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LSA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 
03.03.2018.      Rīga      Nr. 2018/DP2 

 

Latvijas Studentu apvienības (LSA) sasauktā un rīkotā Domes sēde 

Domes sēdes norises vieta: Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 

10 

Sēde izsludināta: ar e-pasta starpniecību 2018. gada 3. februārī 

Sēdes sākums: 11:00 

Sēdē piedalās: 26 no 52 balsstiesīgajiem – konstatēts kvorums [BAT SP pārstāvja deleģējums pēc 

sēdes atzīts par nederīgu] 

 

LSA domnieki: 

Rolands Juris Zibins (EKA) 

Anete Ašmane (JVLMA) 

Helēna Matīsiņa (LJA) 

Linda Teikmane (LMA) 

Valters Odzulis (LNAA) 

Spīdola Martinsone (LSPA) 

Elīna Mārtiņa (LSPA) 

Jānis Mellēns (LU) 

Germans Kņazjuks (LU) 

Dana Gorina (LU) 

Justīne Širina (LU) 

Diāna Drozdova (RTA) 

Līga Fedotova (RTA) 

Elita Bušinska (RISEBA) 

Guntis Kalniņš (RISEBA) 

Evita Terēze Tēberga (RSU) 

Ksenija Tarasova (RSU) 

Olga Jasjuļaņeca (RSU) 

Beate Zlaugotne (RTU) 

Indra Pētersone (RTU) 

Ieva Laganovska (RTU) 

Teodors Kerimovs (RTU) 

Santa Katrīna Meikališa (VeA) 

Oskars Linde (VeA) 

Leina Markevica (ViA) 

Maira Belova (LSA) 

 

Viesi: 

Matijs Babris (LSA) 

Arkādijs Zvaigzne (LSA) 

Baiba Puisīte (LSA) 

Evelīna Puzo (LSA) 

Katrīna Sproģe (LSA) 

Liene Vaivode (RSU) 

Matīss Zemturis (RTU) 

Viesturs Baltušs (BAT) 

Mārtiņš Denefelds (RSU) 

Dāvis Freidenfelds (RTU) 

Sintija Lubanova (RTU) 

Renards Ozoliņš (LU) 

Anželika Liepiņa (APK) 

Nora Kezika (RTU) 

Claudio Rivera (FICIL) 

Ēriks Ajausks (FICIL) 

 

Sēdes darba kārtība: 

1. Domes sēdes atklāšana 

2. Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana 

3. LSA Valdes locekļu un biroja darbinieku darbības pārskats kopš iepriekšējās Domes 

sēdes 

4. Finanšu pārskats par periodu kopš iepriekšējās Domes sēdes 

5. Biedru naudas modeļa priekšlikumi 

6. LSA 2018./2019. gada budžeta projekts 

7. Par priekšlikumiem augstskolu pārvaldības izmaiņām 

8. Par iespējamajām izmaiņām LSA Kongresa un Domes mandātu skaitā 

9. Par iespējamajiem LSA reglamentējošo dokumentu grozījumiem 

10. Aktuālākā informācija par grozījumiem normatīvajos aktos 

11. LU SP aicinājums papildināt Prezidentes gada plānu 

12. Studējošo pašpārvalžu aktualitātes 
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1. Domes sēdes atklāšana 

_____________________________________________________________________________ 

 

Domes sēdi atklāj LSA Prezidentes M.Belovas un RTU SP Ārējo sakaru nodaļas vadītājas Indras 

Pētersones uzrunas. LSA Biroja vadītāja B.Puisīte ziņo, ka ieradušies 25 domnieki un kvorums 

nav konstatēts. 

 

2. Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana 

_____________________________________________________________________________ 

 

M.Belova: Piedāvāju, ka plānotos darba kārtības punktus izskatām neformāli. Vakar jums arī tiks 

iesūtīta vēstule no LU SP ar lūgumu LSA Prezidentes gada plānā iekļaut punktu par jautājumiem, 

kas būtu jāizskata. Piedāvāju, ka dodu vārdu LU SP pēc 10. punkta. [Nav iebildumu] 

 

3. LSA Valdes locekļu un biroja darbinieku darbības pārskats kopš iepriekšējās Domes 

sēdes 

_____________________________________________________________________________ 

 

M.Belova: 

o Saziņa ar Ārvalstu investoru padomes Latvijā (FICIL) pārstāvi Claudio Riveru par viņu idejām 

priekš augstākās izglītības iestāžu pārvaldības modeļiem, kā arī šo ideju tālākās virzības plāniem, 

ko plāno tuvākajā laikā skatīt (t.i. diskutēt vairāk) Saeimas komisiju sēdēs. Noskaidrots, ka 

Latvijas universitāšu asociācijas sēdē ideju par pārvaldības modeļa iespējamo maiņu, ņemot vērā 

Tartu Universitātes piemēru, atbalstījuši tikai Latvijas Universitātes rektors un Daugavpils 

Universitātes rektors, kam tik tikko ir beidzies pilnvaru termiņš (vēl MK jāapstiprina jaunievēlētā 

rektore), no pārējiem rektoriem ir nākusi noraidoša attieksme. Politisko partiju vidū idejai esot 

jau gūts atbalsts, tāpēc diskusijas par iespējamajām pārmaiņām pārvaldības modeļos vismaz 1 

augstskolai plāno notikt. 

o Dalība Saeimas komisiju sēdēs par grozījumiem Augstskolu likumā. 

o Sekošana līdz jautājumam par iespējamo augstskolu reorganizāciju (RTU un RBS; LU un RJA) 

(neoficiāla informācija). 

o Pedagogu izglītības jaunveides konsultatīvās padomes sēdes, kurās notika padomes tālākā 

darbības plāna sagatavošana un augstskolu sagatavoto pedagogu izglītības un attīstības plāna un 

pedagogu izglītības komunikācijas un publicitātes plānu apspriešana. 

o Dalība Saeimas komisiju sēdēs par Valsts kontroles konstatējumiem, secinājumiem un 

ieteikumiem likumības/lietderības revīzijā "Vai augstākās izglītības sistēma ir efektīva?". 

Deputāti ziņojumu pieņēma zināšanai, papildus darbības nav plānotas. Augstskolām un 

ministrijām ieteikumus ieteicams ieviest ziņojumā noteiktajā laikā. 

o Noslēdzies LSA Zinātnes fonds – IZM iesniegtas visas atskaites, visa piešķirtā summa netika 

izlietota. 

 

M.Babris: 

o Sagatavota pozīcija par Studiju kreditēšanas jautājumiem. 

o Sagatavota un izsūtīta aptauja par atbalstu jaunajiem vecākiem un bērnistabu pieejamību 

augstākās izglītības iestādēs. 

o Izziņots Student hike V 10. martā ar LLU SP. 

o Dalība sarunā ar European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) 

ekspertiem. 

o Darbs pie prezentācijas Dzīvnieku brīvības aktīvistu apmācības pasākumā 17. martā. 

o Sociālā virziena aktīvistu darba grupa 22. februārī un 23. janvārī. 

o Turpināts darbs pie Sociālā virziena datubāzes Airtable un aktīvistu saraksta ar Santu Katrīnu. 

o Sagatavota sponsoru datu bāzes forma Airtable. 
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o Atvaļinājums no 7. - 26. februārim. 

o 22. martā notiks Sociālā virziena aktīvistu tikšanās. 

 

K.Sproģe: 

o Aizpildīta un iesniegta apjomīga Eiropas Studentu apvienības (ESU) anketa “Bologna with 

Student Eyes”. 

o Veiksmīgi aizvadīta LSA un ESN Latvia darba grupa par Study in Latvia. Uzsākts darbs pie 

rekomendāciju apkopošanas galvenajām iesaistītajām pusēm. 

o Atsākts darbs pie mobilitātes aptaujas datu interpretācijas. 

o Dalība Pedagogu izglītības jaunveides konsultatīvās padomes sēdēs. 

o Apmeklēta diskusija par Norvēģu finanšu instrumentu 2014.-2021.g. 

o Dalība sarunā ar ENQA ekspertiem (aizvietojot Mairu). 

o Uzturēta komunikācija ar ESU apvienībām par LSA aktuāliem jautājumiem. 

 

A.Zvaigzne: 

o Saņēmām jaunāko Pasaules bankas ziņojumu. Norisinājās LSA darba grupa, kā ietvaros 

konstatēts, ka ziņojums ir atbalstāms, identificētas īpaši atbalstāmas jomas. 

o Valsts finansēto studiju vietu piešķiršana. Vairākas tikšanās un darbi pie LSA priekšlikumiem 

grozījumiem Augstskolu likumā. Deputāti tos iesniegs uz atvērumu, kur ir IZM priekšlikumi 

akreditācijai. Sagatavots ziņojuma par budžeta vietu piešķiršanu melnraksts. Uzsāktas pārrunas 

ar iesaistītām pusēm par ziņojuma saturu un ietvertām idejām. Līdz šim ir komentēšanai dots 

Augstākās izglītības padomei, SP un FICIL, kā arī atsevišķiem ekspertiem. 

o Deleģēti pārstāvji uz sekojošām licencēšanām - ViA “Virtuālā realitāte un mobilās tehnoloģijas”, 

“Mediju un informācijas pratība” un RTU un BA kopējo programmu “Finanšu pārvaldības 

informācijas sistēmas”. 

o Atzinuma izveide par IZM priekšlikumiem saistībā ar pāreju uz studiju programmu akreditāciju 

o Šajā periodā noticis neliels darbs pie Pasaules Latviešu zinātnieku kongresa organizēšanas. Atkal 

mainījies koncepts, tādēļ gaidām, kad noskaidrosies, kas tad būs. 

 

R.J.Zibins: 

o Rēķinu sagatavošana, nosūtīšana un atmaksāšana. 

o Izveidoto platformu uzturēšana (finanšu sistēma, finanšu kalkulators, atbalstītāju datu bāze 

utml.). 

o Uzsākta saziņa ar augstskolām un ārvalstu organizācijām, kurām ir finansiālas saistības ar LSA. 

o Darbs pie LSA budžeta projekta melnraksta 2018./2019. gadam izveides, noorganizētas 2 darba 

grupas. 

o Komunikācija un atbalsta sniegšana šajā periodā esošo projektu organizatoriem. 

o Darbs pie atbalstītāju piesaistes, komunikācija ar esošajiem atbalstītājiem. 

 

E.Puzo: 

o Izsūtītas 3 relīzes - 2 par Gada balvu un 1 par Nākotnes studiju forumu (NSF). 

o Nedaudz pieaudzis Facebook konta sekotāju skaits, bet pieaugums ir mazāks, nekā pirms gada 

ap šo laiku. Twitter sekotāju skaits ir pieaudzis par vairākiem desmitiem pateicoties NSF. Paldies 

Anetei Baltiņai, kas papildināja LSA sociālo tīklu saturu ar NSF informāciju. 

o Mājaslapas apmeklējumu skaits nav īpaši mainījies, skatītākās ir bijušas NSF ziņas un sadaļa. 

 

O.Jasjuļaņeca: Kā Dzīvnieku brīvības aktīvistu apmācības saistās ar studentu interesēm? 

 

M.Babris: Tas ir ielikts gada plānā, kā iesaistīt studējošos vides aktivitātēs. Šajā gadījumā tas ir 

atvērts pasākums, uz kuru studenti tiek aicināti. 
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J.Mellēns: Budžeta projekta dokumentā RPIVA ailītē vēl joprojām parādās biedru naudas parāds, 

kurš pēc LU SP ziņām ir samaksāts kā daļa no LU biedru naudas, nav pārmaksas. Vai ir kāds 

precizējums? 

 

R.J.Zibins: RPIVA parādās, jo 2017. gadā vēl bija. Par pārmaksu - tā ir mana kļūda, to precizēšu. 

 

G.Kalniņš: Kāda ir jūsu pieeja naudas atgūšanā no parādniekiem? 

 

R.J.Zibins: Par SP, kuras ir parādā - bieži vien šajos gadījumos augstskolā nav īsta SP. Strādājam 

pie tā, lai uzturētu komunikāciju ar neaktīvajām SP. Viens no risinājumiem ir salīdzināšanas akti, 

ar kuriem mēģinām augstskolas vadībai parādīt, ka ir sūtīti rēķini un tos nepieciešams apmaksāts. 

 

M.Belova: Vēlos informēt, ka jūsu vadībām var tikt nosūtīti šādi savstarpējo norēķinu 

salīdzināšanas akti par pēdējiem 3 gadiem, ja biedru naudas nav samaksātas. Esmu apņēmusies 

sadarbībā ar IZM sagatavot oficiālu vēstuli, kurā skaidrots, kā SP ir jāizlieto savs finansējums, 

balstoties uz Augstskolu likumu, kā arī kā tiek aprēķināta 1/200. 

 

Ierodas E.Mārtiņa un saņemts deleģējums [vēlāk atzīts par nederīgu] V.Baltušam. 

 

L.Vaivode: Aicinu pārskaitīt kvorumu. 

 

B.Puisīte: Uz sēdi ieradušies 27 domnieki. [BAT SP pārstāvja deleģējums pēc sēdes tiek atzīts par 

nederīgu, mandāts anulēts. Kvorums konstatēts arī bez BAT SP pārstāvja dalības] 

 

M.Belova: Lūgums turpmāk paziņot, ja neieradīsieties uz sēdi. Piedāvāju apstiprināt darba kārtību, 

vēlreiz neejot cauri darbības pārskatiem, un kā pirmspēdējo punktu pievienot LU SP aicinājumu.  

