēģijas
padomes cilvēkiem nebūs atalgojums, motivācijas aspekti - viens ir, ka pasaka paldies un darbu
novērtē, otrs ir, ka finanšu cilvēks, piesaistot sponsorus, dotu materiālās lietas, lai pateiktu paldies.
A.Klauža: Vai un kā tiks veikta sadarbība ar citām studentu organizācijām, kas nav SP?
M.Belova: Runājot tieši par Erasmus Student Network darbību, šai saskarsmei ir jābūt ar
Viceprezidentu, kas ir atbildīgs par starptautisko dimensiju, kopīgi strādājot pie kopīgiem
jautājumiem, piemēram, Erasmus+ aptauju, kas ir aizsākta. Ir arī juristu studentu organizācija, tur
sadarbojas Akadēmiskais virziens pie juristu vienotā eksāmena, ar Latvijas Medicīnas studentu
asociāciju, kad ir darbs pie medicīnas jautājumiem. Šīs organizācijas tiek piesaistītas pie
specifiskiem jautājumiem. Ja ir iniciatīvas, var realizēt kopīgus projektus.
E.Sorokina: Jūsu nostāja nākamajam gadam par budžeta vietu samazinājumu kā tādu, vai neliekas,
ka vajadzētu kādas programmas pārskatīt un sadarboties ar IZM kā tādu? Ja runā par mūsu fakultāti,
tad, rupji sakot, 50 uz 50 cilvēki bija par budžeta vietu samazinājumu vismaz konkrētu programmu,
nelielas konkurences veicināšanu.
M.Belova: Ja pajautājam studentiem, kāpēc viņi ir par valsts finansēto vietu samazināšanu, tiek
norādīti AI problēmjautājumi. Gan personīgi, gan no LSA viedokļa esam par valsts dotētu AI, kur
ir konkrēti nosacījumi un konkrēta atbildība no studējošajiem, kuri studē valsts finansētajās vietās,
piemēram, kad students nenokārto kursus, uzņemšanas prasības. Ja skatāmies, kā Latvijā var
ieviest valsts dotētu AI, būtu jāveic ļoti lielas reformas gan uzņemšanas prasībās, gan budžeta vietu
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sadalē, kur jāseko kvalitātei un kvalitātes kritērijiem, arī izvirzot prioritārās nozares un atsevišķi
izdalot sociālo zinātņu budžeta vietas, kā tas ir citās valstīs. Šeit ir jārisina kvalitātes problēmas.
M.Belova pamet telpu.
M.Megne: Piedāvāju 10 minūšu izteikšanās laiku. (Nav iebildumu)
V.Dolacis: Mans ir bijusi iespēja, darbojoties ar jums un Domes sēdēs, redzēt Mairu kā vadītāju
un esam balsojuši par iespēju nākamajos sasaukumos prezidentam darboties ilgāk, jo esam
redzējuši, ka gads ir par maz. Ar Mairas klātbūtni un vadības stilu LSA ir saņēmusi uzrāvienu, it
īpaši šajā gadā, kad vajadzējis aizstāvēt studentu lietu atklāti, protesta formā. Es redzu, lai šos
mērķus sasniegtu, tiešām ir vajadzīgs dot iespēju to turpināt, es domāju, ka Mairas kandidatūra ir
ļoti atbilstoša. Es atbalstu Mairas ievēlēšanu otram termiņam.
N.Šilova: Es arī laikam aicinātu atbalstīt Mairas ievēlēšanu, jo es ļoti atzinīgi vērtēju viņas vēlmi
saprast specifiskus jautājumus, piemēram, medicīnas, jo tie nav vieglākie, bet gan Maira, gan viņas
sagatavotā Valde ir gatavi iesaistīties, tikties un saprast to, ko ne līdz galam saprot.
S.Skutele: Mēs aicinām atbalstīt Mairu, ar Mairu ir bijis diezgan vienkārši sadarboties, ja bijušas
problēmas, vienmēr varēja izrunāt un viss bija kārtībā. Mairai šis gads nav bijis viens no
vienkāršākajiem un, ja cilvēks grib iet un strādāt, viņam ir kompetence un interese, tad mēs
neredzam kaut kādu iespēju neatbalstīt.
A.Lūka: Vēlētos lūgt jums visiem būt racionāliem un atbalstīt Mairas kandidatūru, sākot jau ar to,
cik milzīgas un plašas ir viņas kompetences, otrkārt viņas milzīgā darba kapacitāte un spēja paralēli
darboties ar ļoti plašu jautājumu spektru, kā arī acīmredzamā vēlme darīt. Var redzēt, ka viņai LSA
ir ne tikai interese, bet arī prioritāte.
A.Šilovs: Nebūšu tik ļoti optimistisks, Valde varbūt nav gatava visiem jautājumiem, kas skar
specifiskās jomas, Mairai pašai arī ir, kur augt. Labi, ka ir potenciāls izaugsmei. Tajā pašā laikā
Mairai vienā no sarunām novēlēju, iepriekšējā gadā ļoti plaši publiskajā vidē, it īpaši LSA
sociālajos tīklos ir izskanējušas ziņas 'mēs tiekamies ar ministrijām, veicam sadarbību', es ceru, ka
nākamajā gadā šī sadarbības veidošana pārtaps par 'šīs tikšanās rezultātā esam panākuši to un to'
un runāsim par rezultāta sasniegšanu, bet kopumā aicinu atbalstīt, jo tik tiešām ļoti daudzi darbi
iepriekšējā gadā tika uzsākti un vēl vairāk darbus nākamajā gadā ir jāpaveic.
10. Balsojums par prezidenta amata kandidātu
_____________________________________________________________________________
Balsu skaitīšanas komisija iepazīstina ar balsošanas kārtību. Sākas pauze, kurā notiek balsošana.
_____________________________________________________________________________
Pauze
_____________________________________________________________________________
Sēde atsākas 14:44
11. Prezidenta vēlēšanu rezultātu paziņošana
_____________________________________________________________________________
M.Megne: Priekšā aicinu balsu skaitīšanas komisiju ar vēlēšanu rezultātiem.
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B.Beķere: Sagatavoti 240 biļeteni, izsniegti 150 biļeteni, dzēsti 90 biļeteni, urnā atrasti 150
biļeteni, par nederīgiem atzīti 4 biļeteni. "PAR" Mairu Belovu 136 balsis, "PRET" 10, par LSA
prezidenti tiek ievēlēta Maira Belova.
M.Belova: Paldies, par izteikto uzticību. Es ticu, ka kopīgi varēsim izdarīt to, kas nākamajā gadā
būs jāizdara, un lai veiksmīgi šodienas tālākie darbi!
M.Megne: Izsludinu balsojumu:
"Par LSA prezidenta vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu".
PAR
PRET
122
0
Lēmums: LSA prezidenta vēlēšanu rezultāti ir apstiprināti.

ATTURAS
1

M.Belova dod prezidenta zvērestu.
M.Belova pateicas LSA Valdei un biroja darbiniekiem. LSA Valde pateicas M.Belovai.
12. Revīzijas komisijas vēlēšanas
_____________________________________________________________________________
M.Megne: Revīzijas komisijā ir jābūt vismaz 3 cilvēkiem, maksimālais delegātu skaits nav
noteikts. Revīzijas komisijas pārskatā ir finansiālie un lietvedības jautājumi, funkcijas, kas
aprakstītas Biedrību un nodibinājumu likumā. Aicinu izvirzīt kandidātus.
Indra Pētersone izvirza Andu Barkāni.
Evija Kaminska izvirza Noru Keziku.
Rūta Alīde Voitkāne izvirza Artūru Šilovu.
Annija Vilcāne izvirza Renardu Ozoliņu.
Visi kandidāti uztur kandidatūru.
M.Megne: Kārtības rullis nosaka, ka par cilvēkiem jābalso aizklāti. Lai taupītu laiku, izsludinu
balsojumu:
"Par to, ka Revīzijas komisijas vēlēšanas notiek atklāti".
PAR
PRET
120
0
Lēmums: Revīzijas komisijas vēlēšanas notiks atklāti.

