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

 

 

ZIŅOJUMS 

pie 2015. 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) 

Prezidents Ilva Grigorjeva, personas kods 050192-*, amatā stājies 2015.gada 30.martā; 

Starptautiskā virziena vadītāja Inguna Zariņa, personas kods 110787-*, amatā stājusies 

2015.gada 13. aprīlī; 

Akadēmiskā virziena vadītājs Aivars Šāblis, personas kods 090189-*, amatā stājusies 

2015.gada 5.augustā 

Sociālā virziena vadītāja Maira Belova, personas kods 190192 -*, amatā stājies 

2015.gada 14.aprīlī 

Iekšējā virziena vadītājs Rihards Vijums, personas kods 190692-*, amatā stājies 

2015.gada 14. aprīlī 
 

4. Izmantotās metodes mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā un atšķirības no 

iepriekšējos pārskata gados izmantotajām metodēm 

 

Organizācijas biedru izstrādāts, un divas reizes gadā pārskatīts, gada plāns, 

nodrošinot to tiešo vajadzību iekļaušanu LSA darbības plānā. Regulāras stratēģiskās 

tikšanās ar LSA biedriem, lai pielāgotu organizācijas darba uzdevumus jaunākajām 

izmaiņām augstākās izglītības politikā. 

Sadarbība ar sociālajiem partneriem: Akadēmisko informācijas centru, Studiju un 

zinātnes administrāciju, Augstākās izglītības padomi, Latvijas rektoru padomi, Latvijas 

medicīnas studentu apvienību, Eiropas tiesību zinātņu studentu apvienību Latvijā, 

Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, 

Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību, Ārvalstu investoru padomi 

Latvijā.  Sadarbība ar Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju,  Saeimas 

Izglītības, kultūras un zinātnes 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 no e-pastiem pārvietojot uz mājaslapas sadaļu 

“Biedru zona”, plašākai mērķauditorijai paredzētā informācija regulāri tiek ievietota 

oficiālajā Facebook lapā vai Facebook grupā. 



Deleģēti pārstāvji ekspertu un novērotāju amatiem augstākās izglītības kvalitātes 

novērtēšanas vizītēs. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas 
 

Apstiprināti grozījumi Ministru kabineta noteikumos par stipendijām. Pateicoties 

LSA aktīvai darbībai ar sadarbības partneriem šie grozījumi tika apstiprināti un tagad 

jaunās kārtības mērķis ir nodrošināt, ka stipendijas tiek sadalītas pa studiju programmas 

akadēmiskajiem gadiem proporcionāli studējošo skaitam katrā akadēmiskajā gadā, kuri 

studē valsts finansētajās studiju vietās, vai arī citā veidā, saskaņā ar augstākās izglītības 

iestādes stipendiju piešķiršanas nolikumu.  

Gada laikā ir aktualizētas Eiropas augstākās izglītības telpas sociālās dimensijas 

rekomendācijas.  Strādāts pie studiju un studējošā kredīta ar valsts galvojumu 

kreditēšanas sistēmas uzlabošanas (rīkota konference, veikta pārrunas ar iesaistītajām 

pusēm), kas rezultējies, ar to, ka Ministru kabinets apstiprināja grozījumus, kas paredz, 

ka personām ar I vai II invaliditātes grupu vairs nebūs nepieciešams kredīta 

nodrošinājums — fiziskas personas vai pašvaldības galvojums — lai saņemtu studiju 

un/vai studējošā kredītu ar valsts galvojumu.  

Iesākts darbs pie sabiedriskā transporta braukšanas maksas atvieglojumi 

studējošajiem Jūrmalas, Jelgavas un Ventspils pilsētā studējošajiem.  

Kopā ar sociālajiem partneriem strādāts pie jaunā augstākās izglītības 

finansēšanas modeļa, kurš tika apstiprināts 28.jūlijā. Strādāts pie Latvijas nacionālās 

akreditācijas aģentūras izveides (Latvijas izglītības kvalitātes aģentūra- turpmāk 

aģentūra), aģentūras dokumentācijas un iekšējās kārtības apstiprināšanas un jaunās 

akreditācijas komisijas izveides.  

Izveidota Augstākās izglītības vīzija, kas ņemta par pamatu organizācijas vidēja termiņa 

plānošanas dokumentiem.  

LSA piedalījās Baltijas organizāciju tikšanās (BOM) reizē, kur Baltijas valstu 

studējošo pārstāvji diskutēja par mūžizglītību, kā rezultātā tika izveidotas 

rekomendācijas, kuras papildinot dalībvalstis vēlā varēs iesniegt savās Izglītības un 

zinātnes ministrijās. 