 

G.Kalniņš: Vai varam balsojumus punktos “LSA 2018./2019. gada budžeta projekts” un “Biedru 

naudas modeļa priekšlikumi” veikt pēc kafijas pauzes? Vai pārcelt šos punktus zemāk darba 

kārtībā? 

 

M.Belova: Piedāvāju, ka pēc punkta "Par priekšlikumiem augstskolu pārvaldības izmaiņām" 

atgriežamies pie šiem punktiem un turpinām diskusiju. 

 

I.Pētersone: Vai pēc pauzes varam veikt tikai balsojumu, jo mums šeit ir ierobežots laiks? 

 

M.Belova: Balsojumi šajos punktos vispār nav nepieciešami. Šajā Domes sēdē nav jāpieņem 

lēmums par budžetu un biedru naudu apmēru. 

Izsludinu balsojumu: 

“Par 3. marta Domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu”. 

 

PAR PRET ATTURAS 

27 0 0 

27. balss tiek anulēta, lēmums ir spēkā arī bez tās. 

Lēmums: 3. marta Domes sēdes darba kārtība ir apstiprināta. 
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4. Finanšu pārskats par periodu kopš iepriekšējās Domes sēdes 

_____________________________________________________________________________ 

 

Konta pārskats pielikumā. R.J.Zibins informē par pieeju Biedru zonā esošajam finanšu pārskatam. 

 

5. Biedru naudas modeļa priekšlikumi 

_____________________________________________________________________________ 

 

4 priekšlikumi atrodami pielikumā. 

 

R.J.Zibins: Darba grupu rezultātā tika izveidotas 3 formulas. Apskatoties plānotos izdevumus 

nākamajam gadam un zinot to, kā palielinās nodokļi un izmaksas, nonācām pie slēdziena, ka 

jāpalielina ieņēmumi. Biedru naudas ir stabilākā pozīcija, kas sniedz ieņēmumus. 

 

I.Pētersone: Pēc kādiem kritērijiem sākotnēji tika noteikts atlaides vai piemaksas koeficients? 

 

M.Belova: Esošā kārtība ir veca, ne visām SP 1/200 ir bijusi no pirmsākumiem. Lielas problēmas 

ir bijušas privāto augstskolu SP iegūt 1/200. Tad, kad tika veidota formula, bija zināms, ka 

vairākām augstskolām 1/200 nav un ka LSA nepieciešams palīdzēt to iegūt. Toreiz augstskolas SP 

piešķīra smieklīgas naudas, bija saprotams, ka vienā dienā 1/200 iegūt nesanāk, tāpēc tika izveidots 

pārejas koeficients. 

 

A.Zvaigzne: Tika iekļautas arī SP, kurām biedru nauda sastādīja 20% no budžeta, tāpēc pārejas 

periodā tika piemērota atlaide. 

 

M.Belova: Atlaides tika piemērotas līdz 2019. gadam, izveidojot trepes, kur summas izlīdzinās. 

 

I.Pētersone: Pēc kādiem principiem piedāvātajos modeļos noteikta piemaksa vai atlaide? Kristens 

bija darba grupā un neatminējās par atlaižu vai piemaksu piemērošanu. 

 

R.J.Zibins: Kopsavilkumā pateicu, ka piedāvāšu 3 variantus, kas ir izveidoti. Ceturtais variants ir 

tāds, ja saglabājas esošā biedru naudas formula. 

 

K.Tarasova: Par piemaksu un atlaidi doma bija tāda, ka starpība paliek tā pati, bet tiek vienlīdzīgi 

celts koeficients augstskolām, kurām ir piemaksa un kurām ir atlaide. 

 

I.Pētersone: Tā atlaide ir vēsturiska. Ja skatās šobrīd, tad teorētiski visām SP jābūt 1/200 un nav 

pamata piešķirt atlaidi vai piemaksu. 

 

M.Belova: Aicinu izteikt viedokļus par variantu, kas virzāms tālāk. 

 

I.Pētersone: RTU SP atbalsta pirmo variantu, kas ir 1 EUR par 1 studējošo, jo darba grupās par 

Kongresa un Domes mandātu skaita izmaiņu darba grupās tika daudz runāts par vienlīdzību un to, 

ka SP vajadzētu būt vienādām iespējām. Koeficienti vienmēr ir kaut kas no gaisa izrauts. 

 

L.Vaivode: Pievienošos Indrai, nevaram atstāt LSA ar tādu budžetu, kāds tas ir nepalielinot biedru 

naudas. RSU SP aicina atbalstīt modeli 1 EUR par 1 studentu. 

 

G.Kalniņš: 4. variants, ar kuru LSA varētu bankrotēt, noteikti tiek izslēgts. 3. variants - zaudētāji 

esam mēs visi, ieguvēji ir 3 augstskolas. Vislielākais zaudētājs ir LU, papildus LSA dabūtu 5000 

EUR. Es nesaprotu, kā tos koeficientus rēķina, es neesmu matemātiķis. 1 EUR par 1 studentu - 

papildus ienākumi 11 000 EUR, zaudētāji esam visi. Ja man pasaka, ka mūsu SP jāmaksā par 900 



6 

 

EUR vairāk, es sāku domāt, vai mums tas ir vajadzīgs. No 2011. gada dalības maksa ir kāpusi par 

1000 EUR, pat ja studentu skaits ir vienāds un ir kritums. Vislabākais variants ir papildus ienākumi 

18 000 EUR. Es nesaku, ka jūs par mums nerūpējaties, pasākumi ir vienreizēji, interesanti un 

aizraujoši, tomēr paskatāmies, kā varam samazināt izmaksas. No 2015. gada mūsu biedru nauda 

ir kāpusi par aptuveni 400 EUR. Šī gada variantos kāpums 900, 450 vai 200 EUR. Mums tikko 

tika palielināta studiju maksa par pāris simtiem. Augstskola sāk interesēties, ko mēs šeit darām, 

kādēļ mums ir tik lielas biedru naudas. Viņi sāk kuluāros domāt, vai mums ir nepieciešams šeit 

atrasties. Ar kalkulatoru liekot skaitļus uz atalgojumiem, jums tur pietrūkst pāris centu, arī citos 

aprēķinos. Aicinātu vadošos cilvēkus atvērt mapes un paskatīties, kur varat samazināt savas 

izmaksas, jo kaut kur bijāt samazinājuši. Ja būtu vairāk nekā 2 ailītēs, būtu patīkamāk, nekā likt 

klāt. 

 

O.Jasjuļaņeca: Par tavu pēdējo repliku pateikšu tikai to, ka apmeklēju 2 darba grupas par šo, un 

mēs izgājām katrai budžeta pozīcijai un katru samazinājām līdz minimumam. Šis ir labākais 

variants, ko varējām uztaisīt. Par algām - dzīves izmaksas aug, tie ir ārējie faktori, ko nevaram 

atļauties. Par semināriem un pasākumiem - tie ir nepieciešami. Es daļēji nepiekrītu tavam 

viedoklim. Ar šo monologu varēji atnākt uz darba grupu un palīdzēt. 

 

I.Pētersone: Pirms dažiem mēnešiem Lietuvā bija dažādas izmaiņas, izglītības ministrija teica, ka 

apgriezīs naudu augstākajai izglītībai. Lietuvas Studentu apvienība aicināja visas SP sūtīt 

ministrijai sūtījumus ar naudu - centiem vai dažiem eiro. Kopējā ziņa bija, ka, ja mēs visi ieliksim 

nedaudz naudas, tad kopā varam nosegt to mīnusu, kas radies augstākajā izglītībā. Manuprāt, 

mums uz LSA jāskatās kā uz valsti, uz augstāko studentu pārstāvniecību, kur mēs katrs pieliksim 

nedaudz. LU ir lielākais pieaugums, bet, cik zinu, viņi ar to ir mierā. Arī RTU ir gatavi maksāt to 

summu, kas ir šeit parādīta. Es neuzskatu, ka lielajām augstskolām vajadzētu uzturēt LSA, tas ir 

mūsu visu kopējais uzdevums. Sūdzieties par pieaugumu nebūtu pareizi. Visi izdevumi pieaug, 

algas ir jāpalielina, jo mēs gribam, lai LSA valde ir spēcīgi cilvēki, nevis ka spēcīgus cilvēkus 

paņem darba tirgus. 

 

J.Mellēns: Pa lielam piekrītu visam, ko teica RTU un RSU pārstāvji. Vienīgā pozīcija, kas darba 

grupā tik celta, bija darbinieku algas, lai cilvēkiem būtu interese strādāt LSA. Par to, ka augstskolas 

kuluāros jums jautā, ko šeit darāt, es aicinātu tīkloties ar citiem biedriem, un aicināt citu biedru 

pārstāvjus vai LSA valdi iet diskutēt ar jūsu augstskolas vadību, lai palīdzētu jums paskaidrot, 

kāpēc tā nauda būtu jāmaksā. 

 

K.Tarasova: Nav korekti mētāties ar frāzēm, par cik katram pieaug, jo ir jāskatās arī uz 

procentiem. Es saprotu, ka RISEBA ir viens no lielākajiem cietējiem, bet ne lielākais. Ir citas SP, 

kam summa ir neliela, bet pieaugums ir 2 reizes. 

 

R.J.Zibins: Pa algām - sazinājos ar grāmatvedi, viņa apstiprināja, ka atalgojumos būs vēl izmaiņas, 

jo viss ir atkarīgs no tā, vai tiks iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, lai netiktu maksātu tiks 

liels nodoklis. 

Es iepriekš esmu vadījis SP, un šī vienmēr ir bijusi platforma katrai SP realizēties tik, cik tā vēlas, 

jo te iespēju ir daudz. Mēs varam daudz piedāvāt, bet atkarīgs, cik paši esat gatavi ņemt. 

Tad, kad sasaucām darba grupu, sapratām, ka modeļi nav pilnībā līdzvērtīgi visiem, jo vairākām 

augstskolām budžetu veido citi ieņēmumi, kas uz mazāku studējošo skaitu dod lielāku budžetu SP. 

Līdz Kongresam nespēsim izveidot modeli, kas spēs paskatīties uz katru augstskolu individuāli, 

tāpēc nolēmām pēc budžeta apstiprināšanas nākamajā gadā sasaukt darba grupu un pie tā strādāt. 

 

M.Belova: Kopumā klausoties diskusiju, man ir ļoti skumji. Dzirdot frāzes, ka ''mēs būsim 

zaudētāji'', jo LSA jau tāpat pastāvēs, izcīnīs nozīmīgas lietas kā šogad studējošo iekļaušanu 

Veselības likumā, sadzirdēju pilsoniskās atbildības trūkumu. Arī Latvijā ir uzņēmumi, kas 
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nemaksā nodokļus, ka tikai vairāk pašam kabatā. Arī pilsonis, kurš nemaksā nodokļus, var 

izglītoties, izmantot veselības pakalpojumus, ceļu un citas lietas. Analoģiski gribu paskatīties uz 

LSA. Es gribētu vērst jūsu uzmanību uz jūsu darbībām un padomāt, vai gribat būt salīdzināmi ar 

tiem, kas nemaksā nodokļus. Vai tas, ka SP budžetā paturēsiet 300 EUR un varēsiet vēl vienu 

ballīti uztaisīt, ir studentu pārstāvniecība? Ja nepastāvēs LSA, 1/200 un studentu veto tiesības tiks 

atņemtas, it īpaši augstskolās, kuru primārais mērķis ir uzņēmējdarbība. Atalgojums šeit nevienam 

nav galvenā motivācija būt, tas ir vienkārši atbalsts. Kāda ir jūsu atbildība pret LSA? Ir ļoti 

redzams vadību spiediens uz to, lai SP nebūtu autonomas un būtu ietekmējamas. Gribētos, lai 

studentu kustība ir vienota. Augstskolas vadības cilvēkiem nepatīk LSA, jo LSA SP cilvēki 

iemācās cīnīties par studentu tiesībām, kas traucē augstskolai, kuras mērķis ir pelnīt. Aicinu sniegt 

saturu, nevis nākt kritizēt bez konkrētiem piedāvājumiem. 

Aicinu, ka veicam izmaiņas darba kārtībā un pārejam uz punktu par priekšlikumiem augstskolu 

pārvaldības izmaiņām un pēc tam ņemam kafijas pauzi. [Nav iebildumu] 

 

6. Par priekšlikumiem augstskolu pārvaldības izmaiņām 

_____________________________________________________________________________ 

 

FICIL sūtītā vēstule pielikumā. Sēdei pievienojas viesi no FICIL. 

 

C.Rivera: Kāpēc FICIL ar šo ņemas? Ārvalstu investori sastāda gandrīz pusi no nodokļiem Latvijā. 

Skatoties uz nākotni, ja ārvalstu investori aizvien vairāk ieguldīs, viņi skatās uz to, ka valsts 

attīstība ir normāla un sistēma strādā. Investorus ļoti uztrauc demogrāfija un darbinieku pieejamība. 