ATTURAS
1

M.Megne: Vai kādam ir jautājumi?
A.Lībietis-Lībaitis: Vai var izvirzīt vēl vienu kandidātu? 4 cilvēku bariņā būs baigi grūti.
M.Megne: Vai kādam ir iebildumi? (Nē)
A.Lībietis-Lībaitis izvirza Arti Ozoliņu.
Artis Ozoliņš neuztur kandidatūru.
Jānis Lesnieks izvirza Artūru Lībieti-Lībaiti.
Artūrs Lībietis-Lībaitis neuztur kandidatūru.
Nora Kezika izvirza Karīnu Keziku.
Karīna Kezika uztur kandidatūru.
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L.Rubene: Vai varam virzīt cilvēkus, kas nav šeit?
M.Megne: Viņi nevar apstiprināt kandidatūru. Revīzijas komisijas sastāvs būs oficiālais, palīdzēt
darbā varēs arī citi, tāpat būs diskusija par Stratēģijas padomi.
Artūrs Lībietis-Lībaitis izvirza Santu Zarāni.
Santa Zarāne uztur kandidatūru.
Artūrs Šilovs izvirza Gvido Bērziņu.
Gvido Bērziņš uztur kandidatūru.
M.Megne: Vai ir jautājumi vai komentāri? (Nav)
A.Šilovs: Vajadzētu pajautāt, vai balsojam kopā vai par katru atsevišķi. Ierosinu balsot par katru
atsevišķi, jo starp šiem cilvēkiem 3 ir RTU pārstāvji.
M.Megne: Ņemot vērā to, ka Revīzijas komisijas skaits nav limitēts, par katru no kandidātiem būs
jābalso, tiem, kam būs vairāk PRET un ATTURAS kā PAR, tad kandidāts netiks ievēlēts Revīzijas
komisijas sastāvā.
K.Zeidenberga: Vai, saucot kandidātus, var nosaukt arī SP?
M.Megne: Jā. Lai apstiprinātu kandidātu, vairākumam ir jānobalso PAR. Izsludinu balsojumu:
"Par Andas Barkānes no RTU SP apstiprināšanu Revīzijas komisijas sastāvā".
PAR
PRET
ATTURAS
113
4
5
Lēmums: Anda Barkāne no RTU SP tiek apstiprināta Revīzijas komisijas sastāvā.
M.Megne: Izsludinu balsojumu:
"Par Noras Kezikas no RTU SP apstiprināšanu Revīzijas komisijas sastāvā".
PAR
PRET
ATTURAS
106
2
13
Lēmums: Nora Kezika no RTU SP tiek apstiprināta Revīzijas komisijas sastāvā.
M.Megne: Izsludinu balsojumu:
"Par Artūra Šilova no RSU SP apstiprināšanu Revīzijas komisijas sastāvā".
PAR
PRET
ATTURAS
113
2
8
Lēmums: Artūrs Šilovs no RSU SP tiek apstiprināts Revīzijas komisijas sastāvā.
M.Megne: Izsludinu balsojumu:
"Par Renarda Ozoliņa no LU SP apstiprināšanu Revīzijas komisijas sastāvā".
PAR
PRET
ATTURAS
117
0
6
Lēmums: Renards Ozoliņš no LU SP tiek apstiprināts Revīzijas komisijas sastāvā.
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M.Megne: Izsludinu balsojumu:
"Par Karīnas Kezikas no RTU SP apstiprināšanu Revīzijas komisijas sastāvā".
PAR
PRET
ATTURAS
66
22
38
Lēmums: Karīna Kezika no RTU SP tiek apstiprināta Revīzijas komisijas sastāvā. Lēmums
precizēts pēc kvoruma pārskaitīšanas vēlāk.
M.Megne: Izsludinu balsojumu:
"Par Santas Zarānes no LU SP apstiprināšanu Revīzijas komisijas sastāvā".
PAR
PRET
ATTURAS
113
3
10
Lēmums: Santa Zarāne no LU SP tiek apstiprināta Revīzijas komisijas sastāvā.
M.Megne: Izsludinu balsojumu:
"Par Gvido Bērziņa no LLU SP apstiprināšanu Revīzijas komisijas sastāvā".
PAR
PRET
ATTURAS
119
0
4
Lēmums: Gvido Bērziņš no LLU SP tiek apstiprināts Revīzijas komisijas sastāvā.
M.Megne: Pēc šī brīža balsojuma uz tālāku balsojumu iet A.Barkāne, N.Kezika, A.Šilovs,
R.Ozoliņš, S.Zarāne un G.Bērziņš.
I.Pētersone: Kāpēc Karīne nē?
M.Megne: Jo balsu pārsvars ir mazāks par pusi. Lai sasniegtu balsu pārsvaru, ir jābūt 77 PAR. Uz
vietas ir 150 dalībnieku.
J.Lesnieks: Aicinu balsot atkārtoti, jo netika precizēts.
M.Megne: Aicinu balsot par kandidātiem tikai PAR, tie, kas nesasniegs 77 balsis, netiks ievēlēti.
(Ir iebildumi)
N.Šilova: Piedāvāju nobalsot, vai pārbalsojam. (Ir iebildumi)
A.Zvaigzne: Pēc Kārtības ruļļa ierosinājums automātiski kļūst par balsojumu.
M.Megne: Esam precizējuši, ka par J.Lesnieka ierosinājumu ir jābalso. Izsludinu balsojumu:
"Par atkārtota balsojuma veikšanu par Revīzijas komisijas locekļu kandidātiem".
PAR
PRET
ATTURAS
32
72
18
Lēmums: Atkārtots balsojuma par Revīzijas komisijas locekļu kandidātiem netiks veikts.
E.Kaminska: Ir jāaktualizē klātesošo skaits. Ierosinu pārskaitīt kvorumu.
M.Megne: Lūdzu, visi paceliet mandātus.
Mandātus paceļ 130 klātesošie delegāti.
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M.Megne: Attiecīgi Kongresa lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso 66 klātesošie. K.Kezikai bija
tieši 66 balsis, uz Revīzijas komisijas sastāvu tiek virzīti visi 7 kandidāti. Izsludinu balsojumu:
"Par Revīzijas komisijas apstiprināšanu Andas Barkānes, Noras Kezikas, Artūra Šilova,
Renarda Ozoliņa, Karīnas Kezikas, Santas Zarānes un Gvido Bērziņa sastāvā".
PAR
PRET
ATTURAS
118
0
7
Lēmums: Revīzijas komisija Andas Barkānes, Noras Kezikas, Artūra Šilova, Renarda
Ozoliņa, Karīnas Kezikas, Santas Zarānes un Gvido Bērziņa sastāvā ir apstiprināta.
13. 2017./2018.gada budžeta apstiprināšana
_____________________________________________________________________________
Dokuments pielikumā.
M.Megne iepazīstina ar darba grupā sagatavoto budžeta projektu.
F.Čukure: Komentārs un ierosinājums reizē. Nav noslēpums, ka LSA īsti nav pusslodzes darbs
valdiešiem, ir grūti dzīvot ar apziņu, kad nezini, vai būs ko ēst un vai nevajadzēs meklēt papildus
līdzekļus. Visi arī studē, ne reizi vien ir jāmeklē papildus darbs, kas ietekmē LSA darbības kvalitāti.
Ņemot vērā, ka valdieši ir cilvēki un studenti, nevis verdzībā nodoti, RSU ierosina no neparedzēto
izdevumu pozīcijas 1600 EUR pārvirzīt uz Valdes atalgojumu, to izdalot.
K.Kezika: Mēs lūdzam vērst uzmanību uz nepilnībām algas aprēķinos un sniegt izvērstāku
izklāstu, jo esam atklājuši vairākas nepilnības - darba stundu apjoms un neapliekamais minimums.
M.Belova: Atalgojuma sadaļu gatavo grāmatvede, tāpēc sīkāk nevarēšu pateikt. Atalgojumu
pozīcijas sīkāk apstiprina Dome, tāpēc diskusijas un precizējumi par apakšpozīcijām ir Domes
kompetence. Es aicinu, ka diskutējam par virspozīcijām.
I.Pētersone: Pirms kāda laika tika saņemta vēstule par lēmumu tiesvedībā. Kāds ir rezultāts?
M.Belova: 15. martā saņēmām Augstākās tiesas lēmumu, ka attiecīgais lēmums ir atcelts un
pārcelts uz iepriekšējo instanci, tātad process turpinās un gala lēmums nav zināms. Tātad summa,
kas būtu jāmaksā par tiesvedību, ir jāsaglabā.
E.Kaminska: Tā kā redzam, ka bilance ir ~-19 000, kāds ir uzkrājums LSA kontā?
M.Belova: Šonedēļ LSA kontā ir 13 500 EUR, kas rezervēta tiesvedībai, un, ja precīzi atceros, tad
bija 19 00 EUR kontā kopā. Mīnuss, kur reāli jāietaupa, varētu būt 2000 EUR, ja tiesvedība nebūs
jāmaksā.
M.Megne: Vai RSU var formulēt gala piedāvājumu?
F.Čukure: Vēlamies no pozīcijas 'Neparedzētie izdevumi' 1600 EUR pārvirzīt uz valdiešu
atalgojumu.
M.Megne: Par sadali starp darbiniekiem varēsim runāt Domes sēdē.
R.Freibergs: Varētu šo pozīciju pievienot zem atalgojuma un nosaukt par prēmiju, gadījumā, ja
notiek kādas nestandarta situācijas. Jo šobrīd nav skaidrs, kur liekat šo naudu.
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M.Megne: Šo liekam zem atalgojumu. Ja saprotu, ir piedāvājums veidot jaunu virspozīciju
'Prēmijas'. (Ir iebildums)
R.Freibergs: Vai par šo summu neaizmirsīsim, ka tie ir ievirzīti atalgojumu pozīcijā?
M.Megne: Būs jābalso par 2 dažādiem ierosinājumiem. Ja pirmais tiek apstiprināts, otrais netiek
izskatīts. Izsludinu balsojumu:
"Par RSU SP priekšlikumu neparedzētos izdevumus atstāt 400 EUR apmērā un 1600 EUR
pārvirzīt uz atalgojumu virspozīciju".
PAR
PRET
ATTURAS
76
13
37
Lēmums: RSU SP priekšlikums neparedzētos izdevumus atstāt 400 EUR apmērā un 1600
EUR pārvirzīt uz atalgojumu virspozīciju tiek iekļauts budžeta projektā.
J.Lesnieks: Ja tur šobrīd stāv 400 EUR, ja neparedzētie izdevumi ir vairāk, tad no kuras naudas
to ņemsiet? Rūdolfa priekšlikums bija nosaukt to par prēmiju un no turienes ņemt, ja neparedzētie
izdevumi ir vairāk, kā 400 EUR.
M.Megne: Kongress apstiprina virspozīcijas, tās jāizmanto paredzētajam mērķim. Prēmijas būtu
jāizmanto prēmijām.
R.Freibergs: Galvenais atceraties, ka jūs šo naudu pievienojāt atalgojumiem.
M.Megne: Dome konkrētāk noteiks. Vai šis jūs apmierina? (Nav iebildumu) Izsludinu balsojumu:
"Par Latvijas Studentu apvienības 2017./2018. gada budžeta virspozīciju apstiprināšanu".
PAR
PRET
ATTURAS
112
2
15
Lēmums: Latvijas Studentu apvienības 2017./2018. gada budžeta virspozīcijas ir
apstiprinātas.
I.Pētersone: Vai līdz nākamajai Domes sēdei tiks sasaukta darba grupa, kur tiks izskatīts
atalgojumu apmērs.
M.Megne: Jā, kā katru gadu.
14. Grozījumu Statūtos apstiprināšana
_____________________________________________________________________________
M.Megne iepazīstina ar sagatavoto Statūtu grozījumu projektu. Projekts pielikumā.
M.Megne: Lai apstiprinātu Statūtus, PAR jānobalso vismaz 2/3 klātesošo. Ir kādi jautājumi?
J.Lesnieks: Vai Stratēģijas padomes nodaļa nebūtu jānumurē?
M.Megne: Numerācija iet automātiski, kad dokuments tiek apstiprināts. Tā ir formatēšanas lieta.
N.Kezika: Vai Stratēģijas komisijas izveidošana nepieciešama tāpēc, ka šādu funkciju varētu vairs
nepildīt Revīzijas komisija un padomnieki? Vai arī to varētu darīt Revīzijas komisija, ko tā bija
centusies darīt jau šajā gadā?
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M.Belova: Revīzijas komisija var veikt revīziju pēc saviem ieskatiem. Stratēģijas padomei ir
vairāk padomu sniegšana, konsultēšana. Analīze, ko ir veikusi Revīzijas komisija, ir veicama un
tur nav pretrunu. Šeit nav uzrakstīts tas, ko Revīzijas komisija ir veikusi.
I.Pētersone: Vai padomnieki būtu daļa no Stratēģijas padomes?
M.Belova: Nav atrunāts, ka cilvēki nevarētu ieņemt abus amatus, tāpēc tas ir iespējams. Revīzijas
komisiju ievēl no Kongresa vidus, Stratēģijas padome būtu institūcija, kur mēs varētu piesaistīt
vecbiedrus un citus studentijas bijušos un esošos studentus.
M.Megne: Šobrīd padomnieki vairāk palīdz reflektēt uz esošajām situācijām, Stratēģijas padome
palīdzētu veidot ilgtermiņa skatījumu un palīdzētu ar plašākām, nākotnes lietām. Izsludinu
balsojumu:
"Par Latvijas Studentu apvienības Statūtu grozījumu apstiprināšanu".
PAR
PRET
ATTURAS
115
8
3
Lēmums: Latvijas Studentu apvienības Statūtu grozījumi ir apstiprināti.
15. Grozījumu Vadlīnijās apstiprināšana
_____________________________________________________________________________
Grozījumu projekts pielikumā.
M.Megne: Vadlīnijās Valde nauzskatīja par nepieciešamu papildināt saturiski, tādēļ tika veikti
tikai gramatikas un interpnkcijas labojumi. Saturs nav mainījies. Vai ir kādi komentāri vai
jautājumi? (Nav) Vai kādam ir iebildumi, ka pārejam pie balsošanas? (Nav) Izsludinu balsojumu:
"Par Latvijas Studentu apvienības Vadlīniju apstiprināšanu piedāvātajā redakcijā".
PAR
PRET
ATTURAS
125
0
0
Lēmums: Latvijas Studentu apvienības Vadlīnijas piedāvātajā redakcijā ir apstiprinātas.
Noslēgums
_____________________________________________________________________________
Valde pateicas RSU SP par Kongresa uzņemšanu.
Kongresa tiek slēgts 15:58
Prezidente

M.Belova

Kongresu vadīja

M.Megne

Kongresu protokolēja

B.Puisīte
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Konts
Nosaukums
1221 Datortehnika un tās aprīkojums
1290 Pamatlīdzekļu nolietojums (P)
Pamatlīdzekļi
2190 Avansa maksājumi par precēm
Avansa maksājumi par precēm
2310 Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem
Pircēju parādi
23804 Norēķini ar personālu, Mārtiņš Šmits
23805 Norēķini ar personālu, Rihards Vijums
23806 Norēķini ar personālu, Aivārs Šāblis
23807 Norēķini ar personālu, Krista Meinarde
23810 Norēķini ar personāli, Inguna Zariņa
23811 Norēķini ar personālu, Maira Belova
23812 Norēķini ar personālu, Evija Strazdiņa
23813 Norēķini ar personālu, Marta Megne
23814 Norēķini ar personālu, Undija Ancēna
23815 Norēķini ar personālu, Arkādijs Zvaigzne
23816 Norēķini ar personāli, Kristaps Osis
23817 Norēķini ar personālu, Jēkabs Dāvids Silanžs
23818 Norēķini ar personālu, Apinis Matīss
23819 Norēķini ar personāli, Baiba Puisīte
23820 Norēķini ar personāli, Olga Jasjuļaņeča
23821 Norēķini ar personālu, Liene Ieva Kraupša
23822 Norēķini ar personālu, Indra Pētersone
23823 Norēķini ar personālu, Agija Lāce
23824 Norēķini ar personālu, Aleksis Ozoliņš
23825 Norēķini ar personālu, Eiženija Matiļeviča
2410 Nākamo periodu izdevumi
Nākamo periodu izdevumi
2610 Kase
2621 Norēķinu konts Swedbank
2624 Norēķinu konts Valsts kasē
Nauda
AKTĪVS
3130 Rezerves fonds
Rezerves fonds
5310 Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Parādi piegādātājiem

Sāk.D.Saldo
Sāk.K.Saldo
D.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.Saldo
Beigu K.Saldo
Beigu D.Saldo,VAL
Beigu K.Saldo,VAL
859.87
0
0
0
859.87
0
0
570.94
0
88.35
0
659.29
200.58
113.83
0
23.49
113.83
23.49
0
23.49
567
0 1805.42
1694
678.42
0
678.42
185.3
0
0
185.3
0
0
0
0
18
18
0
0
0
0
32
32
0
0
74.55
0
84.07
158.62
0
0
0
0
368.01
368.01
0
0
0
0
58.33
58.33
0
0
0
0
780
780
0
0
0
0 1084.93 1084.93
0
0
0
0
12.99
12.99
0
0
0
0
57.58
57.58
0
0
0
0
66.59
66.59
0
0
0
0
87.95
87.95
0
0
0
0
19.44
19.44
0
0
0
0
62.08
62.08
0
0
0
0
15.54
15.54
0
0
0
0
19.02
19.02
0
0
0
0
21.6
21.6
0
0
0
0
22
22
0
0
0
0
714.47
714.47
0
0
0
0
41.32
41.32
0
0
18.15
0
103.75
18.15
103.75
0
103.75
306.43
0
312.75
572
47.18
0
17281.36
0 60996.67 56526.24 21751.79
0
17.31
0
11014 11031.31
0
0
21798.97
22805.21
0 17911.12
0 2511.44
0 20422.56
20422.56
0
905 21411.24 21609.46
0 1103.22
1103.22

0
0
0
0
0

6110
6111
6220
6240
6710
8140
8150

Norēķini par darba algu
Norēķini par autoratlīdzībām
Norēķini par valsts sociālās apdrošināšanas iemakas
Norēķini par Iedzīvotāju ienākuma nodokli
Norēķini par URN
Nodokļi
PASĪVS
I Biedru nauda
Biedru nauda
Sanemtās dotācijas
Ieņēmumi par apmācībām
Dalības maksas starptautisko pasākumu organizēšanai
Citu periodu ieņēmumi, kas attiecas uz pārskata periodu
Ziedojumi
Saņemtie līgumsodi, kavējuma nauda

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

7170
7220
7230
7240
7310
7420
7550
7551
7554
7570
7710
7720
7730
7750
7760
7770
7810
8250
9990

Samaksa par darbiem un pakalpojumiem
Pārvaldes personāla un administratīvā personāla algas
Pārvaldes personāla atvaļinājuma naudas
Pārējās personāla izmaksas
Sociālais nodoklis
Pamatlīdzekļu nolietojums
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi
Pasākumu organizēšana
Dalības maksa starptautiskos pasākumos
Komandējumu izdevumi
Sakaru izdevumi
Kantora izdevumi
Grāmatvedības / jurista pakalpojumu apmaksa
Naudas apgrozījuma blakus izdevumi
Transporta izdevumi administrācijas vajadzībām
Citi vadīšanas un administrācijas izdevumi
Izdevumi, kas attiecas uz iepriekšējiem periodiem
Zaudējumi no valūtu kursa pazemināšanas
Starpkonts norēķiniem

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
71.51
0 24350.53
0 2975.63
0
30.24
0 6446.26
0
88.35
0
612.56
0 10545.85
0 2635.38
0 1103.19
0
215.2
0 6324.89
0
2400
0
219.01
0
89.71
0
21.79
0
961.37
0
2.85
0
1319