Noorganizēts Eiropas studentu konvents Rīgā par augstākās izglītības sociālo 

dimensiju. Latvijas Studentu apvienība šo projektu organizēja kopā ar Eiropas Studentu 

apvienību (ESU) un Eiropas Padomi (Council of Europe). Projekta mērķis bija diskutēt 

par augstākās izglītības pieejamību, nonākot pie secinājumiem, kā studējošo 

pašpārvaldes, sadarbībā ar valsts institūcijām var stratēģiski strādāt pie augstākās 

izglītības pieejamības veicināšanas. Papildus pārskata laikā organizēti vairāki citi 

semināri un apmācības: “Studentu - līderu forums”, seminārs jaunajiem Studentu 

pašpārvalžu biedriem “Kam rūp students?2015”, apmācību semināri studentiem, kuri 

piedalās un turpmāk piedalīsies studiju kvalitātes novērtēšanās procesā eksperta un 

novērotāja statusā u.c. izglītojoši projekti. 

Pārskata perioda laikā strādāts arī pie augstākās izglītības pieejamības 

jautājumiem cilvēkiem ar invaliditāti, uzrakstīts projekta pieteikums Erasmus+: jaunatne 

darbībā, izveidota elektroniska karte, kurā vienuviet atrodamas visas studentu dienesta 

viesnīcas Latvijā.  



Pieņemtas pozīcijas par: Par valodu lietojumu augstākajā izglītībā, par 

stipendijām studējošajiem. 

 Jāturpina darbs pie: reformām studentu kreditēšanas sistēmā, augstākās izglītības 

pieejamības, Pilnīgas Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēmas (ECTS) 

ieviešanu, grozījumiem augstskolu likumā, studējošo pašpārvalžu finansējuma 

nodrošināšanas un papildus finansējuma iegūšanas apvienībai.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

6. Skaidrojumi par noteiktiem bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem  

Pārskata gadā biedrības ieņēmumus veido biedru naudas, ziedojumi un ieņēmumi no 

saimnieciskās darbības. Izdevumu pozīciju veido izmaksas sabiedriskā labuma darbībai - 

projektu īstenošanai, tāpat arī administrācijas algām, nodokļiem un sociālajām iemaksām. 
 

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) 

Pārskata gadā biedrība nav iegādājusies pamatlīdzekļus. 
 

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) 

Biedrības bilancē skaitliskā vērtība piešķirta vien rezerves fondam. 
 

7.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās  

Biedrības rezerves fonda atlikums pārskata gada sākumā bija EUR 23 549,-, savukārt 

atlikums pārskata gada beigās ir EUR 18 011,-. 
 

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 
 

7.3. Fondu līdzekļu samazinājums pārskata gadā kopsummā un sadalījumā pa virzieniem 

– pārdale uz citiem fondiem, fondos turēto līdzekļu izlietojums vai to vērtības 

samazinājums 

Pārskata gadā rezerves fonda apjoms samazinājies par EUR 5 538. Fonda samazinājums 

veidojies, pamatojoties uz to, ka organizācijas izdevumu sadaļā tika iekļauta daļa projekta 

izdevumu, kuram finansējums piešķirts tika iepriekšējos periodos.  

 

8. Informācija par nodokļiem un nodevām 

Pārskata periodā biedrība veikusi nodokļu un nodevu, kas saistīti ar atalgojuma izmaksu 

darbiniekiem, nomaksu. 
 

8.1. Pārskata gadā samaksātās nodokļu un nodevu summas sadalījumā pa nodokļu un 

nodevu veidiem 

Pārskata periodā biedrības izdevumus sastāda šādi nodokļu maksājumi: 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis EUR 6 656; 

http://www.lsa.lv/wp-content/uploads/2015/10/Par-valodu-lietojumu-augsta%CC%84kaja%CC%84-izgli%CC%84ti%CC%84ba%CC%84.pdf


Valsts sociālās obligātās apdrošināšanas iemaksas EUR 8 722; 

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva EUR 27 
 

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 

 

Pārskata gadā, balstoties uz biedrības augstākās lēmējinstitūcijas apstiprināto 

organizācijas budžetu, tikušas izmaksātas algas valdes locekļiem un biroja 

administratorei. Atalgojuma kopsumma pārskata gadā bijusi EUR 31 806. Tāpat Latvijas 

Studentu apvienības valdes locekļiem ir atlīdzināti izdevumi, kas saistās ar mobilo sakaru 

izmantošanu darba vajadzībām EUR 54 apmērā. 
 

8.6. Saskaņā ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā un viņu darba 

algas kopsumma 

 

Pārskata periodā biedrībā saskaņā ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais 

skaits gadā bijis septiņi. Noteiktās bruto algas kopsumma pārskata gadā bijusi EUR 

31 806. 
 

 

 

Atbildīgā persona _Ilva Grigorjeva__   _________________ 

 vārds, uzvārds   paraksts  
 