Izglītības sistēma ir būtiska, tai ir jābūt labai, lai piesaistītu jauniešus, kas paliek šeit un attīsta šo 

valsti tālāk. Ja programmas ir labas, tās sagatavos jauniešus, kā vajadzīgs. Ir daudz ziņojumu no 

Pasaules bankas, Latvijas bankas, FICIL, ka Latvijas izglītības sistēma ir laba, bet ļoti tālu no 

izcilības. Latvija nevar attīstīties, ja mūsu izglītības sistēma ir viduvēja. Es nāku no Argentīnas, 

tur mums ir sliktas, viduvējas un izcilas augstskolas, var izglītot dažāda līmeņa cilvēkus. Latvija 

nevar to atļauties, jo ir ļoti maza valsts, attīstība var balstīties tikai zināšanu ekonomikā. Tas 

nozīmē, ka augstākajai izglītībai jābūt izcilai. 

Viena no lietām, ko tagad atklāti sakām, ka augstākajā izglītībā pietrūkst finansējuma. Ja izglītības 

sistēma ir laba, investīcijas tajā atmaksāsies. Taču, ja turpinām nefinansēt pietiekami un izglītības 

sistēma nav laba, tad mēs šo naudu izšķērdējam. 

Mēs esam runājuši ar deputātiem un augstskolām, un mēs gribam ieteikt pirmo risinājumu - 2 gadu 

laikā pieņemt jaunu Augstskolu likumu, kas padarīs Latvijas augstāko izglītību starptautiski 

pievilcīgu, mazāk regulēt un vairāk vērst uz kvalitāti un studentu interesi. Jāatzīst, ka tikšanās ar 

augstskolu līderiem teicām, ka jāvirzās uz studentu interesēm, un viņiem tas nebija pieņemams. 

Mēs domājam, ka visai augstākās izglītības sistēmai jābūt tikai jums. 

Otrais priekšlikums ir līdz 2018. gadam ieviest tā saukto Tartu Universitātes pārvaldības modeli. 

Ieteiksim, ka šis modelis tiek ieviests LU, RTU un RSU. Tas ir labs modelis, ne perfekts, jo tas 

var garantēt caurspīdīgu un neatkarīgu universitātes sistēmu. Mēs iesakām nodrošināt studentu 

palikšanu tādā pašā pārstāvniecības līmenī, kā ir tagad. Padomē būtu 11 locekļi, 1 būtu nominēts 

no LSA puses un viens no universitātes SP puses. 

Es ļoti aicinu jūs piedalīties dialogā. Akadēmiskā brīvība nozīmē, ka varam atklāti runāt. Es nezinu 

citu valsti, kur ārvalstu investori nāk pretī studentiem un mēģina izveidot sadarbību. Kopā varam 

izveidot ļoti interesantu fronti. 

 

J.Širina: Vai uzmetums idejai ir apkopots kādā dokumentā, ko varētu izsūtīt domniekiem? 

 

C.Rivera: Tāds dokuments ir nosūtīts Prezidentei. 

 

M.Belova: Ar Jūsu atļauju pārsūtīsim. 
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J.Širina: Šajā padomē 2 pārstāvji būtu studējošie. Vai jums ir konkrēta ideja par deleģēšanas 

procesu, un kas notiek ar veto tiesībām šajā institūcijā? 

 

C.Rivera: Šie jautājumi ir jāapspriež un jāatrod kopsaucējs. Investori, mēs esam nedaudz naivi, 

neesam piedalījušies politiskajās sarunās. Esam ļoti pragmatiski. Esam gatavi runāt un meklēt 

risinājumus. 

 

J.Širina: Kā Jūs redzat tālāko rīcības plānu? 

 

C.Rivera: Es zinu, ka no konkrētiem deputātiem ir liels atbalsts, ka izglītības un zinātnes ministrs 

ir paudis atbalstu, kādā augstskolā ir pozitīvs noskaņojums šajā jautājumā. Latvijā nekas nenotiks, 

ja augstskolas nepiekritīs. Visas izcilās augstākās izglītības iestādes strādā ar šo modeli, visām 

veiksmīgākajām augstskolām ir padomes. 

 

D.Freidenfelds: Lai sasniegtu konkrētos mērķus, vai ir domāts par citiem modeļiem? Kādi ir šī 

modeļa riski, jo neviena sistēma nav pilnībā izcila? 

 

C.Rivera: Mūsu galvenais modelis ir neatkarīga padome, kur ir ļoti maz locekļu - 11-19, kuri 

vairākumā ir neatkarīgi. Mēs domājam, ka tas ir labākais modelis, mums nav citu variantu pašlaik. 

Par riskiem - kā notiks padomnieku nominācija. Šeit ir runa par lielāku caurspīdīgāku. Senātam 

paliktu tikai akadēmiskie jautājumi. 

 

A.Ašmane: Kāds ir Jūsu redzējums par mazajām augstskolām? Vai 11 padomes locekļi būtu arī 

mazākām augstskolām? 

 

C.Rivera: Mēs virzījām sākumā uz lielākām augstskolām, jo tās var uzreiz ietekmēt visu sistēmu. 

Tam jānotiek ar visām augstskolām. Labā prakse, kas izveidosies lielajās augstskolās, var notikt 

mazajās augstskolās. Padomēs lielākajai daļai būtu jābūt absolventiem. 

 

O.Jasjuļaņeca: Vai šis modelis varētu skart arī privātās augstskolas? 

 

C.Rivera: Mēs prognozējām, ka notiks demokrātiska konsolidācija. Domājam, ka ar padomju 

sistēmu būs vieglāk attīstīt konsolidāciju ar citām augstskolām. Domājam, ka notiks konsolidācija 

privātajā sektorā un privātās augstskolas dabūs to apjomu, kas nepieciešams, lai ieviestu šo modeli. 

Vēlamies fokusēties uz augstskolām, kas ir valsts finansētas. 

 

E.T.Tēberga: Ja lielākās augstskolas nepiekritīs šai idejai, vai Jums ir kāds cits variants, kā to 

ieviest? 

 

C.Rivera: Mums bija tikšanās ar visiem rektoriem. Es aizgāju mājās un domāju "kāpēc es ar šito 

ņemos?", mēs gribam mainīt viņu attieksmi. Nevienā brīdī negribam piespiest ieviest šo sistēmu, 

ja viņi negrib paši reformēt sevi. Tas ir jebkuru pārmaiņu vadības pamats. Es nekad neesmu 

redzējis tik lielu vienbalsību no ekspertiem kā esošās sistēmas kritikā. Es teiktu, ka turpināsim 

runāt. Es pajautāju rektoriem, kas notiktu, ja kāda no labākajām starptautiskajām universitātēm 

Latvijā atvērtu filiāli. Atbilde bija, ka tad mēs sakārtosim. Vai mums jāgaida šāds brīdis? 

 

M.Belova: No mūsu puses būtu rekomendējams iekļaut esošās normas par studentu pārstāvniecību. 

 

Izsludināta 20 minūšu pauze. 

 

G.Kņazjuks: Pastāv lielas bažas, ka ir apdraudēta demokrātija. Cik šobrīd ir lemtspējīgie? 

[Mandātus paceļ 27] Vai drīkst apskatīties BAT SP pārstāvja deleģējumu? 
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M.Belova: Situācija ar deleģējumiem ir tāda, ka šeit atrodas daži deleģējumi, ir deleģējumi, kas 

atrodas LSA birojā un ir deleģējumi, kas tiek iesūtīti elektroniski, paužot SP gribu. BAT SP 

pārstāvim mandāts ir izsniegts, pamatojoties uz SP demokrātiski vēlētas priekšsēdētājas vēlmi un 

apliecinājumu. 

 

I.Pētersone: Kādā formā ir deleģējums? 

 

A.Zvaigzne: Cik es saprotu, deleģējums ir paust ar priekšsēdētājas atbalstu, ka viņa ir sazinājusies 

ar LSA valdi un sniegusi šo informāciju. 

 

M.Belova: Pamatojoties uz Iesniegumu likumu, iesniegumus var fiksēt mutiskā veidā. Mutiskā 

viedā ir fiksēts iesniegums. Pēc Domes sēdes varam apliecināt. 

 

L.Vaivode: Ir bijuši precedenti, ka SP vadītājs ierodas un Domes sēdi un viņam pasaka, ka bez 

deleģējuma nevar saņemt mandātu. Citreiz ir pieļauta kļūda? 

 

B.Puisīte: Tas atgadījums bija kļūda, jo deleģējums bija tik vecs, ka to nebija iespējams ātri atrast 

sistēmā. 

 

M.Belova: No priekšsēdētāja varam saņemt deleģējumu, arī mutiskā formā. 

 

I.Pētersone: Atsaucoties uz Kārtības ruļļa 24. punktu, “Biedrs pirms reģistrācijas Domes sēdei 

elektroniski uz elektroniskā pasta adresi lsa@lsa.lv iesūta pilnvaru” un “Pilnvaras oriģinālu 

iesniedz ne vēlāk kā Domes sēdē pirms mandāta saņemšanas”, katrā e-pastā tiek atsūtīts 

deleģējuma melnraksts. Tad Kārtības rulli šajā brīdī varam ignorēt, jo ir kāds cits Iesniegumu 

likums? 

 

M.Belova: Aicinu atcerēties, ka kārtības ir dokumenti, kas reglamentē iekšējās sistēmas. Visi 

likumi ir augstākstāvoši. Birokrātija ir tāpēc, lai atvieglotu darbu. Papildus aicinu atcerēties, ka 

LSA reglamentē Augstskolu likums. 

 

G.Kņazjuks: Vai deleģējums ir tas pats, kas iesniegums? 

 

M.Belova: Mēs varam atvērt diskusiju, bet, cik vēsta manas juridiskās zināšanas, tas ir iesniegums. 

 

L.Vaivode: Varbūt Kārtības rullī būtu jāiekļauj tas, ka, pamatojoties uz Iesniegumu likuma 5. 

punktu, ka “Iesniegumu un atbilžu reģistrācijas kārtību nosaka iestādes vadītājs”, jo šobrīd varam 

skatīties uz Iesniegumu likumu, bet mēs pārkāpjam paši savus normatīvos dokumentus. 

 

M.Belova: Tas ir ierosinājums, ko varam skatīties pie punkta par izmaiņām reglamentējošajos 

dokumentos. Parasti zemākstāvošajos dokumentos neliek atsauces uz augstākstāvošajiem 

dokumentiem, jo tādā gadījumā mēs varētu salikt ļoti daudz atsauces uz dažādiem normatīviem. 

Auditorijā ir ticis konstatēts kvorums, varam atgriezties pie darba kārtības. Piefiksējam, ka 

iesniegums, kas nav rakstiskā veidā, būs pieejams. 

 

G.Kņazjuks: BAT SP izstājās no biedrības, kā viņi var pieņemt lēmumus, kas ir saistoši biedrībai? 

 

M.Belova: Cita juridiskā persona, biedrība "Latvijas Studentu apvienība" un Latvijas Studentu 

apvienība Augstskolu likuma izpratnē. Šajā Domes sēdē mēs nepieņemam lēmumus, kas tiešā 

veidā skar biedrību. Augstskolu likumā nav rakstīts, ka SP ir tiesības izstāties. Šeit ir jautājums 

par to, vai SP pilda savus pienākumus. Vai ir kāds priekšlikums? 
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G.Kņazjuks: Priekšlikums šajā Domes sēdē neveikt nekādus balsojumus. 

 

A.Zvaigzne: Mums ir ierobežots laiks, ierosinu, ka veicam balsojumu par darba kārtības 

papildināšanu ar punktu par šo jautājumu, ko ar balsojumu noraidām. [RSU SP uztur] 

 

G.Kņazjuks: Kā mēs varam balsot, ja nezinām, vai ir kvorums? 

 

M.Belova: Pēc sēdes esmu gatava iesūtīt visus juridiskos pamatojumus. 

 

I.Pētersone: Mums ir ierobežots laiks, 15:00 mūs visus kā dzīvniekus no šejienes metīs ārā. Ja 

LU ir pretenzijas, tās vajadzēja izteikt tad, kad Viesturs gāja pēc mandāta. Ja būs kādas kļūdas, 

Revīzijas komisija tās konstatēs. 

 

M.Belova: Vai RSU atsauc balsojumu? [RSU atsauc balsojumu] Tā kā vienbalsības par biedru 

naudas modeli nav, līdz Kongresam visdrīzāk būs vēl viena tikšanās, kur tiek izskatīti iespējamie 

modeļi. 

 

7. LSA 2018./2019. gada budžeta projekts 

_____________________________________________________________________________ 

 

Budžeta projekts pielikumā. R.J.Zibins prezentē sagatavoto projektu. Nav komentāru. 

 

8. Par iespējamajām izmaiņām LSA Kongresa un Domes mandātu skaitā 

_____________________________________________________________________________ 

 

RTU SP un LU SP priekšlikumi pielikumā. 

 

M.Belova: IZM pārskats par augstāko izglītību oficiāli vēl nav publiskots, bet neoficiāli no IZM 

esam saņēmuši datus par studējošo skaitu. Pamatojoties uz šiem datiem, ir veikti aprēķini. Ir 2 

priekšlikumi no RTU SP un 1 no LU SP. 

Esošajā formulā Kongresa delegātu skaits būtu 227 un Domē 52 cilvēki. Reti kurai augstskolai ir 

telpas, kurās var uzņemt 220 cilvēkus, kā arī, studējošo skaitam samazinoties, aktīvo cilvēku dalība 

SP ir samazinājusies. Jo vairāk cilvēku, jo dārgāks Kongress. 