5610
5630
5721
5722
5723

36.74
0
0
0
0

27362.9 27326.16
298.81
298.81
8457.24 9315.49
4105.62 4525.36
28.8
30.24

0
0
0
0
0

0
0
858.25
419.74
1.44
1279.43
22805.21

0 47805.31
0
100
239.44
486.42
0
1319
0
11014
0 1110.47
0
10

0 47805.31
0
100
0
246.98
0
1319
0
11014
0 1110.47
0
10

0
71.51
0 24350.53
0 2975.63
0
30.24
0 6446.26
0
88.35
0
612.56
0 10545.85
0 2635.38
0 1103.19
0
215.2
0 6324.89
0
2400
0
219.01
0
89.71
0
21.79
0
961.37
0
2.85
1319
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2511.44

0

Biedrības, nodibinājuma, arodbiedrības nosaukums
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

Latvijas Studentu apvienība
40008010647

BILANCE
Rindas
kods

AKTĪVS
Ilgtermiņa ieguldījumi

10

I NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI:

20

II PAMATLĪDZEKĻI:

30

1. Nekustamais īpašums
2. Pārējie pamatlīdzekļi

Iepriekšējā
Pārskata gada pārskata gada
beigās
beigās
200.58

288.93

200.58

288.93

50

200.58

288.93

60

0.00

0.00

40

III ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI
1. Akcijas un daļas

70

2. Ilgtermiņa aizdevumi

75

Apgrozāmie līdzekļi

80

22604.63

18563.93

I KRĀJUMI:

90

0.00

0.00

805.66

958.83

1. Materiāli

100

2. Preces

110

II DEBITORI:

120

III VĒRTSPAPĪRI

130

IV NAUDA

140

21798.97

17605.10

BILANCE

150

22805.21

18852.86

Biedrības,nodibinājuma,arodbiedrības vadītājs ______________Maira Belova___
(vārds, uzvārds)
2017.gada 17.martā

___________________________
(paraksts)

Biedrības, nodibinājuma, arodbiedrības nosaukums
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

Latvijas Studentu apvienība
40008010647

BILANCE
Rindas
kods

PASĪVS
I FONDI:

10

1.

Pamatfonds

20

2.

Mērķfonds

30

3.

Rezerves fonds

Iepriekšējā
Pārskata gada pārskata gada
beigās
beigās
20422.56

18011.12

40

20422.56

18011.12

3.1. Iepriekšējo gadu rezerves fonds

43

18011.12

23548.67

3.2. pārskata gada rezerves fonds

45

2411.44

-5537.55

50

0.00

0.00

2382.65

841.74

II ILGTERMIŅA KREDITORI:
1.

Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm

60

2.

Citi aizņēmumi

70

III ĪSTERMIŅA KREDITORI:

80

1.

Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm

90

2.

Nodokļi un valsts sociālās aprošināšanas obligātās iemaksas

100

1279.43

3.

Pārējie kreditori

110

1103.22

841.74

120

22805.21

18852.86

BILANCE

Biedrības,nodibinājuma,arodbiedrības vadītājs _________Maira Belova___
(vārds, uzvārds)
2017.gada 17.martā

___________________________
(paraksts)

Biedrības,nodibinājuma,arodbiedrības nosaukums
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

Latvijas Studentu apvienība
40008010647

Ieņēmumu un izdevumu pārskats
Nr.
p.k.

Rindas
kods

Posteņa nosaukums

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada
beigās

I

Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas

10

47805.31

62990.19

II

Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi

20

1110.47

98.1

III

Saņemtie mantojumi

30

IV

Saņemtās dotācijas

40

V

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības

50

12589.98

10389.38

VI

No ES, EEZ un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums

55

VII

Citi ieņēmumi

60

61505.76

73477.67

VIII Ieņēmumi kopā

70

Izdevumi:

80

IX

1.

Naudas maksājumi personām

90

2.

Materiālu izdevumi

100

3.

Algas

110

27356.4

23084

4.

Sociālās aprošināšanas maksājumi

120

6446.26

8722

5.

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un
norakstīšana

130

88.35

227.28

6.

Citi izdevumi.

140

25131.8

46891.71

71.51
90.23

X

Nodokļi

150

XI

Izdevumi kopā

160

59094.32

79015.22

XII

Ieņēmumu un izdevumu starpība

170

2411.44

-5537.55

Biedrības,nodibinājuma,arodbiedrības vadītājs ____________Maira Belova___
(vārds, uzvārds)
2017.gada 17.martā

______________
(paraksts)

Biedrības,nodibinājuma,arodbiedrības nosaukums
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

Ziedojumu un dāvinājumu pārskats
Nr.
p.k.
I

Posteņa nosaukums
Atlikums pārskata gada sākumā
1.
2.

II

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

Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma
1.

2.

2.

Pārskata gada
beigās

10

Iepriekšējā
pārskata gada
beigās

0.00

0.00

1110.47

0.00

1030.47

0.00

12
14
20

Vispārēji ziedojumi (neierobežotai lietošanai)

30

1.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas

40

1.2. Ārvalstu juridiskās personas

50

1.3. Fiziskās personas (rezidenti)

60

1.4. Fiziskās personas (nerezidenti)

70

1.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji

80

1.6. Citi ziedotāji

90

Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem)

100

2.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas

110

2.2. Ārvalstu juridiskās personas

120

2.3. Fiziskās personas (rezidenti)

130

2.4. Fiziskās personas (nerezidenti)

140

2.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji

150

2.6. Citi ziedotāji

160

III Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma
1.

Rindas
kods

970.47

60.00

80.00

0.00

80.00

170

1110.47

0.00

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

180

1030.47

0.00

1.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem

190

1030.47

0.00

1.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai

200

1030.47

1.1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem

210

1.2. Administratīvajiem izdevumiem

220

1.3. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem

230

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

240

80.00

0.00

2.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem

250

80.00

0.00

2.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai

260

80.00

2.1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem

270

2.2. Administratīvajiem izdevumiem

280

2.3. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem

290

IV Atlikums pārskata gada beigās
1.
2.

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

300

0.00

0.00

310

0.00

0.00

320

0.00

0.00

Biedrības,nodibinājuma,arodbiedrības vadītājs ______Maira Belova___

(vārds, uzvārds)
2017.gada 17.martā

(paraksts)

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

Detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un d
Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma summa
(euro)
Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma apraksts

1

2

Ziedojumu un
dāvinājumu
izlietojums
(euro)

4

3

1 Studentu eksperta tīklu uzturēšanai, pārstavniecībai
Semināru ("Kam rūp students", "Studentu Līderu forums") un Gada Balvas
2
organizēšana
3

80.00

4

0.00

5

0.00

6

0.00

7

0.00

8

0.00

9

0.00

10

vispārējie
mērķziedojumi
ziedojumi
(noteiktiem
(neierobežotai
mērķiem)
lietošanai)

80

1030.47

1030.47

0.00

0.00
Kopā 1110.47

1030.47

80.00

Biedrības,nodibinājuma,arodbiedrības vadītājs ______________________________________________________________________Maira Belova___
(vārds, uzvārds)
2017.gada 17.martā

izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem

dāvinājumu izlietojuma summa
(euro)
anonīmi
ziedojumi un
dāvinājumi

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma veids (euro)

sabiedriskā
labuma
darbībai (SL)

4

(vārds, uzvārds)

pārējiem
saimnieciskās
darbības
izdevumiem (SD)

administratī vajiem
izdevumiem (AI)

citiem mērķiem
un uzdevumiem
(SC)

5

0.00

Sabiedriskā
labuma
darbības joma

6

Sabiedriskā
Sabiedriskā
labuma mērķa labuma guvēju
grupa
skaits

7

8

80

3

5

20

1030.47

3

5

350

1110.47

0.00

____________________
(paraksts)

0.00

0.00

370

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

ZIŅOJUMS
pie 2016. gada pārskata
1. Organizācijas nosaukums un juridiskā adrese
Latvijas Studentu apvienība, Mārstaļu iela 2/4-4, Rīga, LV-1050
2. Organizācijas reģistrācijas numurs
40008010647, 1995. gada 25.aprīlis
3. Ziņas par pārvaldes institūcijas locekļiem: (vārds, uzvārds un amatā stāšanās datums)
Prezidente Maira Belova, personas kods 190192-*, amatā stājusies 2016.gada 19.martā;
Viceprezidente Marta Megne, personas kods 060993-*, amatā stājusies 2016.gada 9.aprīlī;
Akadēmiskā virziena vadītājs Arkādijs Zvaigzne, personas kods 100694-*, amatā stājies 2016.gada
9.aprīlī;
Sociālā virziena vadītāja Eiženija Matiļeviča, personas kods 130494-*, amatā stājusies 2016.gada
22.oktobrī;
Iekšējā virziena vadītājs Dāvis Vēveris, personas kods 290395-*, amatā stājies 2016.gada 10.decembrī.
4. Izmantotās metodes mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā un atšķirības no
iepriekšējos pārskata gados izmantotajām metodēm
Organizācijas biedru izstrādāts LSA Vadlīniju Ieviešanas stratēģija un gada plāns, nodrošinot to
tiešo vajadzību iekļaušanu LSA darbības plānā. Regulāras darba grupas, tikšanās ar LSA biedriem, lai
pielāgotu organizācijas darba uzdevumus jaunākajām izmaiņām augstākās izglītības politikā.
Attīstīta sadarbība ar sociālajiem partneriem: Augstākās izglītības padomi, Latvijas Izglītības un
zinātnes darbinieku arodbiedrību, Latvijas Jauno zinātnieku apvienību, Latvijas Zinātņu akadēmiju,
Latvijas Rektoru padomi, Eiropas Tiesību zinātņu studentu apvienību Latvijā, Latvijas Darba devēju
konfederāciju, Tiesībsarga biroju, Memoranda padomes pārstāvjiem / nevalstiskajām organizācijām.
Pilnveidota sadarbība ar Ministru kabinetu (ministriem), Izglītības un zinātnes ministriju (IZM),
Akadēmisko informācijas centru / Augstākās izglītības kvalitātes aģentūru, Studiju un zinātnes
administrāciju, Kultūras ministriju, Tieslietu ministriju, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes
komisiju, Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisiju.
Sadarbība starptautiskā mērogā ar Eiropas Studentu apvienību un citu Eiropas valstu
nacionālajām studentu apvienībām.
Gada laikā dažādos veidos sagatavota informācija par LSA darbību un aktualitātēm, kas nodota
LSA mērķauditorijai – Studējošo pašpārvalžu vadītājiem, biedriem, domniekiem, aktīvistiem un
vispārējai interesantu grupai.
Koordinēta sadarbība ar masu medijiem, veidojot preses relīzes. Pilnveidota organizācijas
iekšējā komunikācija, saistošos darba dokumentus un atskatus no darba grupām, sanāksmēm ievietojot
mājaslapas sadaļā “Biedru zona”, plašākai mērķauditorijai paredzētā informācija regulāri tiek ievietota
oficiālajā LSA Facebook lapā vai Facebook grupā.
Deleģēti pārstāvji ekspertu un novērotāju amatiem augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas
vizītēs (akreditācijās un licencēšanās).

5. Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas
LSA Dome apstiprināja LSA Vadlīniju Ieviešanas stratēģiju, kas ir dokuments, kurā tiek
atspoguļoti LSA sasniedzamie mērķi un indikatori LSA Vadlīniju īstenošanai. Gada plāns tika veidots,
balstoties uz LSA Vadlīnijām 2016.- 2021. gadam, izvirzot galvenās darbības prioritātes.
8. jūnijā LSA prezidente M.Belova un Latvijas Republikas Ministru prezidents M.Kučinskis
parakstīja Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandu, kura mērķis ir sekmēt
efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas valsts pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās
sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos. LSA pievienošanās Nevalstisko organizāciju un
Ministru kabineta sadarbības memorandam pavēra plašākas iespējas studentu pārstāvjiem lēmumu
iniciēšanas, virzīšanas un pieņemšanas procesos, stiprinot
LSA lomu politikā. Pārskata perioda laikā LSA Valde ir tikusies ar vairākiem ministriem, lai
pārrunātu jautājumus, kas skar studējošos. LSA Valde vasaras sākumā tikās ar Ārlietu ministru E.
Rinkēviču un apsprieda problēmjautājumus, kas saistīti ar vīzu izsniegšanu topošajiem studentiem no
trešajām valstīm, svešvalodu ierobežojumus valsts augstskolās un augstākās izglītības
internacionalizāciju un starptautisko konkurētspēju. Tika aktualizēts jautājums arī par neakreditēto
augstākās izglītības iestāžu, piemēram, Eiropas Tālmācības augstskolas, maldinošajām reklāmām
potenciālajiem ārvalstu studentiem. LSA un Ārlietu ministrs vienojās, ka turpmāk sadarboties
jautājumos, kas skar ārvalstu studējošos.
Vasarā LSA Dome apstiprināja nostāju par pētniecībā balstītas mākslinieciskās prakses
doktorantūras programmu ieviešanu Latvijā un pēc tam tikās ar Kultūras ministri D.Melbārdi un
apsprieda jautājumu par šādu studiju programmu ieviešanu Latvijā, vienojoties par kopīgu tālāko
darbu. Kultūras ministre sniedza atbalstu tam, ka studējošiem jāsniedz tiesības arī Latvijā iegūt mākslas
doktora grādu, lai maģistra grādu ieguvušie studenti nebūtu spiesti doktorantūras studijas izvēlēties
ārvalstīs, kur daudzviet jau īsteno pētniecībā balstītas mākslinieciskās prakses doktorantūras
programmas. Lai rastu risinājumus šobrīd esošajiem problēmjautājumiem, kas liedz Latvijā īstenot šāda
veida studiju programmas, LSA ar Kultūras ministriju vienojās, ka tiks uzsākts darbs pie normatīvo
aktu grozījumu sagatavošanas, kas pēc tam arī tika darīts. Dažu mēnešu laikā nepieciešamie grozījumi
normatīvajos aktos tika izstrādi un uzsāktas sarunas par tiem ar Latvijas Zinātnes padomi, Augstākās
izglītības padomi, kas nepieciešamos grozījumus konceptuāli atbalstīja. Pie šī jautājuma plānots
turpināt darbu.
LSA pārstāvji vasarā tikās ar Veselības ministri A.Čakšu un apsprieda jautājumus, kas skar
medicīnas izglītību Latvijā, vienojoties par turpmāko darbu. Veselības ministre minēja, ka ministrijas
darba kārtībā ir un būs jautājumi par vienotas rezidentūras uzņemšanas komisijas izveidi, vienota valsts
nobeiguma pārbaudījumu ieviešanu medicīnas studiju programmā, medmāsu trūkumu slimnīcās un
nepietiekamo rezidentūras vietu skaitu. Pēc tikšanās problēmjautājumu risināšana tika uzsākta, un pie
tā plānots turpmāk strādāt.
Pārskata perioda laikā IZM bija uzsākusi no valsts budžeta finansētu studiju vietu 2017. gadam
plānošanas procesu un sagatavojusi principus studiju vietu piešķiršanai, kā ietvaros bija plānots arīdzan
pilotprojekta veidā atvērt “aploksni” jeb mainīt veidu, kā līdz šim tika piešķirtas valsts finansētās
studiju vietas IZM padotības augstskolās vienas izglītības tematiskās grupas ietvaros: sociālajās
zinātnēs, komerczinātnēs un tiesībās 10% no valsts budžeta finansētajām studiju vietām bakalaura un
maģistra līmenī (223 vietas) piešķirot pēc kvalitātes kritērijiem. Pie šī jautājuma LSA pārstāvji ļoti
aktīvi strādāja un sniedza savus priekšlikumus papildu kritēriju ieviešanai. Diemžēl, vairāku aspektu
dēļ pilotprojekts tika atlikts uz nākamo gadu, tas nozīmē, ka LSA darbs pie šī jautājuma turpinās.
LSA Akadēmiskā virziena vadītāja pārraudzībā tika strādāts pie “Studentu- ekspertu” tīkla, kura
ietvaros izveidots video lekciju ciklu studentiem, kuri piedalās akreditācijās kā eksperti.