 

I.Pētersone: Darba grupās nonācām pie slēdziena, ka vajadzētu izveidot tādu formulu, lai kopējais 

Kongresa delegātu skaits ir 150. Tādu formulu mēs izveidojām, kuras pamatā tiek ņemta kubsakne, 

kas padara dalījumus vienlīdzīgākus. Uzreiz tiek noteikts kopējais mandātu skaits, līdz ar to 

vienmēr varam rēķināties stabilu skaitu. Gājām uz to, ka Kongresā ir 150, formulu pielīdzinājām 

Domei. 

 

R.Ozoliņš: Mūsu formula arī ir balstīta uz kubsaknes formulu, kas ir līdzīga RTU variantam, 

tomēr mēs esam fokusējušies uz to, ka tiek noteikts minimālais un maksimālais delegātu skaits - 

minimālais ir 2 un maksimālais 10. Kubsakne nodrošina to proporcionalitāti un vienlīdzību. Ja 

kādai augstskolai ļoti palielinās studējošo skaits kādu procesu rezultātā, tad tā neiegūst milzīgu 

pārsvaru pār visiem. 

 

M.Belova: Kas notiek ar domnieku skaitu? Formula paliek tāda pati? 

 

R.Ozoliņš: Jā. 
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L.Vaivode: Aicinu balsot par RTU SP priekšlikumiem, jo, skatoties uz LU SP formulu, katru gadu 

varētu būt diskusijas par minimālo un maksimālo mandātu skaitu. Skatoties uz augstskolām, kas 

mēdz neapmeklēt Kongresu, var sākties runas par mandātu skaita sadalījuma vienlīdzību. 

 

J.Mellēns: Precizējums, ka RTU Kongresa un Domes formulas nav saistītas, var pieņemt Domes 

formulu bez Kongresa formulas. Saprotu Lienes bažas, bet jebkurā gadījumā Domei ir jānonāk pie 

kopīga lēmuma par minimālo un maksimālo skaitu. Tas gadījums, ko Liene minēja, šķiet potenciāli 

rets. Mēs aicinām apstiprināt RTU SP Domes aprēķina priekšlikumu un LU SP Kongresa aprēķina 

priekšlikumu. 

 

M.Belova: Izsludinu balsojumu: 

“Par LU SP piedāvājumu LSA Kongresa mandātu skaita noteikšanas formulai”. 

 

PAR PRET ATTURAS 

7 10 8 

G.Kņazjuks un M.Belova balsojumā nepiedalās. 

Lēmums: LU SP piedāvājums LSA Kongresa mandātu skaita noteikšanas formulai netiek 

apstiprināts. 
 

M.Belova: Izsludinu balsojumu: 

“Par RTU SP piedāvājumu LSA Kongresa mandātu skaita noteikšanas formulai”. 

 

PAR PRET ATTURAS 

16 5 5 

G.Kņazjuks balsojumā nepiedalās. Ar varbūtību, ka BAT SP pārstāvis balsojis jebkurā no 3 

variantiem, atņemot 1 balsi, balsojuma lēmums nemainās. 

Lēmums: RTU SP piedāvājums LSA Kongresa mandātu skaita noteikšanas formulai ir 

apstiprināts. 

 

I.Pētersone: Aicinu atbalstīt mūsu Domes formulu, jo tā būtu tā pati formula un viss būtu kārtībā. 

 

M.Belova: Izsludinu balsojumu: 

“Par RTU SP piedāvājumu LSA Domes mandātu skaita noteikšanas formulai”. 

 

PAR PRET ATTURAS 

22 0 4 

G.Kņazjuks balsojumā nepiedalās. Ar varbūtību, ka BAT SP pārstāvis balsojis jebkurā no 3 

variantiem, atņemot 1 balsi, balsojuma lēmums nemainās. 

Lēmums: RTU SP piedāvājums LSA Domes mandātu skaita noteikšanas formulai ir 

apstiprināts. 
 

9. Par iespējamajiem LSA reglamentējošo dokumentu grozījumiem 

_____________________________________________________________________________ 

 

LSA Statūtu, Kārtības ruļļa un Prezidenta ievēlēšanas kārtības grozījumu projekti pielikumā. 

B.Puisīte iepazīstina ar sagatavotajiem grozījumu projektiem. 

Iepazīstināšana ar Statūtu grozījumiem. 

 

I.Pētersone: Tad oficiālais ''AII'' atšifrējums ir ''augstākās izglītības institūcija''? 

 

B.Puisīte: Augstskolu likumā ir rakstīts "institūcija", uz tā balstījāmies. Ja kaut kur ir palikusi 

nesakritība, tas tiks izmainīts. 
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I.Pētersone: 6.8. punktā vajadzētu izlabot uz "vairāk nekā". [Tiek izlabots] 

 

Iepazīstināšana ar Kārtības ruļļa grozījumiem. 

 

G.Kalniņš: Esmu piefiksējis, ka priekšā sēdošie aktīvi izmanto ierīces un sačukstas. Aicinātu, ka 

jūs maksimāli iesaistāties sarunās un notikumos. 

 

M.Belova: Aicinu valdei un birojam tik daudz nesēdēt datorā. Ieskatāmies savās ierīcēs, lai mēs 

juridiski varētu paskaidrot jums lietas. 

Gribu dzirdēt jūsu komentārus par 24. punktu. Oriģināls ir arī ar elektronisko parakstu parakstīts. 

Iepriekš ir bijušas problēmas, ka neparakstīts deleģējums tiek iesūtīts un netiek atnests oriģināls. 

 

I.Pētersone: Vai ir kaut kur noteikts, kad apstiprinātajiem dokumentiem un protokoliem jāparādās 

Biedru zonā? 

 

M.Belova: Mums ir Komunikācijas vadlīnijas, kur ir atrunātas šīs lietas. 

Izsludinu balsojumu: 

“Par LSA Kārtības ruļļa grozījumu apstiprināšanu”. 

 

PAR PRET ATTURAS 

26 0 4 

G.Kņazjuks balsojumā nepiedalās. Atņemot 1 balsi, balsojuma lēmums nemainās. 

Lēmums: LSA Kārtības ruļļa grozījumi ir apstiprināti. 

 

Iepazīstināšana ar Prezidenta ievēlēšanas kārtības grozījumiem. 

 

R.Ozoliņš: Manuprāt, 10 dienas ir par daudz, lai sniegtu izvirzījumu, jo SP ir jāsasauc kopsapulce 

2 nedēļas iepriekš, lai lēmumi būtu leģitīmi. 

 

M.Belova: Vai no LU SP ir priekšlikums, ka izvirzījumu var iesniegt līdz Kongresa sākumam? 

 

R.Ozoliņš: Jā. 

 

M.Belova: Vai LU SP var piedāvāt konkrētas redakcijas? 

 

I.Pētersone: Es domāju, ka izvirzījumam jābūt pirms tam, jo var gadīties, ka dokumenti tiek 

iesniegti, bet SP izvirzījumu neiedod. Ieteiktu punktu atstāt tādu, kāds tas ir. 

 

L.Vaivode: Pēdējā nedēļā neizdomā, ka kļūsi par Prezidentu. Tā būtu skumīga situācija. 

Kopsapulce var deleģēt valdei dot izvirzījumu. Kandidēt vajadzētu izdomāt vismaz mēnesi pirms 

tam, tajā laikā jābūt kopsapulcei. 

 

R.Ozoliņš: Formulējums varētu būt "Prezidenta amata kandidātus izvirza LSA biedri līdz 

Kongresa sēdei, deleģējumu iesniedz dienu pirms Kongresa". 

 

M.Belova: Šajā formulējumā sanāk iespējams, ka līdz Kongresam neviens kandidātu dokuments 

nav pieejams kongresmeņiem. Vai jums der, ja 4.1. punkts tiek svītrots un pārlikts kā atsevišķs 

punkts "LSA biedra lēmums par izvirzīšanu attiecīgajam amatam tiek iesniegts līdz Kongresa 

sākumam"? 
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I.Pētersone: Vēlamies ierosināt 18. punktu šādā redakcijā - "Par prezidentu tiek ievēlēts tas amata 

kandidāts, kura kandidatūru atbalsta vairāk nekā 2/3 no Kongresā reģistrētajiem delegātiem". Tā 

būtu 101 balss, ja atnāk 150 delegāti. 

 

G.Kalniņš: Vai mums tiešām pēdējā Domes sēdē jārunā par būtiskām lietām? Varbūt atliekam uz 

nākamo sēdi? 

 

M.Belova: Vai šī kārtība stājas spēkā uz šo Kongresu vai nākamo, to var atrunāt apstiprinot. 

 

Diskusija par punkta redakciju. 

 

M.Belova: Izsludinu balsojumu: 

“Par Prezidenta ievēlēšanas kārtības 18. punkta izteikšanu redakcijā “Par prezidentu tiek 

ievēlēts tas amata kandidāts, kura kandidatūru atbalsta vairāk nekā 2/3 no Kongresā 

reģistrētajiem delegātiem””. 

 

PAR PRET ATTURAS 

17 1 8 

G.Kņazjuks balsojumā nepiedalās. Atņemot 1 balsi, balsojuma lēmums nemainās. 

Lēmums: Prezidenta ievēlēšanas kārtības 18. punkta grozījumu projektā tiks izteikts 

redakcijā “Par prezidentu tiek ievēlēts tas amata kandidāts, kura kandidatūru atbalsta 

vairāk nekā 2/3 no Kongresā reģistrētajiem delegātiem”. 

 

R.Ozoliņš: Mums ir potenciāls kandidāts, ko labprāt izvirzītu kopsapulcē, bet kopsapulce ir tikai 

15. martā. Mums ir nepieciešama 1 diena. 

 

M.Belova: Ja pieteikums tiek iesniegts ārpus laika, Kongress var balsot par tā izskatīšanu. 

 

N.Kezika: Vai LU SP nav punkts, kā kandidātu virzīt caur valdes sēdi? Vienas SP dēļ mums nav 

jāmaina punkts. 

 

R.Ozoliņš: Mēs savu priekšlikumu atsaucam. 

 

M.Belova: Vai kārtība stājas spēkā apstiprināšanas brīdī vai pēc Kongresa? Piedāvāju, ka stājas 

spēkā uzreiz. [Nav iebildumu] 

Izsludinu balsojumu: 

“Par Prezidenta ievēlēšanas kārtības grozījumu apstiprināšanu”. 

 

PAR PRET ATTURAS 

24 0 2 

G.Kņazjuks balsojumā nepiedalās. Atņemot 1 balsi, balsojuma lēmums nemainās. 

Lēmums: Prezidenta ievēlēšanas kārtības grozījumi ir apstiprināti. 

 

10. Aktuālākā informācija par grozījumiem normatīvajos aktos 

_____________________________________________________________________________ 

 

M.Belova: IZM rosina visās augstskolās profesionālās kvalifikācijas eksāmenus un noslēguma 

darbus atļaut kārtot jebkurā Eiropas Savienības oficiālajā valodā, kādā īstenota studiju programma. 

Izskatīti Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā (IKZK) uz 2. lasījumu virzāmajos grozījumos. 

Pretējos uzskatos ir valodnieki. “Ja šos IZM priekšlikumus skata atsevišķi, var šķist, ka tie neatstās 

nekādu ietekmi. Diemžēl valodas politikā nereti pat šķietami nenozīmīgs grozījums atstāj pēdas 
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visā sistēmā,” teic Latvijas Universitātes prorektore humanitāro un izglītības zinātņu jomā Ina 

Druviete, piebilstot, ka LU kolēģu vidū ir dažādi viedokļi. 

I.Dāldera iesniegtie priekšlikumi Augstskolu likuma grozījumiem tiek skatīti Saeimas IKZK. 

Netika atbalstīta koledžu un filiāļu svītrošana no likuma, IZM pārraudzības, kā augstskolas un 

koledžas ievēro likumu, funkcijas likvidēšanu. Tika atlikts punkts par vārdu ‘joma’ zinātnes nozarē. 

Uzreiz tika atmesta ideja par procentuālu paaugstinājumu profesoriem ar doktora grādu. Atbalstīti 

priekšlikumi, ka augstskolām darbībā jāizkopj un jāattīsta zinātne, māksla un valsts valoda un ka 

augstskolām jāīsteno iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas. Daudzi priekšlikumi vēl nav 

izskatīti. 

 

A.Zvaigzne: Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumi saistībā ar akreditācijas sistēmas 

izmaiņu. Galvenie priekšlikumi ir pāreja no studiju virzienu uz studiju programmu akreditāciju un 

akreditāciju “viļņa” sadalīšana. Nesadalīšana nozīmētu, ka LSA 2019. gadā jāsagatavo 233 

kompetenti studenti-eksperti, kas nav vienkārši. IZM ir pateikuši, ka, ja pāreja uz studiju 

programmu akreditāciju netiks atbalstīta, tad tiks atsaukts priekšlikums sadalīt akreditācijas vilni. 

Izveidojām aptuvenu uzmetumu, cik akreditācija varētu izmaksāt. Studiju programmu akreditācija 

ir dārga, tā varētu tikt segta no studējošo kabatām, tādēļ pret to cīnāmies. [Tiek demonstrētas 

tabulas, kas atrodamas pielikumā] Atzinumus ir iesniegušas LSA, Latvijas Koledžu asociācija, 

Aizsardzības ministrija, Rektoru padome, Akadēmiskās informācijas centrs, Iekšlietu ministrija, 

Latvijas Universitāšu asociācija, Privāto augstskolu asociācija, Augstākās izglītības padome, 

Latvijas Mākslas augstskolu asociācija, Kultūras ministrija, Veselības ministrija, Finanšu 

ministrija, Zemkopības ministrijas. Pašlaik ar nosacījumu atbalsta Latvijas Universitāšu asociācija 

un Veselības ministrija. Atzinumi pārsvarā ir noraidoši. 

 

11. LU SP aicinājums papildināt Prezidentes gada plānu 

_____________________________________________________________________________ 

 

LU SP vēstule pielikumā. R.Ozoliņš iepazīstina ar vēstules saturu. 

 

M.Belova: Paldies, par aktualizēšanu. Šajā jautājumā būtu jāiesaistās arī domniekiem. Lai 

sagatavotu konkrētāku priekšlikumu, mēģināšu noorganizēt darba grupu. Izceļu, ka būtu 

nepieciešams jums aktīvi iesaistīties. Ļoti svarīgi ietekmēt sabiedrisko domu šajā jautājumā. 

 

12. Studējošo pašpārvalžu aktualitātes 

_____________________________________________________________________________ 

 

ViA: 

Pieņēmām gada budžetu. 

Iesākām jaunu tradīciju - Olimpisko slidojumu, aizvadījām Cukurballi. 

 

VeA: 

Sākām veikt aptauju par studējošo apmierinātību ar dienesta viesnīcu. 

Izveidosim velonovietni. 

Sākts darbs pie Zinātniskās konferences organizēšanas. 

 

RTU: 

Norisinājās seminārs "Vai RTU studiju process ir kvalitatīvs?". 

Esam pieņēmuši izmaiņas vairākos reglamentējošajos dokumentos. 

Gatavojamies vēlēšanām. 

 

RSU: 

Norisināsies starptautiskā studentu konference. 



15 

 

Apstiprināti nolikumi studējošo atbalstam dalībā zinātnē un ārpus studijām. 

Strādājam, lai iegūtu atgriezenisko saiti no docētājiem par kursu novērtējumu anketām. 

Izveidots jauns akadēmisko un zinātnes aktualitāšu e-pasts. 

Iznācis 3. "Semper Anticus" izdevums. 

 

RISEBA: 

Nomainījās valde, aprīlī atkal būs valdes vēlēšanas, jo mainījām SP nolikumu. 

Veidojam ierosinājumu kasti. 

Turpinām darbu pie gada aptaujas par studiju procesu. 

Plānota sadarbība ar Estonian Business School pieredzes apmaiņā. 

 

RTA: 

Norisinājās pēcsesijas Valentīndienas atpūtas vakars studentiem, RTA Juristu dienas. 

Apbraukājam Latgales vidusskolas ar erudīcijas konkursu, ar mērķi piesaistīt topošos studentus. 

Paralēli gatavojamies augstskolas erudītam. 

 

LU: 

Norisināsies Akadēmiskais seminārs un jauno grupu konkurss "Hadrons". 

Norisinās Projektu konkurss. 

Strādājam ar jauno filiāļu integrēšanu LU vidē. 

Drīzumā tiks apstiprināts LU budžets, gatavojamies Satversmes sapulcei. 

Gatavojamies LU SP dzimšanas dienai. 

Sadarbojamies ar LU bibliotēku, diskutējam par nepieciešamajiem materiāliem studentiem. 

Palaistas studiju kursu anketas. 

 

LSPA: 

Mums vairs nav studiju grāmatiņas, tuvojamies e-sistēmai. 

Ieviešam jaunas tradīcijas un kultūras pasākumus. 

Mēģinām iesaistīt Erasmus studentus. 

 

LNAA: 

Norisinājusies balle kopā ar VPK. 

Norisinājusies sapulce ar rektoru un prorektoru, apspriedām sporta spēļu ideju. 

 

LMA: 

Norisinājās Karnevāls. 

 

BA: 

Norisināsies atkārtotās vēlēšanas, vēlēsim Starptautiskās sadarbības daļas vadītāju. 

Mēģinām plašāk ieviest angļu valodu SP. 

Strādājam ar fokusa grupām un aptaujas anketām. 

Cīnāmies ar grāmatu trūkuma problēmu bibliotēkā. 

Norisināsies "Iepeldi sesijā". 

 

JVLMA: 

Cīnāmies par studentu tiesībām pret Senāta nolikuma pārkāpšanu. Rektors sasaucis kopsapulci, lai 

aicinātu balsot par nolikuma punktu, kurš rektorātu neapmierina. 

 

LJA: 

Norisinājās Valentīndienas balle ar Medicīnas koledžu un Erasmus studentu un SP saliedējošais 

pasākums. 

Domājam uzdevumus konkursam "Enkurs". 
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Gatavojamies jaunajām rektora vēlēšanām, jo iepriekšējās netika juridiski korekti īstenotas. 

 

N.Kezika informē par topošo Revīzijas komisijas ziņojumu. 

LSA pateicas RTU SP par Domes sēdes uzņemšanu. 

 

 

 

Sēde tiek slēgta 15:03 

 

Sēdi vadīja                 M.Belova 

 

Sēdi protokolēja                 B.Puisīte 
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Gads Vietējie 
mācībspēki 

Ārvalstu 
eksperti 

Darba 
devēji 

Studējošie Kopā 

2019 30 15 15 15 75 

2020 114 57 57 57 285 

2021 96 48 48 48 240 

2022 104 52 52 52 260 

2023 122 61 61 61 305 

Ja netiek 
izkliedēta 
akreditācija 
(2019. gadā) 

466 233 233 233 1165 

 

  

AII 
SV akreditācija ar 
esošām 
programmām 

SP akreditācija ar 
esošām 
programmām 

SP akreditācija, ja pirms 
tam īsteno programmu 
konsolidāciju 

RTU EUR 194 516 EUR 1 380 000 EUR 1 725 000 

LU EUR 324 818 EUR 1 500 000 EUR 1 875 000 

VeA EUR 53 792 EUR 140 000 EUR 175 000 

ViA EUR 88 720 EUR 170 000 EUR 212 500 

 

















Nr Pozīcija 2017 2018

1 Administratīvie izdevumi 9.840.00€    12.405.00€     

Biroja telpu maksājumi 4.500.00€    8.000.00€        

Biroja uzkopšana / Atkritumu izvešana 200.00€           

Biroja uzkopšana / telpu uzkopšana 400.00€           

Kancelejas un biroja preces 150.00€        50.00€             

Saimniecības preces 200.00€        100.00€           

Izmaiņas Latvijas Republikas UR 30.00€          55.00€             

Grāmatvedības pakalpojumi 2.400.00€    2.400.00€        

Biroja tehniskais nodrošinājums 400.00€        1.000.00€        

Bankas pakalpojumi 120.00€        200.00€           

2 Reprezentācijas izdevumi 870.00€        860.00€           

Vizītkartes 50.00€          50.00€             

Prezentmateriāli 500.00€        500.00€           

Mājas lapas un Facebook lapas izdevumi 160.00€        160.00€           

Vizītes studējošo pašpārvaldēs 160.00€        150.00€           

3 Semināri un pasākumi 11.200.00€  7.150.00€       

Kam rūp students? 3.000.00€    2.500.00€        

Studentu Līderu forums 4.000.00€    2.000.00€        

RIK 700.00€        -€                 

Konferences, semināri par aktuāliem 

jautājumiem augstākajā izglītībā / Iekšējās vides 

pasākumi 250.00€           

Konferences, semināri par aktuāliem 

jautājumiem augstākajā izglītībā / Nākotnes 

Studiju forums 250.00€           

Senatoru un domnieku seminārs 400.00€        400.00€           

Citi projekti un pasākumi / Kongress 600.00€           

Citi projekti un pasākumi / Domes sēdes 150.00€           

Citi projekti un pasākumi / Gada balva 1.000.00€        

4 Atalgojums 42.343.20€  49.502.99€     

Prezidents €6 288,26 8.409.88€        

Valdes loceklis €4 745,86 5.722.39€        

Valdes loceklis €4 745,86 5.722.39€        

Valdes loceklis €4 745,86 5.722.39€        

Valdes loceklis €4 745,86 5.722.39€        

Biroja darbinieks €5 979,78 5.722.39€        

Biroja darbinieks €4 745,86 6.758.79€        

Biroja darbinieks €4 745,87 5.722.39€        

Atalgojuma virspozīcija 1600.00 -€                 

5 Tiesvedība € 13.500.00 € 13.500.00

6 Starptautiskie izdevumi € 5.800.00 € 6.022.40

BM Malta / ESU BM - Slovēnija € 1.050.00 € 1.042.40

BM Izraēla / ESU BM - Melnkalne € 1.000.00 € 1.016.00

NOM Lietuva / NOM Fēru salas € 150.00 € 923.00

NOM Zviedrija / NOM Latvija € 400.00 € 300.00

ESC34 / ESC Austrija € 700.00 € 538.00

ESC35 / ESC Rumānija € 700.00 € 832.50

BOM tikšanās Latvijā / BOM Igaunija € 250.00 € 208.00

ESU biedru nauda € 1.550.00 € 1.162.50

7

Atbalsta fonda izveidei studējošajiem - 

topošajiem zinātniekiem 12.000.00€  12.000.00€     

8 Neparedzētie izdevumi 400.00€        400.00€           

Izdevumi kopā 95.953.20€  101.840.39€   

2.040.00€    

1.200.00€    

1.900.00€    



Variants 1 Variants 2 Variants 3 Variants 4

1 Biedru naudas 60.897.38€  71.979.00€     79.488.32€                   65.975.31€          60.188.03€           

2 Ziedojumi 1.000.00€    3.000.00€       3.000.00€                     3.000.00€            3.000.00€             

3 Atbalstītāji 2.000.00€    2.000.00€       2.000.00€                     2.000.00€            2.000.00€             

4

Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas 

procedūras (akreditācijas) 1.200.00€    1.000.00€       1.000.00€                     1.000.00€            1.000.00€             

5

Valsts budžeta finansējums (atbalsta fonda 

izveidei studējošajiem - topošajiem 

zinātniekiem) 12.000.00€  12.000.00€     12.000.00€                   12.000.00€          12.000.00€           

6 Tiesvedība 13.500.00€  13.500.00€     13.500.00€                   13.500.00€          13.500.00€           

Ieņēmumi kopā 90.597.38€  103.479.00€   110.988.32€                97.475.31€          91.688.03€           

Bilance 5.355.82-€    1.638.61€       9.147.93€                     4.365.08-€            10.152.36-€           

Atlikums gada beigās (2019) 24.160.24€                   10.647.23€          4.859.95€             

LSA Konta atlikuma prognoze uz 01.04. €15.012.31

16.650.92€                               



Nr Pozīcija Budžets 2017 Iztērēts 01.02. A Prognoze līdz 01.04 B Prognoze līdz 01.04. Budžets 2018

1 Biroja telpu maksājumi 4.500.00€   5.956.68€        7.263.94€                 8.000.00€                   8.000.00€     

2 Biroja uzkopšana / Atkritumu izvešana 200.00€        

3 Biroja uzkopšana / telpu uzkopšana 400.00€        

4 Kancelejas un biroja preces 150.00€      15.00€             15.00€                       50.00€                         50.00€           

5 Saimniecības preces 200.00€      16.60€             16.60€                       50.00€                         100.00€        

6 Izmaiņas Latvijas Republikas UR 30.00€        50.44€             50.44€                       70.00€                         55.00€           

7 Grāmatvedības pakalpojumi 2.400.00€   2.200.00€        2.400.00€                 2.400.00€                   2.400.00€     

8 Biroja tehniskais nodrošinājums 400.00€      896.96€           896.96€                    1.000.00€                   1.000.00€     

9 Bankas pakalpojumi 120.00€      199.65€           259.47€                    300.00€                       200.00€        

KOPĀ: 9.840.00€   9.508.80€       11.117.08€               12.370.00€                 12.405.00€   

2.040.00€   173.47€           214.67€                    500.00€                       



2.
Reprezentācijas izdevumi Budžets 2017

Iztērēts 

01.02.