Kopš pavasara beigām LSA ir aktīvi iesaistījusies Tieslietu ministrijas sanāksmē par valsts
vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena ieviešanu. Sanāksmes ietvaros tika izstrādāts
Ministru kabineta noteikumu projekts, kurā tika ņemta vērā LSA Domes jūnijā pieņemtā nostāja “Par
valsts vienotā jurista kvalifikācijas eksāmena ieviešanu Latvijā”, kā arī Augstskolu likuma grozījumu
projekts. LSA pauda atbalstu šiem grozījumiem Saeimas Juridiskās komisijas Tiesu politikas
apakškomisijas sēdē, kā arī sniedza savus precizējumus turpmākiem projektiem, kas tika skatīti
Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdēs. Tieslietu ministrijas darba grupas sanāksmes
par valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena ieviešanu.
Pasaules Bankas pētījuma ietvaros par Latvijas augstākās izglītības pārvaldību un mācībspēku
ataudzi šomēnes tika uzsākts darbs no Latvijas puses par doktorantūras un promocijas padomju
sistēmas apkopošanu. Lai efektīvi pārstāvētu doktorantu intereses, LSA uzsāka sadarbību ar Latvijas
Jauno zinātnieku apvienību (LJZA) šī jautājuma risināšanā un veica kopīgu aptauju. Tā ļāva identificēt
problēmas doktorantūrā. Anketas dati tika izmantoti pārrunās par doktorantūras procesu ar Pasaules
Bankas ekspertiem (tika nosūtīta kopīga vēstule ar priekšlikumiem), IZM un citām iesaistītajām pusēm.
Tāpat LSA piedalījās arī IZM rīkotajā seminārā kopā ar Pasaules bankas ekspertiem par ziņojuma
sagatavošanu un pirmajiem iespaidiem par situāciju Latvijā. LSA sadarbībā ar studējošo pašpārvaldēm
martā noorganizēja darba grupu par ekspertu ziņojumiem un rakstiskā veidā par tiem sniedza savus
komentārus un priekšlikumus.
Tika apstiprināts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada
30.augusta noteikumos Nr.685 “Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi””. LSA
kopā ar Latvijas Medicīnas studentu asociāciju (LaMSA) šo noteikumu projekta izstrādes un
pieņemšanas laikā pauda savu nostāju, iebildumus un ieteikumus grozījumu projektam. Lai arī tie tikai
daļēji tika ņemti vērā, panākti uzlabojumi, kas ir daudz labvēlīgāki studējošajiem nekā iepriekš bija
plānojusi Veselības ministrija.
Tika turpināts iepriekšējā gadā iesāktais darbs pie sabiedriskā transporta braukšanas maksas
atvieglojumiem studējošajiem.
Tāpat tika turpināts darbs pie studiju un studējošo kredīta ar valsts galvojumu kreditēšanas
sistēmas uzlabošanas (veikta pārrunas ar iesaistītajām pusēm). Tika apstiprināti Studiju un zinātnes
administrācijas sagatavotie Ministru kabineta rīkojumu projekti, kas paredzēja par valsts budžeta
līdzekļiem 161 982 eiro apmērā uzsākt studējošā kredīta dzēšanu 200 cilvēkiem, bet par 219 155 eiro –
studiju kredīta dzēšanu 406 cilvēkiem. LSA pārstāvji aktīvi iesaistījās šo rīkojuma projektu
izstrādāšanā un iesniedza vairākus priekšlikumus, kas visi tika ņemti vērā.
Rudenī LSA aicināja Saeimai rast iespēju 2017., 2018. un 2019. gada valsts budžetā palielināt
finansējumu augstākajai izglītībai, lai nevajadzētu veikt valsts finansēto studiju vietu skaita
samazinājumu. 25. oktobrī LSA rīkoja akciju pie Ministru kabineta ēkas, kad tajā norisinājās Valdības
sēde, kurā bija paredzēts skatīt jautājumu par finansējuma pieaugumu augstākajai izglītībai tuvākajiem
trim gadiem. Pēc valdības pārstāvju diskusijām, šis punkts tika atlikts, tādējādi nespējot vienoties par
papildu finansējuma piešķiršanu augstākajai izglītībai 2018. un 2019. gadam. Lai nepieļautu lēmumu
par papildus finansējuma nepiešķiršanu augstākajai izglītībai un valsts finansēto studiju vietu
samazinājumu, LSA rīkoja gājienu studentu interešu aizstāvībai 31. oktobrī, kad Saeima valsts budžetu
skatīja 1.lasījumā. Šo notikumu rezultātā 1. novembrī Ministru kabinets oficiāli apliecināja, ka ir
izdevies rast risinājumu, lai tuvākajos 3 gados nevajadzētu veikt valsts budžeta finansēto studiju vietu
skaita samazinājumu. No valsts budžeta līdzekļiem finansēto studiju vietu skaits tika saglabāts 2016.
gada faktiskajā līmenī.
Decembrī norisinājās Latvijas Republikas tiesībsarga un Invalīdu un viņu draugu apvienības
“Apeirons” rīkota konference “Izglītības pieejamība”. Konferencē piedalījās arī LSA pārstāvji,
uzstājoties ar prezentāciju par studentcentrētas izglītības labajiem piemēriem un izaicinājumiem

Latvijas augstākās izglītības sistēmai, īpaši pievēršoties augstākās izglītības pieejamībai cilvēkiem ar
invaliditāti.
LSA pārstāvji piedalījās 31. Eiropas studentu konventā, kas notika Amsetrdamā un kuru rīkoja
Nīderlandes nacionālās studentu apvienības. Eiropas studentu konventa laikā tika apskatīta augstākās
izglītības modernizācija, sīkāk iedalot to trīs apakštēmās: 1. augstākās izglītības digitalizācija; 2.
internacionalizācija; 3.studiju kursu apraksti. Konventā tika aplūkotas iespējas, ko sniedz kvalitatīvi
studiju kursu apraksti un mācīšanās rezultātu definēšana, kas ir ļoti aktuāla tēma arī LSA. Studiju kursu
aprakstiem ir būtiska nozīme, sekmējot iepriekš iegūtās izglītības atzīšanu, veicinot otrajā konventa
dienā jau apgūto internacionalizāciju, kā arī nodrošinot studiju programmu daudzpusību kopumā. Viens
no veidiem, kā šo kontrolēt valstiskā līmenī, ir pilnīga Lisabonas konvencijas, kas Latvijā šobrīd ir
ieviesta tikai daļēji, ieviešana. Tāpat to varētu risināt ECTS (European Credit Transfer System)
lietošana mums ierasto kredītpunktu vietā. Šie jautājumi ir arī LSA šībrīža darāmo darbu sarakstā, pie
tiem jāturpina strādāt arī 2017. gadā.
No 15. līdz 17. aprīlim Tartu, Igaunijā norisinājās Ziemeļvalstu nacionālo studentu apvienību
sapulce (Nordic Organizational Meeting jeb NOM), kurā piedalījās vairāki LSA pārstāvji. Šīs sapulces
divas galvenās tēmas bija pasniedzēju pedagoģisko prasmju attīstība un Eiropas Studentu apvienības
(ESU) valdes vēlēšanas.
Baltijas valstu nacionālo studentu apvienību tikšanās (BOM) notika no 12. līdz 15. jūlijam
Lietuvā. Galvenā tēma bija maz reprezentētās studentu grupas studentu pārstāvniecībā, to iesaistes
iespējamie mehānismi. Kā zināms, arī Latvijas augstskolās ir studējošie, kuri ļoti mazā mērā vai vispār
nemaz netiek pārstāvēti studentu pašpārvaldēs, padomēs un citviet, kā, piemēram, cilvēki ar
invaliditāti, doktorantūras studenti, vecāka gadagājuma cilvēki, neklātienes studenti un citi. Tas,
savukārt, rada draudus studentu kustības leģitimitātei citās institūcijās, tādēļ LSA pārstāvju dalība
BOM bija ļoti noderīga. Pēc BOM tika izsūtītas rekomendācijas Baltijas nacionālo studentu
apvienībām, tajā skaitā arī LSA, kurās tiks izteikts aicinājums strādāt pie integrācijas jautājumiem
studentu pārstāvniecībā, interešu grupu vēlmju sekmīgākas apzināšanas un šo nepieciešamību
ievietošana gada plānos. Tālākajos LSA plānos ir darbs pie šo rekomendāciju ieviešanas Latvijā.
LSA bija arī 32. Eiropas Studentu konventā Bratislavā par neformālās izglītības atzīšanu
formālajā izglītībā, par dažādiem mācīšanās veidiem un par to, kā augstākā izglītība var veicināt
aktīvas pilsoniskās līdzdalības veicināšanu. Latvijas studējošo intereses tika pārstāvētas arī abās
Eiropas Studentu apvienības biedru sapulcēs, kurās tika pieņemtas nostājas par Eiropas līmeņa
augstākās izglītības attīstības un plānošanas dokumentiem- Eiropas jauno prasmju programmu (New
Skills Agenda), par Erasmus+ programmas attīstību, par Boloņas procesu, Lisabonas konvenciju u.c.
Pieņemtas pozīcijas par:
● valsts vienotā jurista kvalifikācijas eksāmena ieviešanu Latvijā;
● studiju pārtraukumu kārtību augstākās izglītības iestādēs;
● medicīnas izglītību Latvijā;
● Izglītības un zinātnes ministrijas vēstuli “Par principiem valsts budžeta finansēto studiju
vietu piešķiršanai 2017. gadam;
● pētniecībā balstītas mākslinieciskās prakses doktorantūras programmu ieviešanu Latvijā;
● turpmāku augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanu Latvijā.
Iekšējā virziena prioritāšu sarakstā bija darbs pie studējošo pašpārvalžu pārstāvniecības
stiprināšanas un kapacitātes celšanas. Šī mērķa sasniegšanai tika veidoti diskusiju un informatīvie
vakari, dažādas darba grupas, organizētas vizītes pie biedriem un veidoti motivējoši un informatīvi
attēli.
Neskaitot galvenos šī pārskata perioda uzdevumus, netika aizmirsts arī par ikgadējiem LSA
projektiem un semināriem – “Studentu Līderu forumu”, jauno pašpārvalžu aktīvistu semināru “Kam