A Prognoze līdz 

01.04

B Prognoze 

līdz 01.04
Budžets 2018

1 Vizītkartes 50.00€        32.76€          50.00€               32.76€       € 50.00

2 Prezentmateriāli 500.00€      64.38€          134.08€             150.00€     € 500.00

3 Mājas lapas un Facebook lapas izdevumi 160.00€      12.00€          85.33€               160.00€     € 160.00

4 Vizītes studējošo pašpārvaldēs 160.00€      27.74€          67.74€               120.00€     € 150.00

Kopā € 870.00 € 136.88 € 337.15 € 462.76 € 860.00



Starptautiskie izdevumi Budžets 2017 Iztērēts 01.02. Budžets 2018

4.1. BM Malta 1.050.00€    € 120.50 1.042€           

4.2. BM Izraēla 1.000.00€    991.40€        1.016€           

4.3. NOM Lietuva 150.00€       144.00€        923€              

4.4. NOM Zviedrija 400.00€       -€              300€              

4.5. ESC34 700.00€       473.10€        538€              

4.6. ESC35 700.00€       -€              833€              

4.7. BOM tikšanās Latvijā* 250.00€       3.549.73€     208€              

4.8. ESU biedru nauda 1.550.00€    1.162.50€     1.163€           

6.441.23€     

3.568.65€     

BOM Ieņēmumi: 677.15€       

Uz valsti 30% 5% KOPĀ ar 30%KOPĀ ar 5%
KOPĀ ar 30% 

Uz delegātu 

KOPĀ ar 5% 

Uz delegātu 
6 2 ##### 8.70€  #### 52.20€        8.70€      104.40€       17.40€           75.00€    150.00€  800.00€         1.129.40€                       1.042.40€  

4 10 ##### 8.70€  #### 34.80€        5.80€      348.00€       58.00€           -€        -€         150.00€         498.00€                          208.00€     

5 2 ##### ##### #### 69.00€        11.50€    138.00€       23.00€           75.00€    140.00€  300.00€         653.00€                          538.00€     

6 2 ##### ##### #### 63.00€        10.50€    126.00€       21.00€           75.00€    170.00€  750.00€         1.121.00€                       1.016.00€  

5 2 ##### ##### #### 52.50€        8.75€      105.00€       17.50€           75.00€    140.00€  600.00€         920.00€                          832.50€     

5 2 ##### ##### #### 69.00€        11.50€    138.00€       23.00€           -€        -€         900.00€         1.038.00€                       923.00€     

6.821.90€                       6.022.40€ 

ESU biedru nauda

BOM Igaunija

700.00€             

473.10€             

4.518.65€          

7.391.23€          

3.549.73€          

4.668.65€                 

1.162.50€                 

NOM Latvija

ESC Rumānija

ESC Austrija

400.00€                    

3.549.73€                 

700.00€                    

473.10€                    

ESU BM - Slovēnija

Pasākums Dienu skaits
Delegātu 

skaits

Kopā (ar BOM ieņēmumiem)

NOM Fēru salas

ESC Rumānija

ESU BM - Melnkalne

ESC Austrija

BOM Igaunija

Kopā (bez BOM ieņēmumiem)
5.800.00€    

400.00€             

144.00€             

A prognoze līdz 

01.04.

120.50€             

841.40€             

1.162.50€          

NOM Fēru salas

ESU BM - Slovēnija

ESU BM - Melnkalne

Starptautiskie izdevumi
B prognoze līdz 

01.04.

120.50€                    

991.40€                    

144.00€                    

NOM Latvija 300.00€                                                                                                                                                                                                                                                       

KOPĀ:

1.162.50€                                                                                                                                                                                                                                                     ESU biedru nauda

Delegāts 

1 (maksa)

Dienas naudas

7.541.23€                 
6.022€           KOPĀ:

Ceļa izdevumi        

(visiem)

KOPSUMMA                   

(ar 30% dienas naudas 

atmaksu)

KOPSUMM

A                   

(ar 5% 

dienas 

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

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

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

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

nāk pasākuma datums. 

Delegāts 

2  (maksa)



Nr Pozīcija 2017 2018

1 Prezidents 6.288.26€   8.409.88€      

2 Valdes loceklis 4.745.86€   5.722.39€      

3 Valdes loceklis 4.745.86€   5.722.39€      

4 Valdes loceklis 4.745.86€   5.722.39€      

5 Valdes loceklis 4.745.86€   5.722.39€      

6 Biroja darbinieks 4.745.86€   5.722.39€      

7 Biroja darbinieks 5.979.78€   6.758.79€      

8 Biroja darbinieks 4.745.86€   5.722.39€      

9 Nodokļi un nodevas* -€             -€                

Papildus pozīcija 1.600.00€   -€                

Kopā € 42.343.20 € 49.502.99

* - jau ieskaitīts algās



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

4.41€         0.8 564.48€   135.98€   62.09€      -                       502.39€              117.41€ 0.36      700.82€         8.409.88€           384.98€  

4.00€         0.6 384.00€   92.51€     42.24€      -                       341.76€              79.87€   0.36      476.87€         5.722.39€           261.89€  

4.00€         0.6 384.00€   92.51€     42.24€      -                       341.76€              79.87€   0.36      476.87€         5.722.39€           261.89€    

4.00€         0.6 384.00€   92.51€     42.24€      -                       341.76€              79.87€   0.36      476.87€         5.722.39€           261.89€    

4.00€         0.6 384.00€   92.51€     42.24€      -                       341.76€              79.87€   0.36      476.87€         5.722.39€           261.89€    

4.00€         0.6 384.00€   92.51€     42.24€      -                       341.76€              79.87€   0.36      476.87€         5.722.39€           261.89€    

3.15€         0.9 453.60€   109.27€   49.90€      -                       403.70€              94.35€   0.36      563.23€         6.758.79€           309.36€  
4.00€         0.6 384.00€   92.51€     42.24€      -                       341.76€              79.87€   0.36      476.87€         5.722.39€           261.89€    

-€           0.6 -€         -€         -€          -                       -€                     -€         -        -€               -€                     -€           

Kopā 49.502.99€        

Atšķirība no plānotā -€                     

24.09% 11.00% 23.00% 0.36      



3.5. Senatoru un domnieku seminārs € 400.00 498.55€  498.55€     € 800.00 € 400.00

Citi projekti un pasākumi / Kongress € 600.00

Citi projekti un pasākumi / Domes sēdes € 150.00

3.6
Citi projekti un pasākumi / Gada balva € 1.000.00

######### ######## € 9.009.92 ######## € 7.150.00

Projektiem piesaistīto ziedojumu un atbalstītāju pārskats (informatīvi)

Kam rūp students?

Studentu līderu forums

RIK Augstskolu anatomija

Nākotnes studiju forums

Senatoru un domnieku seminārs

Gada balva

€610.54

€ 1.900.00

Informācija nav pieejama

2016

€0.00

Mantiskie ziedojumiFinansiālie ziedojumi

Informācija nav pieejama

€662.26

€2.854.64

€3.760.22

2017

€0.00

Vēl nav informācija

€100.00

KOPĀ:

PROJEKTS 
Mantiskie ziedojumi

866.35€     16.35€    € 1.900.00

Finansiālie ziedojumi

2015

Informācija nav pieejama

€0.00 €2.398.76

€1.338.00

Finansiālie ziedojumi

Informācija nav pieejama

Informācija nav pieejama

Informācija nav pieejama

€0.00

€0.00

Informācija nav pieejama

Informācija nav pieejama

Vēl nav informācija

Vēl nav informācija

Informācija nav pieejama

Informācija nav pieejama

Vēl nav informācijaVēl nav informācija €500.00

Vēl nav informācija Informācija nav pieejama

€422.28 Informācija nav pieejama

Informācija nav pieejama

Mantiskie ziedojumi

Informācija nav pieejama

Informācija nav pieejama

Informācija nav pieejama



Biedru nauda 

2017. 

Studējošo 

skaits*

Maksa par 

vienu 

studējošo

Atlaide vai 

piemaksa

Biedru nauda 

2018*

Samazinājums

/pieaugums

BA 968.11€      1493 1.00€           1.00 1.493.00€   524.89€         

BAT 2.578.31€   3649 1.00€           1.00 3.649.00€   1.070.69€      

BSA 1.674.61€   2436 1.00€           1.00 2.436.00€   761.39€         

DU 2.090.21€   2379 1.00€           1.00 2.379.00€   288.79€         

EKA 717.12€      1122 1.00€           1.00 1.122.00€   404.88€         

ISMA 899.06€      1355 1.00€           1.00 1.355.00€   455.94€         

JVLMA 452.55€      605 1.00€           1.00 605.00€      152.45€         

LA 31.21€        38 1.00€           1.00 38.00€        6.79€             

LiepU 1.212.21€   1356 1.00€           1.00 1.356.00€   143.79€         

LJA 561.74€      755 1.00€           1.00 755.00€      193.26€         

LKrA 73.70€        108 1.00€           1.00 108.00€      34.30€           

LKA 502.23€      557 1.00€           1.00 557.00€      54.77€           

LLU 3.814.59€   4176 1.00€           1.00 4.176.00€   361.41€         

LMA 756.05€      838 1.00€           1.00 838.00€      81.95€           

LNAA 126.16€      222 1.00€           1.00 222.00€      95.84€           

LSPA 966.12€      1389 1.00€           1.00 1.389.00€   422.88€         

LU 11.516.93€ 15500 1.00€           1.00 15.500.00€ 3.983.07€      

RTA 1.694.57€   1881 1.00€           1.00 1.881.00€   186.43€         

RAI 311.63€      356 1.00€           1.00 356.00€      44.37€           

RCK 431.77€      441 1.00€           1.00 441.00€      9.23€             

REA 441.71€      467 1.00€           1.00 467.00€      25.29€           

RJA 354.99€      394 1.00€           1.00 394.00€      39.01€           

RPIVA 2.333.30€   0 -€             0.00 -€            -€               

RISEBA 1.782.18€   2687 1.00€           1.00 2.687.00€   904.82€         

RSU 7.441.29€   8431 1.00€           1.00 8.431.00€   989.71€         

RTU 13.546.63€ 14672 1.00€           1.00 14.672.00€ 1.125.37€      

SPPA -€            0 1.00€           1.00 -€            -€               

TSI 1.868.50€   2751 1.00€           1.00 2.751.00€   882.50€         

VeA 784.05€      817 1.00€           1.00 817.00€      32.95€           

ViA 743.41€      768 1.00€           1.00 768.00€      24.59€           

VPK 222.44€      336 1.00€           1.00 336.00€      113.56€         

Kopā: 60.897.38€ Kopā: 71.979.00€ 

Par 1 studentu 1 Euro

Labotie skaitļi



Biedru nauda 

2017. 

Studējošo 

skaits*

Maksa par 

vienu 

studējošo

Atlaide vai 

piemaksa

Biedru nauda 

2018*

Samazinājums

/pieaugums

BA 968.11€       1493 1.00€           1.00 1.493.00€    524.89€         

BAT 2.578.31€   3649 1.00€           1.00 3.649.00€    1.070.69€      

BSA 1.674.61€   2436 1.00€           1.00 2.436.00€    761.39€         

DU 2.090.21€   2379 1.00€           1.14 2.712.06€    621.85€         

EKA 717.12€      1122 1.00€           1.00 1.122.00€    404.88€         

ISMA 899.06€      1355 1.00€           1.00 1.355.00€    455.94€         

JVLMA 452.55€      605 1.00€           1.14 689.70€       237.15€         

LA 31.21€        38 1.00€           1.00 38.00€         6.79€             

LiepU 1.212.21€   1356 1.00€           1.14 1.545.84€    333.63€         

LJA 561.74€      755 1.00€           1.00 755.00€       193.26€         

LKrA 73.70€        108 1.00€           1.00 108.00€       34.30€           

LKA 502.23€      557 1.00€           1.14 634.98€       132.75€         

LLU 3.814.59€   4176 1.00€           1.14 4.760.64€    946.05€         

LMA 756.05€      838 1.00€           1.14 955.32€       199.27€         

LNAA 126.16€      222 1.00€           1.00 222.00€       95.84€           

LSPA 966.12€      1389 1.00€           1.00 1.389.00€    422.88€         

LU 11.516.93€ 15500 1.00€           1.14 17.670.00€  6.153.07€      

RTA 1.694.57€   1881 1.00€           1.14 2.144.34€    449.77€         

RAI 311.63€      356 1.00€           1.14 405.84€       94.21€           

RCK 431.77€      441 1.00€           1.14 502.74€       70.97€           

REA 441.71€      467 1.00€           1.14 532.38€       90.67€           

RJA 354.99€      394 1.00€           1.14 449.16€       94.17€           

RPIVA 2.333.30€   0 -€            0.00 -€            -€              

RISEBA 1.782.18€   2687 1.00€           1.00 2.687.00€    904.82€         

RSU 7.441.29€   8431 1.00€           1.14 9.611.34€    2.170.05€      

RTU 13.546.63€ 14672 1.00€           1.14 16.726.08€  3.179.45€      

SPPA -€            0 1.00€           1.00 -€             -€              

TSI 1.868.50€   2751 1.00€           1.00 2.751.00€    882.50€         

VeA 784.05€      817 1.00€           1.14 931.38€       147.33€         

ViA 743.41€      768 1.00€           1.14 875.52€       132.11€         

VPK 222.44€      336 1.00€           1.00 336.00€       113.56€         

Kopā: 60.897.38€ Kopā: 79.488.32€  

Palielinot maksu par studējošo 

no 0,83 Euro uz 1,00 Euro, 

izlīdzinot atlaides koeficientu 

no 0,90 uz 1,00 un palielinot 

piemaksas koeficientu no 

1,0442 uz 1,14

Labotie skaitļi



Biedru nauda 

2017. 