Rūp Students”, reflektantu informatīvo kampaņu “Augstskolu Anatomija”, kā arī LSA Gada balvu.
Pārskatīts un atjaunots informatīvais saturs LSA mājaslapā, kas ļauj studentiem vieglāk
iepazīties ar sev interesējošajiem jautājumiem. Gada laikā dažādos veidos sagatavota informācija par
LSA darbību un aktualitātēm, kas nodota LSA mērķauditorijai – studējošo pašpārvalžu vadītājiem,
biedriem, domniekiem, aktīvistiem un vispārējiem interesentiem. Koordinēta sadarbība ar masu
medijiem, veidojot preses relīzes. Plašākai mērķauditorijai paredzētā informācija regulāri tiek ievietota
oficiālajā Facebook lapā vai Facebook grupā, kurā katrai pašpārvaldei ir iespēja nosūtīt ziņu pārējām
pašpārvaldēm, kā arī iepazīties ar aktuālo informāciju un tuvākajiem organizācijas notikumiem.
LSA biedri informēti par organizācijas mērķi, darbībām un iesaistes iespējām klātienes
prezentācijās, tā veicinot biedru izpratni par to, kā viņi var iesaistīties un piedalīties organizācijas
darbā, tās mērķa sasniegšanai.
6. Skaidrojumi par noteiktiem bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem
6.1. Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības pamatojums (Noteikumu par
biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem 14.punktā minēto nemateriālo
ieguldījumu un pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības pamatojums)
Pamatlīdzekļu sākotnējā vērtība ir to iegādes vērtība.
7. Informācija par fondiem - (biedrība, nodibinājums vai arodbiedrība var nesniegt šo
informāciju par mērķfondiem, ja šāda informācija saskaņā ar statūtiem vai pārvaldes institūcijas
lēmumiem uzskatāma par konfidenciālu)
7.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās
Biedrībai ir rezerves fonds, kas mainās atbilstoši pārskata gada ieņēmumu un izdevumu starpībai. Gada
sākumā rezerves fonds bija EUR 18 011,-, savukārt pārskata gada beigās tas palielinājies par EUR 2
411,-, sasniedzot EUR 20 423,- apmēru.
7.2. Fondu līdzekļu palielinājums pārskata gadā kopsummā un sadalījumā pa to veidošanās
avotiem – no ieņēmumu un izdevumu pārskatā aprēķinātās ieņēmumu un izdevumu starpības,
no fondu līdzekļu pārdales vai no citiem avotiem
Pārskata gadā rezerves fonda palielinājums veidojies no ieņēmumu un izdevumu starpības.
7.3. Fondu līdzekļu samazinājums pārskata gadā kopsummā un sadalījumā pa virzieniem –
pārdale uz citiem fondiem, fondos turēto līdzekļu izlietojums vai to vērtības samazinājums
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
8. Informācija par nodokļiem un nodevām
8.1. Pārskata gadā samaksātās nodokļu un nodevu summas sadalījumā pa nodokļu un nodevu
veidiem.
Pārskata periodā biedrības izdevumus sastāda šādi nodokļu maksājumi:
Biedrība pārskata gadā aprēķinājusi un veikusi apmaksu nodokļiem, kas saistīti ar darb algām valdes
locekļiem, kā arī uz projektiem piesaistītu personu autoratlīdzībām.
Pārskata periodā aprēķināti:
● Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas EUR 9 315.49 apmēra, no kā apmaksāti EUR 8 457.24
un EUR 858.25 uz pārskata gada beigām ir kā saistība pret Valsts budžetu;

● Iedzīvotāju ienākuma nodoklis pārskata periodā aprēķināts EUR 4 525.36, no tiem apmaksāts
EUR 4 105.62 un EUR 419.74 uz pārskata gada beigām ir kā saistība pret Valsts budžetu.
● Uzņēmējdarbības riska nodeva pārskaat periodā aprēķināta EUR 30.24 apmēra, apmaksāta EUR
28.80 un uz pārskaat gada beigām kā saistības pret budžetu atlikuši EUR 1.44.
8.2. Saņemtie nodokļu atvieglojumi un piešķirtās atlaides – par katru nodokli atsevišķi, norādot
dokumentus, kas apstiprina tiesības uz šādiem atvieglojumiem un atlaidēm
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
8.3. Dati par nodokļu maksājumiem, kuru maksāšanas termiņš vēl nav iestājies, par
nokavētajiem nodokļu maksājumiem un ar tiem saistītajām pamatparāda palielinājuma,
nokavējuma naudas un soda naudas summām, kā arī par citām valsts budžetam vai pašvaldību
budžetiem maksājamām summām sadalījumā pa nodokļu veidiem – pēc minēto datu
saskaņošanas ar nodokļu administrāciju
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
8.4. Detalizēta informācija par visām būtiskajām saistībām, kas nav ietvertas bilancē, par
biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības sniegtajām garantijām (galvojumiem), kā arī par
tiem apstākļiem, kādos šo garantiju (galvojumu) dēļ varētu rasties saistības. Norāda aizņēmumu
summas, procentus un samaksas termiņus. Ja aizņēmumi ir nodrošināti ar ķīlu, par to ziņo un
norāda, kurš īpašuma objekts izmantots par nodrošinājumu
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
8.5. Ja biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības pārvaldes institūcijas locekļi ir saņēmuši algu
vai atlīdzību par noteikta veida izdevumiem, – algas vai atlīdzības kopsumma un paskaidrojumi,
kāda veida izdevumi atlīdzināti. Minēto darbinieku vidējo skaitu gadā aprēķina, saskaitot
darbinieku skaitu pārskata gada katra mēneša pēdējā datumā un iegūto summu dalot ar mēnešu
skaitu pārskata gadā
Vidējais darbinieku skaits gada ietvaros ir bijis 7, valdes locekļiem noteikta atlīdzība par pienākumu
veikšanu, cita veida izdevumi atlīdzināti vien projektu vadītājiem un iesaistītajām personām par
izdevumiem, kas radušies projektu realizēšanas laikā.
8.6. Saskaņā ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā un viņu darba algas
kopsumma
Vidējais darbinieku skaits gadā ir 7, gada ietvaros aprēķinātā algu kopsumma ir EUR 27 326.16.
Atbildīgā persona _Maira Belova__
vārds, uzvārds

_________________
paraksts
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Latvija Studentu apvienība
(organizācijas nosaukums)
40008010647
(organizācijas reģistrācijas numurs)
Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns
I. Vispārīgā daļa
1. Organizācijas darbības mērķis
Latvijas Studentu apvienības mērķis ir pārstāvēt Latvijas studentus un cīnīties par
viņu kā nozīmīgas sabiedrības sociālās grupas tiesību un interešu ievērošanu
nacionālā un starptautiskā mērogā. Saskaņā ar Augstskolu likumu, apvienības
biedri ir visu Latvijas augstskolu studējošo pašpārvaldes. Latvijas Studentu
apvienība (LSA) pauž demokrātiskā procedūrā formulētu, reprezentatīvu Latvijas
studējošo viedokli.
2. Organizācijas darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā
labuma darbību
labdarība
izglītības veicināšana
cilvēktiesību un indivīda tiesību
aizsardzība

zinātnes veicināšana
vides aizsardzība

X pilsoniskās sabiedrības attīstība
veselības veicināšana
slimību profilakse
palīdzības sniegšana katastrofu
gadījumos un ārkārtas situācijās

trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu
grupu sociālās labklājības celšana
kultūras veicināšana
sporta atbalstīšana
cita (norādīt) _____________________

3. Sabiedrības daļa (turpmāk – mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas
sabiedriskā labuma darbība
ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnu
nepilnās ģimenes
cilvēki ar invaliditāti

personas, kuras pārsniegušas darbspējas vecumu
X 15–25 gadus veci jaunieši
personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm
ilgstošie bezdarbnieki
bezpajumtnieki
cilvēktirdzniecības upuri
politiski represētās personas
personas, kurām stihisku nelaimju vai dabas katastrofu dēļ ir nodarīts kaitējums,
vai viņu ģimenes
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un
viņu ģimenes, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas dēļ cietušās personas un
viņu ģimenes
personas ar alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai
datorspēļu atkarības problēmām un viņu ģimenes
ģimenes, kas audzina bērnu ar invaliditāti
bērni
no vardarbības cietušās personas
cita (norādīt)
4. Informācijas saņemšanai
Juridiskā adrese
Mārstaļu iela 2/4-4, Rīga, LV-1050
Kontaktadrese
Mārstaļu iela 2/4-4, Rīga, LV-1050
Tālruņa numurs
67216061f
Faksa numurs
67216061 Epasta adrese
lsa@lsa.lv
Mājaslapa
http://www.lsa.lv/
II. 2016.gada darbības pārskats

5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas
aktivitātes kalendāra gadā (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus
un veidot īsu aprakstu, papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus
uzskaitīt)
Konference par valsts vienotā juristu kvalifikācijas eksāmena ieviešanu. 27.
maijā, Raiņa bulvārī 19 notika LSA rīkota konference par valsts vienotā juristu
kvalifikācijas eksāmena ieviešanu. Konferences laikā gan studentiem, gan citiem
interesentiem bija iespēja noskaidrot Tieslietu ministrijas, juridiskās nozares, kā arī
akadēmiskās vides pārstāvju viedokļus šajā jautājumā. Konferences mērķis bija
informēt studentus par šāda eksāmena ieviešanu, par tā struktūru, kā arī uzklausīt
profesionāļu viedokļus.
Konference “Studentu kredīts – glābšanas riņķis vai akmens?”. Tā notika
Swedbank galvenajā ēkā aizvadītā gada 29.janvārī. Konferences mērķis bija
izvērtēt esošo studiju un studējošā kredīta ar valsts galvojumu kreditēšanas sistēmu
un aktualizēt nepieciešamās izmaiņas tajā. Konferencē piedalījās pārstāvji no
Izglītības un zinātnes ministrijas, Studiju un zinātnes administrācijas, Finanšu
ministrijas, Labklājības ministrijas, Rektoru padomes, Latvijas Komercbanku
asociācijas, Eiropas Studentu apvienības un Latvijas augstākās izglītības iestāžu
studējošo pašpārvaldēm.
LSA x stāstu vakari. Nelieli pasākumi, kuros organizācijas vecbiedri dalījās savā
pieredzē un atmiņās par darbības laiku LSA. Stāstu vakaru mērķis bija celt LSA
domnieku un aktīvistu zināšanu un izpratnes līmeni par organizācijas pagātni,
smelties iedvesmu un atziņas, kā arī rosināt kritiski domāt par aktuālajiem
notikumiem augstākajā izglītībā un tai pietuvinātiem tematiem.
Senatoru un domnieku seminārs. Norisinājās no 12. līdz 13. martam. Semināra
mērķis bija sniegt studējošajiem zināšanas par studiju kursu aprakstiem un
mācīšanās rezultātiem, kā arī prasmes un kompetences to uzlabošanai.
Konference “Kā spert pirmos soļus zinātnē?”. Tā tika rīkota kopā ar Latvijas
Jauno zinātnieku apvienību, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību.
Konference norisinājās 31. oktobrī, un tās ietvaros pieredzējuši lektori dalījās ar
savu pieredzi par to, kā viņi uzsāka zinātnieka gaitas, un sniedza padomus
dalībniekiem. Konference tika ierakstīta un publicēta LSA Facebook lapā.
Studentu Līderu forums. Studentu līderu forums ir projekts studējošo pašpārvalžu
aktīvākajiem biedriem ar mērķi stiprināt studentu kustību, slīpēt dalībnieku
personības un risināt augstākās izglītības politikas problēmas. Četru dienu laikā no
11. līdz 14. augustam, veicot dažādas aktivitātes, dalībnieki mācījās analizēt
informāciju, ko tiem sniedz, izprast sevi, savus cīņu biedrus, uzzināja, kā vislabāk
pārstāvēt savus studentus, un strādāja pie augstākās izglītības problēmjautājumu
risināšanas. Ievads forumam notika jau 4. augustā, kad Latvijas Universitātes
Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā norisinājās pre-pasākums, kura laikā
dalībniekiem notika pirmā satikšanās citam ar citu. Ievadpasākums tika veidots ar
mērķi, sagatavot dalībniekus pašam forumam, iepazīstinot viņus ar augstākās
izglītības finansēšanas sistēmu Latvijā,

kritērijiem, pēc kuriem tiek sadalītas budžeta vietas Latvijas augstākās izglītības
iestādes, kā arī ar Augstskolu likuma 78. pantu, kas nosaka valsts finansējumu
valsts dibinātajām augstskolām.
Seminārs “Kam rūp students? 2016”. 3 dienu motivācijas un iedvesmas
seminārs, kas ik gadu vienkopus pulcē jaunos un atraktīvos studentu pašpārvalžu
aktīvistus, lai pilnveidotu viņu zināšanas par studējošo pašpārvaldēm un LSA kā
institūcijām, kas pārstāv studentus, izspēlējot dažādas simulācijas un piedāvājot
izglītojošas lekcijas. Šī pārskata periodā tas notika no 4. līdz 6. novembrim viesu
namā “Debesu bļoda”.
Reflektantu informatīvā kampaņa “Augstskolu anatomija”. Pārskata perioda
augusta beigās noslēdzās LSA ikgadēji rīkotā reflektantu informatīvā kampaņa
“Augstskolu Anatomija”. Projekts jau desmito gadu tika rīkots ar mērķi izglītot gan
topošos, gan esošos studentus, kuri interesējas par augstākās izglītības aktualitātēm.
Kampaņas misija bija sniegt augstskolu reflektantiem informatīvu palīdzību un
padomus jautājumos, uz kuriem augstskolu reklāmas un aktivitātes informāciju
nesniedz vai tā ir maldinoša. Reflektantiem visu vasaru tika dota iespēja zvanīt un
sūtīt e-pastu konsultantiem ar saviem jautājumiem, kas saistīti ar augstāko izglītību.
Atbildes sniedza sagatavoti studenti, kuri spēja atbildēt ne vien uz jautājumiem, kas
skar sociālo sfēru, piemēram, par kredītiem, budžeta vietām un kopmītnēm, bet arī
uz jautājumiem par akadēmisko sfēru un studiju procesu. Pateicoties “Augstskolu
Anatomijas” atbalstītājam Swedbank, šogad kampaņas ietvaros tika izgatavotas
skrejlapas un plakāti, kas tika izdalīti vidusskolām, informējot par projekta norisi
un vēršot uzmanību tā aktualitātei.
6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā
uz mērķa grupu un attiecīgajā jomā
LSA Dome apstiprināja LSA Vadlīniju Ieviešanas stratēģiju, kas ir
dokuments, kurā tiek atspoguļoti LSA sasniedzamie mērķi un indikatori LSA
Vadlīniju īstenošanai. Gada plāns tika veidots, balstoties uz LSA Vadlīnijām 2016.2021. gadam, izvirzot galvenās darbības prioritātes.
8. jūnijā LSA prezidente M.Belova un Latvijas Republikas Ministru
prezidents M.Kučinskis parakstīja Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta
sadarbības memorandu, kura mērķis ir sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm
atbilstošas valsts pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti
lēmumu pieņemšanas procesos. LSA pievienošanās Nevalstisko organizāciju un
Ministru kabineta sadarbības memorandam pavēra plašākas iespējas studentu
pārstāvjiem lēmumu iniciēšanas, virzīšanas un pieņemšanas procesos, stiprinot
LSA lomu politikā.
Pārskata perioda laikā LSA Valde ir tikusies ar vairākiem ministriem, lai
pārrunātu jautājumus, kas skar studējošos. LSA Valde vasaras sākumā tikās ar
Ārlietu ministru E. Rinkēviču un apsprieda problēmjautājumus, kas saistīti ar vīzu
izsniegšanu topošajiem studentiem no trešajām valstīm, svešvalodu ierobežojumus
valsts augstskolās un augstākās izglītības internacionalizāciju un starptautisko
konkurētspēju. Tika aktualizēts jautājums arī par neakreditēto augstākās izglītības
iestāžu, piemēram, Eiropas Tālmācības augstskolas, maldinošajām reklāmām
potenciālajiem ārvalstu studentiem. LSA un Ārlietu ministrs vienojās, ka turpmāk
sadarboties jautājumos, kas skar ārvalstu studējošos.
Vasarā LSA Dome apstiprināja nostāju par pētniecībā balstītas

mākslinieciskās prakses doktorantūras programmu ieviešanu Latvijā un pēc tam
tikās ar Kultūras ministri D.Melbārdi un apsprieda jautājumu par šādu studiju
programmu ieviešanu Latvijā, vienojoties par kopīgu tālāko darbu. Kultūras
ministre sniedza atbalstu tam, ka studējošiem jāsniedz tiesības arī Latvijā iegūt
mākslas doktora grādu, lai maģistra grādu ieguvušie studenti nebūtu spiesti
doktorantūras studijas izvēlēties ārvalstīs, kur daudzviet jau īsteno pētniecībā
balstītas mākslinieciskās prakses doktorantūras programmas. Lai rastu risinājumus
šobrīd esošajiem problēmjautājumiem, kas liedz Latvijā īstenot šāda veida studiju
programmas, LSA ar Kultūras ministriju vienojās, ka tiks uzsākts darbs pie
normatīvo aktu grozījumu sagatavošanas, kas pēc tam arī tika darīts. Dažu mēnešu
laikā nepieciešamie grozījumi normatīvajos aktos tika izstrādi un uzsāktas sarunas
par tiem ar Latvijas Zinātnes padomi, Augstākās izglītības padomi, kas
nepieciešamos grozījumus konceptuāli atbalstīja. Pie šī jautājuma plānots turpināt
darbu.
LSA pārstāvji vasarā tikās ar Veselības ministri A.Čakšu un apsprieda
jautājumus, kas skar medicīnas izglītību Latvijā, vienojoties par turpmāko darbu.
Veselības ministre minēja, ka ministrijas darba kārtībā ir un būs jautājumi par
vienotas rezidentūras uzņemšanas komisijas izveidi, vienota valsts nobeiguma
pārbaudījumu ieviešanu medicīnas studiju programmā, medmāsu trūkumu
slimnīcās un nepietiekamo rezidentūras vietu skaitu. Pēc tikšanās
problēmjautājumu risināšana tika uzsākta, un pie tā plānots turpmāk strādāt.
Pārskata perioda laikā IZM bija uzsākusi no valsts budžeta finansētu studiju
vietu 2017. gadam plānošanas procesu un sagatavojusi principus studiju vietu
piešķiršanai, kā ietvaros bija plānots arīdzan pilotprojekta veidā atvērt “aploksni”
jeb mainīt veidu, kā līdz šim tika piešķirtas valsts finansētās studiju vietas IZM
padotības augstskolās vienas izglītības tematiskās grupas ietvaros: sociālajās
zinātnēs, komerczinātnēs un tiesībās 10% no valsts budžeta finansētajām studiju
vietām bakalaura un maģistra līmenī (223 vietas) piešķirot pēc kvalitātes
kritērijiem. Pie šī jautājuma LSA pārstāvji ļoti aktīvi strādāja un sniedza savus
priekšlikumus papildu kritēriju ieviešanai. Diemžēl, vairāku aspektu dēļ
pilotprojekts tika atlikts uz nākamo gadu, tas nozīmē, ka LSA darbs pie šī
jautājuma turpinās.
LSA Akadēmiskā virziena vadītāja pārraudzībā tika strādāts pie “Studentuekspertu” tīkla, kura ietvaros izveidots video lekciju ciklu studentiem, kuri piedalās
akreditācijās kā eksperti.
Kopš pavasara beigām LSA ir aktīvi iesaistījusies Tieslietu ministrijas
sanāksmē par valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena ieviešanu.
Sanāksmes ietvaros tika izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts, kurā tika
ņemta vērā LSA Domes jūnijā pieņemtā nostāja “Par valsts vienotā jurista
kvalifikācijas eksāmena ieviešanu Latvijā”, kā arī Augstskolu likuma grozījumu
projekts. LSA pauda atbalstu šiem grozījumiem Saeimas Juridiskās komisijas Tiesu
politikas apakškomisijas sēdē, kā arī sniedza savus precizējumus turpmākiem
projektiem, kas tika skatīti Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdēs.
Tieslietu ministrijas darba grupas sanāksmes par valsts vienotā jurista profesionālās
kvalifikācijas eksāmena ieviešanu.
Pasaules Bankas pētījuma ietvaros par Latvijas augstākās izglītības
pārvaldību un mācībspēku ataudzi šomēnes tika uzsākts darbs no Latvijas puses par
doktorantūras un promocijas padomju sistēmas apkopošanu. Lai efektīvi pārstāvētu
doktorantu intereses, LSA uzsāka sadarbību ar Latvijas Jauno zinātnieku apvienību
(LJZA) šī jautājuma risināšanā un veica kopīgu aptauju. Tā ļāva identificēt

problēmas doktorantūrā. Anketas dati tika izmantoti pārrunās par doktorantūras
procesu ar Pasaules Bankas ekspertiem (tika nosūtīta kopīga vēstule ar
priekšlikumiem), IZM un citām iesaistītajām pusēm. Tāpat LSA piedalījās arī IZM
rīkotajā seminārā kopā ar Pasaules bankas ekspertiem par ziņojuma sagatavošanu
un pirmajiem iespaidiem par situāciju Latvijā. LSA sadarbībā ar studējošo
pašpārvaldēm martā noorganizēja darba grupu par ekspertu ziņojumiem un
rakstiskā veidā par tiem sniedza savus komentārus un priekšlikumus.
Tika apstiprināts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi
Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.685 “Rezidentu sadales un
rezidentūras finansēšanas noteikumi””. LSA kopā ar Latvijas Medicīnas studentu
asociāciju (LaMSA) šo noteikumu projekta izstrādes un pieņemšanas laikā pauda
savu nostāju, iebildumus un ieteikumus grozījumu projektam. Lai arī tie tikai daļēji
tika ņemti vērā, panākti uzlabojumi, kas ir daudz labvēlīgāki studējošajiem nekā
iepriekš bija plānojusi Veselības ministrija.
Tika turpināts iepriekšējā gadā iesāktais darbs pie sabiedriskā transporta
braukšanas maksas atvieglojumiem studējošajiem.
Tāpat tika turpināts darbs pie studiju un studējošo kredīta ar valsts
galvojumu kreditēšanas sistēmas uzlabošanas (veikta pārrunas ar iesaistītajām
pusēm). Tika apstiprināti Studiju un zinātnes administrācijas sagatavotie Ministru
kabineta rīkojumu projekti, kas paredzēja par valsts budžeta līdzekļiem 161 982
eiro apmērā uzsākt studējošā kredīta dzēšanu 200 cilvēkiem, bet par 219 155 eiro –
studiju kredīta dzēšanu 406 cilvēkiem. LSA pārstāvji aktīvi iesaistījās šo rīkojuma
projektu izstrādāšanā un iesniedza vairākus priekšlikumus, kas visi tika ņemti vērā.
Rudenī LSA aicināja Saeimai rast iespēju 2017., 2018. un 2019. gada valsts
budžetā palielināt finansējumu augstākajai izglītībai, lai nevajadzētu veikt valsts
finansēto studiju vietu skaita samazinājumu. 25. oktobrī LSA rīkoja akciju pie
Ministru kabineta ēkas, kad tajā norisinājās Valdības sēde, kurā bija paredzēts
skatīt jautājumu par finansējuma pieaugumu augstākajai izglītībai tuvākajiem trim
gadiem. Pēc valdības pārstāvju diskusijām, šis punkts tika atlikts, tādējādi nespējot
vienoties par papildu finansējuma piešķiršanu augstākajai izglītībai 2018. un 2019.
gadam. Lai nepieļautu lēmumu par papildus finansējuma nepiešķiršanu augstākajai
izglītībai un valsts finansēto studiju vietu samazinājumu, LSA rīkoja gājienu
studentu interešu aizstāvībai 31. oktobrī, kad Saeima valsts budžetu skatīja 1.
lasījumā. Šo notikumu rezultātā 1. novembrī Ministru kabinets oficiāli apliecināja,
ka ir izdevies rast risinājumu, lai tuvākajos 3 gados nevajadzētu veikt valsts
budžeta finansēto studiju vietu skaita samazinājumu. No valsts budžeta līdzekļiem
finansēto studiju vietu skaits tika saglabāts 2016. gada faktiskajā līmenī.
Decembrī norisinājās Latvijas Republikas tiesībsarga un Invalīdu un viņu
draugu apvienības “Apeirons” rīkota konference “Izglītības pieejamība”.
Konferencē piedalījās arī LSA pārstāvji, uzstājoties ar prezentāciju par
studentcentrētas izglītības labajiem piemēriem un izaicinājumiem Latvijas
augstākās izglītības sistēmai, īpaši pievēršoties augstākās izglītības pieejamībai
cilvēkiem ar invaliditāti.
LSA pārstāvji piedalījās 31. Eiropas studentu konventā, kas notika
Amsetrdamā un kuru rīkoja Nīderlandes nacionālās studentu apvienības. Eiropas
studentu konventa laikā tika apskatīta augstākās izglītības modernizācija, sīkāk
iedalot to trīs apakštēmās: 1. augstākās izglītības digitalizācija; 2.
internacionalizācija; 3.studiju kursu apraksti. Konventā tika aplūkotas iespējas, ko
sniedz kvalitatīvi studiju kursu apraksti un mācīšanās rezultātu definēšana, kas ir

ļoti aktuāla tēma arī LSA. Studiju kursu aprakstiem ir būtiska nozīme, sekmējot
iepriekš iegūtās izglītības atzīšanu, veicinot otrajā konventa dienā jau apgūto
internacionalizāciju, kā arī nodrošinot studiju programmu daudzpusību kopumā.
Viens no veidiem, kā šo kontrolēt valstiskā līmenī, ir pilnīga Lisabonas
konvencijas, kas Latvijā šobrīd ir ieviesta tikai daļēji, ieviešana. Tāpat to varētu
risināt ECTS (European Credit Transfer System) lietošana mums ierasto
kredītpunktu vietā. Šie jautājumi ir arī LSA šībrīža darāmo darbu sarakstā, pie tiem
jāturpina strādāt arī 2017. gadā.
No 15. līdz 17. aprīlim Tartu, Igaunijā norisinājās Ziemeļvalstu nacionālo
studentu apvienību sapulce (Nordic Organizational Meeting jeb NOM), kurā
piedalījās vairāki LSA pārstāvji. Šīs sapulces divas galvenās tēmas bija pasniedzēju
pedagoģisko prasmju attīstība un Eiropas Studentu apvienības (ESU) valdes
vēlēšanas.
Baltijas valstu nacionālo studentu apvienību tikšanās (BOM) notika no 12.
līdz 15. jūlijam Lietuvā. Galvenā tēma bija maz reprezentētās studentu grupas
studentu pārstāvniecībā, to iesaistes iespējamie mehānismi. Kā zināms, arī Latvijas
augstskolās ir studējošie, kuri ļoti mazā mērā vai vispār nemaz netiek pārstāvēti
studentu pašpārvaldēs, padomēs un citviet, kā, piemēram, cilvēki ar invaliditāti,
doktorantūras studenti, vecāka gadagājuma cilvēki, neklātienes studenti un citi.
Tas, savukārt, rada draudus studentu kustības leģitimitātei citās institūcijās, tādēļ
LSA pārstāvju dalība BOM bija ļoti noderīga. Pēc BOM tika izsūtītas
rekomendācijas Baltijas nacionālo studentu apvienībām, tajā skaitā arī LSA, kurās
tiks izteikts aicinājums strādāt pie integrācijas jautājumiem studentu pārstāvniecībā,
interešu grupu vēlmju sekmīgākas apzināšanas un šo nepieciešamību ievietošana
gada plānos. Tālākajos LSA plānos ir darbs pie šo rekomendāciju ieviešanas
Latvijā.
LSA bija arī 32. Eiropas Studentu konventā Bratislavā par neformālās
izglītības atzīšanu formālajā izglītībā, par dažādiem mācīšanās veidiem un par to,
kā augstākā izglītība var veicināt aktīvas pilsoniskās līdzdalības veicināšanu.
Latvijas studējošo intereses tika pārstāvētas arī abās Eiropas Studentu apvienības
biedru sapulcēs, kurās tika pieņemtas nostājas par Eiropas līmeņa augstākās
izglītības attīstības un plānošanas dokumentiem- Eiropas jauno prasmju
programmu (New Skills Agenda), par Erasmus+ programmas attīstību, par Boloņas
procesu, Lisabonas konvenciju u.c.
Pieņemtas pozīcijas par:
● valsts vienotā jurista kvalifikācijas eksāmena ieviešanu Latvijā;
● studiju pārtraukumu kārtību augstākās izglītības iestādēs;
● medicīnas izglītību Latvijā;
● Izglītības un zinātnes ministrijas vēstuli “Par principiem valsts
budžeta finansēto studiju vietu piešķiršanai 2017. gadam;
● pētniecībā balstītas mākslinieciskās prakses doktorantūras
programmu ieviešanu Latvijā.
● turpmāku augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanu Latvijā.
Iekšējā virziena prioritāšu sarakstā bija darbs pie studējošo pašpārvalžu
pārstāvniecības stiprināšanas un kapacitātes celšanas. Šī mērķa sasniegšanai tika
veidoti diskusiju un informatīvie vakari, dažādas darba grupas, organizētas vizītes
pie biedriem un veidoti motivējoši un informatīvi attēli.
Neskaitot galvenos šī pārskata perioda uzdevumus, netika aizmirsts arī par
ikgadējiem LSA projektiem un semināriem – “Studentu Līderu forumu”, jauno