Studējošo 

skaits*

Maksa par 

vienu 

studējošo

Atlaide vai 

piemaksa

Biedru nauda 

2018*

Samazinājums/

pieaugums

BA 968.11€         1493 0.83€           1.00 1.239.19€      271.08€         

BAT 2.578.31€      3649 0.83€           1.00 3.028.67€      450.36€         

BSA 1.674.61€      2436 0.83€           1.00 2.021.88€      347.27€         

DU 2.090.21€      2379 0.83€           1.14 2.251.01€      160.80€         

EKA 717.12€         1122 0.83€           1.00 931.26€         214.14€         

ISMA 899.06€         1355 0.83€           1.00 1.124.65€      225.59€         

JVLMA 452.55€         605 0.83€           1.14 572.45€         119.90€         

LA 31.21€           38 0.83€           1.00 31.54€           0.33€             

LiepU 1.212.21€      1356 0.83€           1.14 1.283.05€      70.84€           

LJA 561.74€         755 0.83€           1.00 626.65€         64.91€           

LKrA 73.70€           108 0.83€           1.00 89.64€           15.94€           

LKA 502.23€         557 0.83€           1.14 527.03€         24.80€           

LLU 3.814.59€      4176 0.83€           1.14 3.951.33€      136.74€         

LMA 756.05€         838 0.83€           1.14 792.92€         36.87€           

LNAA 126.16€         222 0.83€           1.00 184.26€         58.10€           

LSPA 966.12€         1389 0.83€           1.00 1.152.87€      186.75€         

LU 11.516.93€    15500 0.83€           1.14 14.666.10€    3.149.17€      

RTA 1.694.57€      1881 0.83€           1.14 1.779.80€      85.23€           

RAI 311.63€         356 0.83€           1.14 336.85€         25.22€           

RCK 431.77€         441 0.83€           1.14 417.27€         14.50-€           

REA 441.71€         467 0.83€           1.14 441.88€         0.17€             

RJA 354.99€         394 0.83€           1.14 372.80€         17.81€           

RPIVA 2.333.30€      0 -€             0.00 -€               -€               

RISEBA 1.782.18€      2687 0.83€           1.00 2.230.21€      448.03€         

RSU 7.441.29€      8431 0.83€           1.14 7.977.41€      536.12€         

RTU 13.546.63€    14672 0.83€           1.14 13.882.65€    336.02€         

SPPA -€              0 0.83€           1.00 -€               -€               

TSI 1.868.50€      2751 0.83€           1.00 2.283.33€      414.83€         

VeA 784.05€         817 0.83€           1.14 773.05€         11.00-€           

ViA 743.41€         768 0.83€           1.14 726.68€         16.73-€           

VPK 222.44€         336 0.83€           1.00 278.88€         56.44€           

Kopā: 60.897.38€    Kopā: 65.975.31€    

Izlīdzinot atlaides 

koeficientu no 0,90 uz 

1,00 un palielinot 

piemaksas koeficientu 

no 1,0442 uz 1,14

Labotie skaitļi



Biedru nauda 

2017. 

Studējošo 

skaits*

Maksa par 

vienu 

studējošo

Atlaide vai 

piemaksa

Biedru nauda 

2018*

Samazinājums/

pieaugums

BA 968.11€        1493 0.83€           0.90 1.115.27€     147.16€         

BAT 2.578.31€    3649 0.83€           0.90 2.725.80€    147.49€         

BSA 1.674.61€    2436 0.83€           0.90 1.819.69€    145.08€         

DU 2.090.21€    2379 0.83€           1.04 2.061.85€    28.36-€           

EKA 717.12€       1122 0.83€           0.90 838.13€       121.01€         

ISMA 899.06€       1355 0.83€           0.90 1.012.19€    113.13€         

JVLMA 452.55€       605 0.83€           1.04 524.35€       71.80€           

LA 31.21€         38 0.83€           0.90 28.39€         2.82-€             

LiepU 1.212.21€    1356 0.83€           1.04 1.175.23€    36.98-€           

LJA 561.74€       755 0.83€           0.90 563.99€       2.25€             

LKrA 73.70€         108 0.83€           0.90 80.68€         6.98€             

LKA 502.23€       557 0.83€           1.04 482.74€       19.49-€           

LLU 3.814.59€    4176 0.83€           1.04 3.619.28€    195.31-€         

LMA 756.05€       838 0.83€           1.04 726.28€       29.77-€           

LNAA 126.16€       222 0.83€           0.90 165.83€       39.67€           

LSPA 966.12€       1389 0.83€           0.90 1.037.58€    71.46€           

LU 11.516.93€  15500 0.83€           1.04 13.433.63€  1.916.70€      

RTA 1.694.57€    1881 0.83€           1.04 1.630.24€    64.33-€           

RAI 311.63€       356 0.83€           1.04 308.54€       3.09-€             

RCK 431.77€       441 0.83€           1.04 382.21€       49.56-€           

REA 441.71€       467 0.83€           1.04 404.74€       36.97-€           

RJA 354.99€       394 0.83€           1.04 341.47€       13.52-€           

RPIVA 2.333.30€    0 -€             0.00 -€             -€              

RISEBA 1.782.18€    2687 0.83€           0.90 2.007.19€    225.01€         

RSU 7.441.29€    8431 0.83€           1.04 7.307.03€    134.26-€         

RTU 13.546.63€  14672 0.83€           1.04 12.716.02€  830.61-€         

SPPA -€             0 0.83€           0.90 -€             -€              

TSI 1.868.50€    2751 0.83€           0.90 2.055.00€    186.50€         

VeA 784.05€       817 0.83€           1.04 708.08€       75.97-€           

ViA 743.41€       768 0.83€           1.04 665.61€       77.80-€           

VPK 222.44€       336 0.83€           0.90 250.99€       28.55€           

Kopā: 60.897.38€  Kopā: 60.188.03€  

Ja spēkā paliek esošā 

formula ar 

atlaides/piemaksas 

koeficientu 2018. 

gadam

Labotie skaitļi



BIEDRU 

NAUDA 2017

Apmaksātā 

summa 2017. 

gadā

Apmaksātā 

summa 2016. 

gadā

BIEDRU 

NAUDA 2016

Apmaksātā 

summa 2015. 

gadā

BIEDRU NAUDA 

2015

BIEDRU 

NAUDAS KOPĀ

Kopējā summa.         

(SP 

samaksājušas)

Parāds     /   

pārmaksa

BA 968.11€        968.11€         942.38€       942.38€       688.24€         688.24€            2.598.73€       2.598.73€         0.00-€          

BAT 2.578.31€    -€               2.429.61€    2.429.16€    2.083.13€     2.083.13€        7.090.60€       4.512.74€         2.577.86-€   

BSA 1.674.61€    -€               -€             1.551.27€    -€               1.129.96€        4.355.84€       -€                   4.355.84-€   

DU 2.090.21€    2.090.21€      2.084.86€    2.084.87€    2.248.08€     2.248.08€        6.423.16€       6.423.15€         0.01-€          

EKA 717.12€       717.12€         581.58€       581.58€       507.46€         507.46€            1.806.16€       1.806.16€         0.00-€          

ISMA 899.06€       1.418.18€      926.82€       779.12€       987.00€         666.82€            2.345.00€       3.332.00€         987.00€      

JVLMA 452.55€       452.55€         489.72€       489.73€       529.31€         529.31€            1.471.59€       1.471.58€         0.01-€          

LA 31.21€         -€               -€             30.21€         -€               29.38€              90.80€             -€                   90.80-€        

LiepU 1.212.21€    1.212.21€      1.354.50€    1.354.50€    1.480.49€     1.480.49€        4.047.20€       4.047.20€         0.00-€          

LJA 561.74€       561.74€         532.50€       532.20€       478.58€         478.58€            1.572.52€       1.572.82€         0.30€          

LKrA 73.70€         -€               81.92€         81.92€         -€               80.18€              235.80€           81.92€              153.88-€      

LKA 502.23€       502.23€         562.11€       562.11€       625.99€         625.99€            1.690.33€       1.690.33€         0.01€          

LLU 3.814.59€    3.814.59€      4.091.71€    4.091.71€    4.375.07€     4.375.07€        12.281.37€     12.281.37€      0.00-€          

LMA 756.05€       -€               771.72€       771.72€       793.96€         793.96€            2.321.73€       1.565.68€         756.05-€      

LNAA 126.16€       126.12€         97.61€         97.61€         73.21€           73.21€              296.98€           296.94€            0.04-€          

LSPA 966.12€       966.12€         813.40€       813.40€       517.00€         668.81€            2.448.33€       2.296.52€         151.81-€      

LU 11.516.93€  11.516.93€    12.783.66€  12.783.66€  13.691.62€   13.691.62€      37.992.21€     37.992.21€      -€            

RTA 1.694.57€    1.694.57€      1.698.54€    1.698.54€    1.807.65€     1.807.65€        5.200.76€       5.200.76€         0.01€          

RAI 311.63€       -€               399.49€       399.49€       507.82€         507.82€            1.218.94€       907.31€            311.63-€      

RCK 431.77€       431.77€         449.31€       449.31€       375.98€         375.98€            1.257.06€       1.257.06€         0.00€          

REA 441.71€       -€               -€             470.93€       -€               485.36€            1.398.00€       -€                   1.398.00-€   

RJA 354.99€       -€               -€             421.11€       -€               480.48€            1.256.58€       -€                   1.256.58-€   

RPIVA 2.333.30€    -€               1.870.82€    1.870.82€    1.514.42€     1.514.42€        5.718.54€       3.385.24€         2.333.30-€   

RISEBA 1.782.18€    1.782.18€      1.607.05€    1.607.05€    1.343.11€     1.343.11€        4.732.34€       4.732.34€         0.00€          

RSU 7.441.29€    7.441.29€      7.307.40€    7.307.37€    7.212.03€     7.212.03€        21.960.69€     21.960.72€      0.03€          

RTU 13.546.63€  13.546.63€    13.908.81€  13.908.81€  14.113.51€   14.113.51€      41.568.95€     41.568.95€      -€            

SPPA -€             -€               -€             33.70€         -€               53.78€              87.48€             -€                   87.48-€        

TSI 1.868.50€    -€               -€             1.507.70€    -€               1.373.98€        4.750.18€       -€                   4.750.18-€   

VeA 784.05€       784.05€         849.74€       849.74€       839.86€         839.86€            2.473.65€       2.473.65€         0.00€          

ViA 743.41€       743.41€         814.96€       814.96€       963.88€         963.88€            2.522.25€       2.522.25€         0.00€          

VPK 222.44€       222.44€         199.28€       199.28€       192.73€         192.73€            614.45€           614.45€            0.00-€          

Kopā: 60.897.38€  50.992.45€    57.649.50€  61.515.92€ 57.950.13€   61.414.88€      

17.236.10-€      

3.866.42-€                              3.464.75-€                                    9.904.93-€                                 
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Rekomendācijas Latvijas universitāšu pārvaldības uzlabošanai

1. Kopsavilkums

Ārvalstu investoru padome Latvijā (FICIL) pēdējos gados ir norādījusi uz acīmredzamiem
trūkumiem Latvijas augstākās izglītības sistēmā, proti, uz izglītības infrastruktūras neatbilstību
pieprasījumam, talantu emigrēšanu, resursu sadrumstalotību, kā arī uz pozitīvu pārmaiņu trūkumu
studiju programmu kvalitātē un pētniecībā.

Valsts kontroles revīzijas ziņojumā, kas publicēts pagājušā gada decembrī, ir minēti konkrēti fakti
un ieteikumi, kuri uzskatāmi liecina par izcilības trūkumu augstākās izglītības sistēmas pārvaldībā
un dalībniekos.

FICIL biedri ir pārliecināti, ka, neveicot tūlītēju sistēmas modernizāciju, tiek nopietni apdraudēta
Latvijas ilgtermiņa attīstība, jo tās pamatu pamats ir zināšanās balstīta ekonomika. Turklāt mēs
esam pārliecināti arī par to, ka izcils izglītības līmenis var mazināt negatīvās demogrāfiskās
tendences, kas pašlaik vērojamas Latvijā.

Mēs saprotam, ka valdībai būtu jāapsver universitāšu un citu augstākās izglītības iestāžu
finansējuma palielināšana. Taču mēs to būtu gatavi atbalstīt vienīgi tad, ja būtu pārliecināti, ka šie
līdzekļi tiks izmantoti efektīvāk un ievērojot lielāku caurskatāmību un  ilgtspējīgu finansēšanas
modeli. Kā savā revīzijas ziņojumā secinājusi Valsts kontrole, pašreizējais finansēšanas modelis
nav ilgtspējīgs, jo lielā mērā atkarīgs no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem.

2. Rekomendācijas

1. Pašreizējā Augstskolu likuma vietā līdz 2020. gadam pieņemt jaunu likumu, kas paredzētu
augstākās izglītības sistēmu padarīt starptautiski pievilcīgu, mazāk regulētu un vairāk vērstu uz
kvalitāti un studentu interesēm.

2. Pārejas periodā, sākot no 2018. gada 1. jūnija, ieviest Tartu Universitātes likumā (University of
Tartu Act) paredzēto pārvaldības modeli šādās augstākās izglītības iestādēs: Rīgas Tehniskajā
universitātē, Latvijas Universitātē un Rīgas Stradiņa universitātē. Mēs iesakām veikt šādus
pasākumus:
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a) Katrā universitātē izveidot padomi atbilstoši Tartu Universitātes likuma 2.2 paragrāfam
(skat. pielikumā).

b) Padome aizstāj šo universitāšu līdzšinējo lēmējinstitūciju – satversmes sapulci (Augstskolu
likuma III nodaļas 12. panta 2. daļa).

c) Padome aizstāj pašreizējo padomnieku konventu (Augstskolu likuma III nodaļas 16. pants).
d) Līdz 2020. gadam, kad tiek pieņemts jaunais likums augstākajā izglītībā, padomei ir visas

tās funkcijas, kas paredzētas Tartu Universitātes likumā, izņemot rektora vēlēšanas (Tartu
Universitātes likuma 3. paragrāfa 2. punkts).

e) Padomes sastāvs jāveido tā, lai nodrošinātu neatkarību, profesionalitāti un saikni ar darba
tirgu. Šajā ziņā, pēc mūsu domām, attiecīgie Tartu Universitātes likuma noteikumi (2.2

paragrāfa 2. punkts) ir pilnīgi piemēroti pārejas periodam. Tomēr mēs iesakām veikt
padziļinātu analīzi, lai šo pieredzi varētu veiksmīgi pārņemt Latvijā. Tāpēc iesakām
pārskatīt noteikumus, kas pašlaik reglamentē personu iecelšanu valsts uzņēmumu padomēs,
kā arī attiecīgos Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) ieteikumus.