pašpārvalžu aktīvistu semināru “Kam Rūp Students”, reflektantu informatīvo
kampaņu “Augstskolu Anatomija”, kā arī LSA Gada balvu.
Pārskatīts un atjaunots informatīvais saturs LSA mājaslapā, kas ļauj
studentiem vieglāk iepazīties ar sev interesējošajiem jautājumiem. Gada laikā
dažādos veidos sagatavota informācija par LSA darbību un aktualitātēm, kas
nodota LSA mērķauditorijai – studējošo pašpārvalžu vadītājiem, biedriem,
domniekiem, aktīvistiem un vispārējiem interesentiem. Koordinēta sadarbība ar
masu medijiem, veidojot preses relīzes. Plašākai mērķauditorijai paredzētā
informācija regulāri tiek ievietota oficiālajā Facebook lapā vai Facebook grupā,
kurā katrai pašpārvaldei ir iespēja nosūtīt ziņu pārējām pašpārvaldēm, kā arī
iepazīties ar aktuālo informāciju un tuvākajiem organizācijas notikumiem.
LSA biedri informēti par organizācijas mērķi, darbībām un iesaistes
iespējām klātienes prezentācijās, tā veicinot biedru izpratni par to, kā viņi var
iesaistīties un piedalīties organizācijas darbā, tās mērķa sasniegšanai.
7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas
Dibinātāju/biedru skaits:
32 biedri - visu Latvijas akreditēto augstskolu studējošo pašpārvaldes, kā arī
divu Latvijas koledžu studējošo pašpārvaldes.
Iesaistīto personu skaits:
32 biedru (augstākās izglītības institūciju studējošo pašpārvalžu) biedri, aktīvisti un
valdes locekļi, kopā apmēram 200 (divi simti) cilvēku.
Sabiedriskā labuma guvēju skaits:
Aptuveni astoņdesmit pieci tūkstoši studējošo visās Latvijas augstākās izglītības
iestādēs, kā arī vispārējo vidējo izglītību iegūstošie skolēni.
8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums
Kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma
1 110.47 euro,
Kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma
1 110.47 euro, tai skaitā:
• sabiedriskā labuma darbībai 1 110.47 euro
• kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra gadā izlietoto
vispārējo ziedojumu kopsummas 0.00 euro
9. Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts
pārvaldes iestādēm, komersantiem)
Organizācijas biedru izstrādātā LSA Vadlīniju Ieviešanas stratēģija, gada plāns,
nodrošinot to tiešo vajadzību iekļaušanu LSA darbības plānā. Regulāras darba
grupas, sanāksmes, stratēģiskās tikšanās ar LSA biedriem, lai pilnveidotu un
atbilstoši aktualitātēm pielāgotu.
Attīstīta sadarbība ar sociālajiem partneriem: Augstākās izglītības padomi, Latvijas

Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību, Latvijas Jauno zinātnieku apvienību,
Latvijas Zinātņu akadēmiju, Latvijas Rektoru padomi, Eiropas tiesību zinātņu
studentu apvienību Latvijā, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Tiesībsarga
biroju, Memoranda padomes pārstāvjiem / nevalstiskajām organizācijām.
Pilnveidota sadarbība ar Ministru kabinetu (ministriem), Izglītības un zinātnes
ministriju, Akadēmisko informācijas centru / Augstākās izglītības kvalitātes
aģentūru, Studiju un zinātnes administrāciju, Kultūras ministriju, Tieslietu
ministriju, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisiju, Saeimas Ilgtspējīgas
attīstības komisiju.
Sadarbība starptautiskā mērogā ar Eiropas Studentu apvienību un citu Eiropas
valstu nacionālajām studentu apvienībām.
10. Organizācijas darbību kavējošie faktori
Valdes locekļu nomaiņa pārskata perioda laikā (bija brīdis, kad Valde netika
nokompletēta pilnā sastāvā). Atsevišķos gadījumos atbildīgā par uzdevumu
kompetences un nepieciešamo prasmju trūkums. Biedru, valdes locekļu un biroja
darbinieka termiņu neievērošana attiecīgu darbu veikšanā.
Ierēdņu un darbinieku lielā nomaiņa Izglītības un zinātnes ministrijā, kas kavējis
lēmumu pieņemšanas tempu, kā arī ar studentiem nesaistītais prioritāro darbu
apjoms ministrijā. Ministriju steidzamā kārtā virzāmie dokumenti uz apstiprināšanu
Ministru kabinetā. Vairākos gadījumos ir bijis pārāk īss laiks atzinumu
sagatavošanai un iesniegšanai, kas radījis nepieciešamību pēc lielākas piepūles to
kvalitatīvas sagatavošanai.
Papildus finansējuma nepieciešamība, lai veiksmīgāk pilnveidotu LSA gan iekšējo,
gan ārējo darbību. Vairākas idejas un vēlmes nav īstenotas finansējuma trūkuma
dēļ.
III. Turpmākās darbības plāns
11. Organizācijas plānotā darbība nākamajā kalendāra gadā
Ilgtermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – vairāk
par vienu gadu):
• iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu
aprakstu, papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
1) LSA iesaiste Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas darbā,
skatot jautājumus, kas skar grozījumus Augstskolu likumā. LSA veic
atzinumus par iesniegtajiem priekšlikumiem no studentu skatupunkta,
uzmanot, lai netiek pārkāptas studējošo tiesības. Tādējādi tiek nodrošināts,
ka augstākās izglītības sektorā iesaistītie virzās uz nepārtrauktu pilnveidi,
kvalitāti un darba tirgū pielietojamas izglītības sniegšanu studējošajiem.
Visa šī procesa laikā LSA nemitīgi uzsver, ka augstākajai izglītībai jābūt
pieejamai visai sabiedrībai, neatkarībā no cilvēka izcelsmes vai socioekonomiskā stāvokļa, veicinot valsts izaugsmi un sabiedrības attīstību.
2) LSA iesaiste Pasaules bankas pētījuma par augstākās izglītības pārvaldības
efektivizāciju izstrādē un komentāru sniegšanu. Pētījuma noslēgumā ir

paredzēta konference 2018. gada pirmajā ceturksnī. Līdz tam LSA plāno
sniegt savas rekomendācijas pētījuma izstrādes gaitā, kā arī sniegt papildus
datus un informāciju Pasaules bankas ekspertiem.
3) Plānots turpināt iesaistīties Akadēmiskās informācijas centra projekta
"Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību pilnveidei" darba grupās, lai
veiksmīgi norisinātos Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras iekļūšana
EQAR reģistrā. Paralēli, lai nodrošinātu LSA pārstāvju atbilstošu
sagatavošanu augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas vizītēm, plānots
turpināt uzlabot LSA “Studentu-ekspertu” tīkla darbību, pabeidzot filmēt
video lekciju ciklu studentiem, kuri piedalās akreditācijās un licencēšanās.
Video lekciju kursus studenti varēs apgūt jebkurā laikā.
• plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu
aprakstu, papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
1) Nākotnes studiju forums. Izaicinājumi un tendences augstākajā izglītībā
Latvijā. Forums ar mērķi apzināt, kāda ir nākotnes izglītība, iepazīstināt ar
inovatīvām idejām, sasaistīt tās ar darba tirgus aktualitātēm un
perspektīvām, kā arī diskutēt, uz kādām reformām jāvirzās Latvijas
augstākajai izglītībai. Foruma ietvaros plānotas četras paneļdiskusijas: 1.
“Kompetencēs balstīta augstākā izglītība”; 2.“Studiju starptautiskā
dimensija”; 3. “Zinātnes loma augstākajā izglītībā”; 4. “Iekšējā un ārējā
kvalitātes nodrošināšana”. Forums plānots 2017. gada 4. februārī Latvijas
Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā (Jelgavas iela 1, Rīga).
2) Konference par nepieciešamajām izmaiņām augstākajā izglītībā. Jau šobrīd,
vērojot augstākajā izglītībā notiekošos procesus, ir skaidrs, ka
nepieciešamas pārmaiņas, tā kā viss liecina par līdzekļu efektivizāciju,
resursu lietderīgu izmantošanu un konsolidāciju. Tā kā uzskatām, ka
studējošie var sniegt labu ieskatu tajā, kā izglītībai jāattīstās turpmāk, LSA
veidos konferenci, kurā varēs izteikties visas augstākajā izglītībā tieši un
pastarpināti iesaistītās puses. Konferences mērķis būs Latvijas augstākās
izglītības ilgtermiņa skatījuma izveide un optimāls plāns izglītības nākotnes
attīstībai.
3) Apaļā galda diskusija par problēmām, kas skar studiju un studējošā kredīta
sistēmu Latvijā. Cik zināms, šobrīd kreditēšanas sistēmā pastāv vairākas
nepilnības, kuru dēļ studentu iespējas saņemt studiju vai studējošā kredītu ir
ierobežotas. Plānots turpināt iesāktās sarunas ar iesaistītajām pusēm par
studiju un studējošā kredīta ar valsts galvojumu kreditēšanas sistēmas
uzlabošanu, lai nonāktu pie konkrētiem grozījumiem Ministru kabineta
noteikumos.
Īstermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods –
līdz vienam gadam):
• iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu
aprakstu, papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)

● Budžeta vietu pārdale sociālajās zinātnes, balstoties uz kvalitātes
kritērijiem.

Ņemot vērā 2016. gadā IZM izstrādāta projekta atlikšanu, 2017. gadā ir
paredzēts pie tā aktīvi strādāt, ņemot vērā IZM pārstāvju solījumus Saeimas
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. LSA plāno un jau aktualizē šo
jautājumu tikšanās reizēs ar IZM pārstāvjiem un plāno nodrošināt pēc
iespējas taisnīgāku kvalitātes indikatoru ieviešanu budžeta vietu pārdalē
saskaņā ar 2016. gadā LSA pieņemto nostāju. Tāpat tiks strādāts pie tā, lai
Latvijā pamazām tiktu ieviesta valsts dotēta augtākā izglītība (tam
nepieciešams papildus finansējums turpmākajos gados un reformas
augstākās izglītības sistēmā).
● Plānots strādāt pie izmaiņām Augstskolu un Valodu likumā, lai akadēmiskā
un zinātniskā grāda ieguvei nepieciešamos darbus būtu iespējams izstrādāt
kādā no Eiropas Savienības valodām, noslēguma darba izstrādātājam to
saskaņojot ar darba vadītāju un komisiju, tādējādi pārliecinoties par spēju
kvalitatīvi darbu vērtēt un vadīt. Vēl šajā gadā plānots izveidot nacionālo
studentu apvienību informācijas bukletu, kurā apkopota visa svarīgākā
informācija par citu valstu studentu pārstāvniecībām, kā arī iztulkot LSA
mājaslapu, tādējādi izpildot pamatpriekšnosacījums ārvalstu studentu
integrācijai.
● LSA iesaiste valsts vienotā jurista kvalifikācijas eksāmena izstrādē. Šī
procesa ietvaros gala mērķis ir Augstskolu likumu grozījumu panākšana,
kas sniegtu iespēju veidot valsts eksāmenus, kā arī konkrēti juristu
kvalifikācijas eksāmena ieviešanas Ministru kabineta noteikumu izveide. Šī
procesa ietvaros LSA plāno iesaistīties dokumentu izstrādē, piedaloties
sanāksmēs un sniedzot savus atzinumus, ar mērķi izveidot studējošo
interesēm visatbilstošāko valsts eksāmenu.
• plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu
aprakstu, papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
Plānoti organizācijas ikgadējie projekti, kas vērsti uz augstāko izglītības iestāžu
Studējošo pašpārvalžu aktīvistu kapacitātes uzlabošanu, piemēram, “Kam Rūp
Students? 2016” - apmācību seminārs studentiem, kuriem interesē iesaiste studentu
interešu pārstāvniecībā, “Reflektantu informatīvā kampaņa” - noderīgas
informācijas sniegšana reflektantiem par augstāko izglītību Latvijā, “Senatoru
seminārs” - apmācību seminārs studējošo pārstāvjiem, kas iesaistīti lēmumu
pieņemšanā augstākās izglītības iestādēs, “Studentu līderu forums” - apmācību
seminārs studentiem, kuri aktīvi darbojas studentu pašpārvaldēs. Papildus
informāciju skatīt atskata 5. punktā.
Maira Belova
(organizācijas vadītāja paraksts*)

(vārds un uzvārds)

Piezīme. * Veidlapas rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments
ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu
noformēšanu.
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PIEREDZE, MOTIVĀCIJA
➔
➔
➔
➔

LSA Gada aktīvists 2012
LSA Gada domnieks 2014
LSA Sociālā virziena vadītāja
LSA pārstāve Augstākās izglītības
padomē
➔ LSA prezidente

AIZVADĪTAIS GADS BAGĀTS AR
➔ spilgtiem notikumiem dialogā ar
politiķiem un izpildvaras
pārstāvjiem,
➔ mazākām un lielākām uzvarām
augstākās izglītības politikā,
➔ rūpēm par studējošo
pašpārvaldēm
➔ veiksmīgi aizsāktiem darbiem

PĀRZINU SPĒLES NOTEIKUMUS:
politisko situāciju šajā pašvaldību un
Saeimas priekšvēlēšanu periodā,
saspringtību, problēmjautājumus,
LSA iesāktos darbus un to
izaicinājumus augstākās izglītības
telpā

MANAS PRIORITĀTES TURPINĀS BŪT:

➔ Studentu interešu pārstāvēšana
un aizstāvēšana augstākās
izglītības politikā.
➔ Studentu vienotība un kustības
stiprināšana.

“LIELIE” JAUTĀJUMI
AUGSTSKOLU
LIKUMA
GROZĪJUMI
valodu lietojums,
vienotie valsts
eksāmeni, koledžas

AKREDITĀCIJAS,
LICENCĒŠANAS
NOTEIKUMU GROZĪJUMI
lai nodrošinātu Latvijas
augstākās izglītības
kvalitātes aģentūras
iekļūšanu Eiropas augstākās
izglītības kvalitātes
nodrošināšanas reģistrā

“LIELIE” JAUTĀJUMI

➔ Pasaules bankas pētījums.
➔ Valsts finansēto studiju vietu
piešķiršanas pilotprojekts.
➔ Nepietiekamies finansējums
augstākajai izglītībai.
➔ Studiju un studējošā kredīts ar valsts
galvojumu.

SADARBĪBA, ATGRIEZENISKĀ SAITE

Students

Studējošo
pašpārvalde

Latvijas
Studentu
Apvienības
Valde

TU UN TAVI BIEDRI

‘’

Ja Tu domā par vienu
gadu, iesēj sēklu, ja domā
par nākamajiem 10
gadiem, iestādi koku, ja
domā simt gadu mērogā,
izglīto cilvēkus!
Konfūcijs

82 194
Es ticu jūsu visu un ikviena individuālā
talanta spēkam, kas veido mūsu - Latvijas
Studentu apvienības - kolektīvo spēku.
Lai veiksmīga mūsu turpmākā sadarbība!

Nr
1

2

3

4

5
6

7
8

Pozīcija
Administratīvie izdevumi
Biroja telpu maksājumi
Biroja uzkopšana
Sakaru pakalpojumi
Kancelejas un biroja preces
Saimniecības preces
Izmaiņas Latvijas Republikas UR
Grāmatvedības pakalpojumi
Biroja tehniskais nodrošinājums
Bankas pakalpojumi
Reprezentācijas izdevumi
Vizītkartes
Prezentmateriāli
Mājas lapas un Facebook lapas izdevumi
Vizītes studējošo pašpārvaldēs
Semināri un pasākumi
Kam rūp students?
Līderu forums
RIK
Konferences, semināri par aktuāliem
jautājumiem augstākajā izglītībā
Senatoru un domnieku seminārs
Citi projekti un pasākumi
Atalgojums
Prezidents
Valdes loceklis
Valdes loceklis
Valdes loceklis
Valdes loceklis
Biroja darbinieks
Biroja darbinieks
Biroja
darbinieks
Nodokļi
Tiesvedība
Starptautiskie izdevumi
BM Malta
BM Izraēla
NOM Lietuva
NOM Zviedrija
ESC34
ESC35
BOM tikšanās Latvijā
ESU biedru nauda
Atbalsta fonda izveidei studējošajiem topošajiem zinātniekiem
Neparedzētie izdevumi
Izdevumi kopā

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2016
11.015.59
4.500.00
2.020.00
664.00
212.00
200.00
30.00
2.400.00
700.00
289.59
910.00
50.00
500.00
160.00
200.00
12.100.00
2.900.00
4.500.00
1.000.00

€
1.100.00
€
€
2.600.00
36 000
€6 288,26
€4 745,86
€4 745,86
€4 745,86
€4 745,86
€5 979,78
€4 745,86
4745.86
€ 13.500.00
€ 5.072.50
€ 1.350.00
€ 940.00
€ 200.00
€ 80.00
€ 575.00
€ 675.00
€ 90.00
€ 1.162.50

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2017
9.840.00
4.500.00
2.040.00
150.00
200.00
30.00
2.400.00
400.00
120.00
870.00
50.00
500.00
160.00
160.00
11.200.00
3.000.00
4.000.00
700.00
1.200.00
400.00
1.900.00
40.733.68
6.278.77
4.745.86
4.745.86
4.745.86
4.745.86
4.745.86
5.979.78
4.745.86
€ 13.500.00
€ 5.800.00
€ 1.050.00
€ 1.000.00
€ 150.00
€ 400.00
€ 700.00
€ 700.00
€ 250.00
€ 1.550.00

€
€

€
2.500.00 €

12.000.00
2.000.00

€

81.098.09 €

95.943.68

1 Biedru naudas
2 Ziedojumi
3 Atbalstītāji
Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas
4 procedūras (akreditācijas)
Valsts budžeta finansējums (atbalsta fonda
izveidei studējošajiem - topošajiem
5 zinātniekiem)
Ieņēmumi kopā
Bilance
Atlikums gada beigās

€
€
€

61.802.31 €
100.00 €
2.000.00 €

60.897.39
1.000.00 Finansiālie ziedojumi
2.000.00 Mantiskais atbalsts

€

1.100.00 €

1.200.00

€

-

€

12.000.00

€

65.002.31 €

77.097.39

-€

16.095.78 -€

18.846.29

Nr

Pozīcija
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Budžets 2016 Iztērēts 01.02. Prognoze līdz 01.04 Budžets 2017
4.500.00
€
4.500.00
Biroja telpu maksājumi €
2.020.00
Biroja uzkopšana €
€ 2.040.00
Sakaru pakalpojumi
€ 664.00
€ 0.00
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
€ 11.015.59
€ 0.00
€ 0.00
€ 9.840.00
Kopā

2. Reprezentācijas izdevumi
Budžets 2016Iztērēts 01.02. Prognoze līdzBudžets
01.04 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

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

Starptautiskie izdevumi Budžets 2016Iztērēts 01.02.Prognoze līdz 01.04Budžets 2017
BM70 Bergena € 1.350.00
BM Malta
€ 1.050.00
BM71 Bosnija
€ 940.00
BM Izraēla
€ 1.000.00
NOM Somija
€ 200.00
BOM Latvija
€ 250.00
NOM Islande
€ 80.00
NOM Lietuva
€ 150.00
ESC32 Slovākija
€ 575.00
NOM Zviedrija
€ 400.00
ESC33 Malta
€ 675.00
ESC34
€ 700.00
BOM tikšanās Lietuvā
€ 90.00
ESC35
€ 700.00
ESU biedru nauda € 1.162.50
ESU biedru nauda
€ 1.550.00
€ 0.00
€ 0.00 € 5.800.00
Kopā € 5.072.50

3. Semināri un pasākumi
3.1.
Kam rūp students?
3.2.
Līderu forums
3.3.
RIK
3.4.
Konferences, semināri par aktuāliem
3.5.
Senatoru un domnieku seminārs
3,6
Citi projekti un pasākumi
Kopā

2016
€ 2.900.00
€ 4.500.00
€ 1.000.00
€ 1.100.00
€ 0.00
€ 2.600.00
€ 12.100.00

€ 0.00

€ 0.00

2017
€ 3.000.00
2950
€ 4.000.00
4462
€ 700.00
€ 1.200.00 Kongress DS
Gada balva
€ 400.00
1000 100
800
€ 1.900.00
€ 11.200.00

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Pozīcija
2016
Prezidents
Valdes loceklis
Valdes loceklis
Valdes loceklis
Valdes loceklis
Biroja darbinieks
Biroja darbinieks
Biroja darbinieks
Nodokļi un nodevas
Kopā 36 000

2017

#########

Bruto Likme Slodze
€
4.41
0.6
€
4.00
0.5
€
4.00
0.5
€
4.00
0.5
€
4.00
0.5
€
4.00
0.5
€
3.15
0.8
€
4.00
0.5
€
0.5

Bruto Alga
€ 423.36
€ 320.00
€ 320.00
€ 320.00
€ 320.00
€ 320.00
€ 403.20
€ 320.00
€
-

VSAOI (dd)
€
99.87
€
75.49
€
75.49
€
75.49
€
75.49
€
75.49
€
95.11
€
75.49
€
-

VSAOI(DŅ) Neapliekamais
Apliekamais
minimumsienākums
IIN
URN
LSA Izdevumi
LSA izdevumi gadā Neto Alga
€
44.45
45.00 € 333.91 € 76.80
0.36 €
523.23 €
6.278.77 € 301.75
€
33.60
37.50 € 248.90 € 57.25
0.36 €
395.49 €
4.745.86 € 228.79
€
33.60
37.50 € 248.90 € 57.25
0.36 €
395.49 €
4.745.86 € 228.79
€
33.60
37.50 € 248.90 € 57.25
0.36 €
395.49 €
4.745.86 € 228.79
€
33.60
37.50 € 248.90 € 57.25
0.36 €
395.49 €
4.745.86 € 228.79
€
33.60
37.50 € 248.90 € 57.25
0.36 €
395.49 €
4.745.86 € 228.79
€
42.34
60.00 € 300.86 € 69.20
0.36 €
498.31 €
5.979.78 € 291.31
€
33.60
37.50 € 248.90 € 57.25
0.36 €
395.49 €
4.745.86 € 228.79
€
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
20174. gada 29. marta Kongresā,
protokola Nr. 2014/PP1

RĪGA
20174

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 nosaukuma 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, organizējot sapulces,
piketus un gājienus;
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
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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 Vvalde 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 vienu gadu vēl Valdes
locekļus (izņemot Prezidentu);
7.4.2. kontrolē Valdes darbu;
7.4.3. apstiprina Latvijas Studentu apvienības pārstāvjus valsts, pašvaldības vai
nevalstiskajās organizācijās; 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 trīsčetriem Domes uz vienu gadu 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 augstskolas 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 Vvaldes 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 var 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
Vvaldes 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.;
9.3.5. konstatē faktus;
9.3.6. veic savu darbu objektīvi.
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 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 ir atklātas un tiek protokolētas un pieņemtie lēmumi
ir atklāti.
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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
pārstāvēšanupārstāvību 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.
2.
3.
4.
5.

augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšana;
augstākās izglītības sociālā dimensija;,
studentu pārstāvniecības efektīvas darbības veicināšana;,
augstākās izglītības finansējums;,
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 - Mācībspēkieam jābūt kvalificētieam un spējīgieam
vadīt mācību procesu. Mācībspēkiem aktīvi jāpapildina un jāizmanto savas zināšanas mācību
metožu, formu izmantošanā un jaunu tehnoloģiju pielietošanā mācību procesā, aptverot visuas
studējošo grupuas vajadzības. AII ir jāveicina mācībspēku mobilitāte.
Studiju materiāltehniskais nodrošinājums - AII studentiem jānodrošina materiāltehniskie resursi,
kas atbalsta un veicina mācību procesu un studiju rezultātu sasniegšanu. Šiem resursiem sevī jāietver
ne tikai studiju infrastruktūrau, kā vienotius teritoriālieos kompleksius, laboratorijas un to
nodrošinājumsu, mācību auditoriju aprīkojumsu, nepieciešamie materiāli zinātniskajai darbībai un
interaktīvās vides nodrošinājumsi, bet arī datubāzes, bibliotēkas, mācību materiālius, kas pieejami
arī digitalizētā formā, un studiju kursu apguves iespējai 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, kas ir
nozīmīgas panākumiem darba tirgū. Darba devējiem studentiem jādod studentiem iespēja darboties
ar tehnoloģijām, kas aktuālas nozarē. Darba devējiem jāiesaistās studiju programmu veidošanas un
pilnveides procesā, kams 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. AIIAugstākās izglītības
iestādēm 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.
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Ārējās kvalitātes nodrošināšana - Latvijā augstskolu akreditāciju, studiju virzienu akreditāciju un
studiju programmu licencsēšanu veic Latvijas nacionālā akreditācijas aģentūra, kas ir iekļauta
Eiropas Kvalitātes nodrošināšanas reģistrā (EQAR) reģistrā. Studentam studiju virzienu
akreditācijas vizītēs ir eksperta statuss un studenti ir līdzvērtīgi dalībnieki studiju programmu
licencsēšanas 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 jebkuru no augstākās izglītības cikliem, nepieciešams nojaukt ekonomiskākas 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 vienlīdzīgsu un pietiekamsu
materiāltehniskaiso nodrošinājumsu visiem studējošajiem atbilstoši viņu vajadzībām, tostarp arī
nodrošinot pielāgotu infrastruktūru un atbalsta personālu studējošajiem ar invaliditāti un iespēju
diferencēt studiju procesu atbilstoši katra studējošā 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. Sstipendiju
fonda un stipendiju finansiāliaso apmērsu 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
finansiālsu atbalstsu 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,
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auditorijām ir jābūt aprīkotām ar bezvadu internetu un kontaktligzdām visu studējošo
datoriem.
Dienesta viesnīcas - Dienesta viesnīcu pieejamībai un to kvalitātei jābūt vienai no AIIaugstākās
izglītības iestāžu 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 AIIaugstākās izglītības institūcijā jādarbojas
neatkarīgai, leģitīmi vēlētai studējošo pašpārvaldei, kamurai 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 veicināšanau - 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 - AIIAugstākās izglītības iestāžu 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
pilnvērtīgiu veikt savas funkcijas, LSA ir 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 modelims ir jābūt valsts dotētia augstākajaiā 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 pasūtījumams budžeta vietām jābalstās uz izanalizētiem un
pamatotiem datiem. Valsts dotētaajāms studiju vietāmas valsts mērogā jātiek nodrošinātāmas katrā
no Ministru kabineta noteiktajiem studiju virzieniem. Visām zinātnu nozarēm Latvijā jātiek
finansētām no valsts līdzkļiemLatvijā no valsts līdzekļiem tiek finansētas visas zinātņu nozares.
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
ieviešanaas notiktu ieviestas 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 ieapgūto mācīšanās
rezultātu atzīšanā. Studiju mobilitātes iespējas ir jāpadara vienlīdz pieejamas visiem studentiem,
neatkarīgibā 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 izveidei, t.sk. kopīgo un dubulto grādu studiju programmas. Jāatbalsta apstākļu
radīšana, kas veicinātu ienākošo un izejošo mobilitātes rādītāju palielināšanu atbilstoši strātēģijas
“Eiropa 2020”Eiropas stratēģijas 2020 rādītājiem.
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