3. Rekomendāciju pamatojums

1. Mēs uzskatām, ka jauns likums augstākajā izglītībā var iedvesmot un veicināt jaunu skatījumu
uz sistēmu kopumā, var stimulēt universitāšu panākumus starptautiskajā arēnā un nodrošināt
tiesisko regulējumu, kas nepieciešams, lai augstākās izglītības sistēmas pārvaldībā panāktu
caurskatāmību un pārskatatbildību.

2. Tūlītēja Tartu Universitātes likumā noteiktā pārvaldības modeļa ieviešana būs skaidra un
nepārprotama ziņa sabiedrībai, ka universitātes ir gatavas mācīties no kļūdām un veikt ilgi
gaidītās reformas.

3. Tūlītēja Tartu Universitātes likumā noteiktā pārvaldības modeļa ieviešana atvieglos Izglītības
un zinātnes ministrijas un rektoru centienus uzlabot pārskatatbildību un izstrādāt attīstības
plānus, kas būs dzīvotspējīgi arī pēc tam, kad būs beidzies pašlaik pieejamais Eiropas Savienības
fondu finansējums.

4. Tūlītēja Tartu Universitātes likumā noteiktā pārvaldības modeļa ieviešana veicinās saikni ar
darba tirgu, ļaus pārliecināties par universitāšu akadēmiskās stratēģijas lietderību un palīdzēs
studiju programmu un iestāžu konsolidācijas procesā, ņemot vērā, ka universitāšu pārvaldībā
iesaistīsies vairāk uzņēmējdarbības vides pārstāvju.

5. Šīs pārmaiņas pierādīs valdības un augstākās izglītības iestāžu apņēmību un labo gribu attiecībā
uz OECD un Pasaules Bankas ieteikumiem pārvaldības jomā, proti, izveidot labāk pārredzamu
pārvaldības struktūru, līdzsvarot akadēmisko un administratīvo pārvaldi, kā arī izstrādāt skaidrus
noteikumus uzņēmējdarbības vides pārstāvju iesaistei augstākās izglītības iestāžu pārvaldībā.

6. Šie ieteikumi atbilst arī citu pasaules izcilāko augstākās izglītības iestāžu pieredzei, starp kurām
ir  Abu Dabi Ņujorkas Universitāte (New York University of Abu Dabi), Singapūras Vadības
universitāte (Singapure Management University), Ālto Universitāte (Aalto University) un
Eiropas Vadības un tehnoloģiju augstskola (European School of Management and Technology).

7. Padomes izveide var kļūt par svarīgu instrumentu, kas palīdz novērst vairākas būtiskas
nepilnības, kuras norādītas Valsts kontroles revīzijas ziņojumā – iestāžu uzraudzības trūkums,
finansējuma neefektīva pārvaldība, grūtības talantīgu speciālistu piesaistē akadēmiskajam un
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zinātniskajam darbam, pieejamais finansējums uz katru studentu un pārmērīgi liels augstākās
izglītības iestāžu skaits.

8. Visbeidzot jāpiebilst, ka padome var labāk īstenot dažas no tām funkcijām, kas pašlaik jāveic
Augstākās izglītības padomei, īpaši attiecībā uz priekšlikumiem par valsts budžeta finansēto
studiju vietu skaitu atbilstoši darba tirgus pieprasījumam.



Mandātu skaita Kongresā un Domē aprēķināšanas kārtība - LU SP versija 

 

1. Katra LSA biedra mandātu skaits Domē un Kongresā tiek aprēķināts proporcionāli           

studentu skaitam atbilstošajā augstākās izglītības iestādē (turpmāk - AII), ņemot vērā           

jaunākos pieejamos Izglītības un zinātnes ministrijas ikgadējās statistikas datus par          

Latvijas augstāko izglītību. 

2. Katra LSA biedra mandātu skaitu Domē aprēķina pēc prioritāšu formulas 

, kur a - kubsakne no AII studējošo skaita;  

A - visu biedru AII studējošo skaita kubsakņu summa;  

S - studējošo skaits AII. 

2.1. Pirms 2. punktā minētās formulas izmantošanas, nosaka kopējo Domes mandātu          

skaitu.  

2.2. Pēc formulas aprēķināto mandātu skaitu katrai AII apaļo uz leju. 

2.3. AII sarindo dilstošā secībā pēc noapaļotā atlikuma. 

2.4. AII prioritāri saņem papildus mandātu, kamēr tiek sasniegts maksimālais         

mandātu skaits. 

2.5. Ja kādai AII pēc aprēķiniem nepienākas neviens mandāts, tad tai piešķir vienu            

mandātu, noņemot to no pēdējās prioritāri papildus mandātu ieguvušās AII. 

2.6. Domē papildus mandāts pienākas LSA prezidentam. 

3. Katra LSA biedra mandātu skaitu Kongresā aprēķina pēc prioritāšu formulas 

, kur S_minimum - minimālais delegātu      

skaits vienai AII; d - Starpība starp lielāko un mazāko delegātu skaitu; 

N(X) - studējošo skaits AII; N_minimum - studējošo skaits mazākajā AII; 

D - starpība starp lielākās un mazākās AII studējošo skaitu; 

a - pakāpe starp 0 un 1. 

3.1. Pirms 3. punktā minētās formulas izmantošanas, nosaka minimālo un maksimālo          

Kongresa mandātu skaitu, ko var iegūt katra AII.  

4. Latvijas Studentu apvienības Valdei ir pienākums, ievērojot šo kārtību, veikt skaitliskos           

aprēķinus un sagatavot LSA biedru Domes un Kongresa mandātu skaita projektu.  



5. Latvijas Studentu apvienības Dome reizi gadā, pēdējā kārtējā Domes sēdē, pirms           

Kongresa apstiprina Valdes sagatavoto LSA biedru Domes un Kongresa mandātu skaita           

projektu atbilstoši LSA Statūtos noteiktajai kārtībai. 

 

 



Mandātu skaita Kongresā un Domē aprēķināšanas kārtība  - RTU versija 

 

1. Katra LSA biedra mandātu skaits Domē un Kongresā tiek aprēķināts proporcionāli           

studentu skaitam atbilstošajā augstākās izglītības iestādē (turpmāk - AII), ņemot vērā           

jaunākos pieejamos Izglītības un zinātnes ministrijas ikgadējās statistikas datus par          

Latvijas augstāko izglītību. 

2. Katra LSA biedra mandātu skaitu Domē un Kongresā aprēķina pēc prioritāšu formulas 

, kur a - kubsakne no AII studējošo skaita; 

A - visu biedru AII studējošo skaita kubsakņu summa;  

S - kopējais mandātu skaits. 

2.1. Pirms 2. punktā minētās formulas izmantošanas, nosaka kopējo Domes vai          

Kongresa mandātu skaitu.  

2.2. Pēc formulas aprēķināto mandātu skaitu katrai AII apaļo uz leju. 

2.3. AII sarindo dilstošā secībā pēc noapaļotā atlikuma. 

2.4. AII prioritāri saņem papildus mandātu, kamēr tiek sasniegts maksimālais         

mandātu skaits. 

2.5. Ja kādai AII pēc aprēķiniem nepienākas neviens mandāts, tad tai piešķir vienu            

mandātu, noņemot to no pēdējās prioritāri papildus mandātu ieguvušās AII. 

2.6. Domē papildus mandāts pienākas LSA prezidentam. 

3. Latvijas Studentu apvienības Valdei ir pienākums, ievērojot šo kārtību, veikt skaitliskos           

aprēķinus un sagatavot LSA biedru Domes un Kongresa mandātu skaita projektu.  

4. Latvijas Studentu apvienības Dome reizi gadā, pēdējā kārtējā Domes sēdē, pirms           

Kongresa apstiprina Valdes sagatavoto LSA biedru Domes un Kongresa mandātu skaita           

projektu atbilstoši LSA Statūtos noteiktajai kārtībai. 



Augstskola
Studējošo 

skaits*

Delegātu 

skaits 

Kongresā

Delegātu skaits 

Domē 
(nenoapaļots)

Delegātu 

skaits Domē 
(noapaļots)

Delegātu skaits 

Domē 
(noapaļots un izlabots 

atbilstoši kārtībai)

Mandātu 

skaits LSA 

Domē

Banku augstskola 1493 8 1.780425626 2 2 52

Biznesa augstskola “Turība” 3649 11 2.398254061 2 2

Baltijas Starptautiskā akadēmija 2436 9 2.096024374 2 2

Daugavpils Universitāte 2379 9 2.079546877 2 2

Ekonomikas un kultūras augstskola 1122 7 1.618706782 2 2

Informācijas sistēmu menedžmenta 

augstskola
1355 8 1.723787256 2

2

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 

akadēmija
605 6 1.317515376 1

1

Lutera akadēmija 38 2 0.523719124 1 1

Liepājas universitāte 1356 8 1.724211208 2 2

Latvijas Jūras akadēmija 755 6 1.418468028 1 1

Latvijas Kristīgā akadēmija 108 3 0.741842686 1 1

Latvijas Kultūras akadēmija 557 6 1.281707618 1 1

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 4176 11 2.508557522 3
3

Latvijas Mākslas akadēmija 838 7 1.468650892 1 2

Latvijas Nacionālā aizsardzības 

akadēmija
222 4 0.943238587 1

1

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 1389 8 1.738086218 2
2

Latvijas Universitāte 15500 17 3.884017101 4 4

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija 1881 9 1.922944866 2 2

Rīgas Aeronavigācijas institūts 356 5 1.104046164 1 1

Rīgas Celtniecības koledža 441 5 1.185723509 1 1

Rīgas Ekonomikas augstskola 467 5 1.208582201 1 1

Rīgas Juridiskā augstskola 394 5 1.142008425 1 1

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 

akadēmija
0 0 0 0

0

RISEBA 2687 10 2.1656742 2 2

Rīgas Stradiņa universitāte 8431 14 3.170518296 3 3

Rīgas Tehniskā universitāte 14672 17 3.813587131 4 4

Transporta sakaru institūts 2751 10 2.182733752 2 2

Ventspils augstskola 817 6 1.456278998 1 1

Vidzemes augstskola 768 6 1.42656306 1 1

Valsts Policijas koledža 336 5 1.082971414 1 1

Latvijas Studentu apvienība - - - 1 1

KOPĀ 71979 227 51.10839135 51 52

* Studējošo skaits 2017. / 2018. akadēmiskajā gadā pēc Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes sniegtajiem datiem

LSA Kongresa un Domes delegātu skaits 2018. gadā



Augstskola
Studējošo 

skaits*

Kubsakne no 

studējošo 

skaita

Delegātu 

skaits Domē 
(nenoapaļots uz 

leju)

Delegātu 

skaits Domē 
(noapaļots uz 

leju)

Atlikums Prioritāte
Papildus 

mandāts

Delegātu 

skaits 

Domē 

Mandātu 

skaits LSA 

Domē

Banku augstskola 1493 11.42930799 1.741813408 1 0.74181341 4 1 2 51

Biznesa augstskola “Turība” 3649 15.39541101 2.346242952 2 0.34624295 17 0 2

Baltijas Starptautiskā akadēmija 2436 13.45527034 2.050567743 2 0.05056774 27 0 2

Daugavpils Universitāte 2379 13.34949429 2.034447595 2 0.03444759 28 0 2

Ekonomikas un kultūras augstskola 1122 10.39116607 1.583601772 1 0.58360177 10 1 2

Informācijas sistēmu menedžmenta 

augstskola
1355 11.06572225 1.686403358 1 0.68640336 9 1

2

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 

akadēmija
605 8.457690558 1.288942325 1 0.28894233 18 0

1

Lutera akadēmija 38 3.361975407 0.51236119 0 0.51236119 11 1 1

Liepājas universitāte 1356 11.06844377 1.686818116 1 0.68681812 8 1 2

Latvijas Jūras akadēmija 755 9.105748491 1.38770561 1 0.38770561 16 0 1

Latvijas Kristīgā akadēmija 108 4.762203156 0.72575429 0 0.72575429 6 1 1

Latvijas Kultūras akadēmija 557 8.227825361 1.253911133 1 0.25391113 19 0 1

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 4176 16.10349576 2.454154255 2 0.45415425 12 1
3

Latvijas Mākslas akadēmija 838 9.427893606 1.436800155 1 0.43680016 13 0 1

Latvijas Nacionālā aizsardzības 

akadēmija
222 6.055048947 0.922782504 0 0.9227825 1 1

1

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 1389 11.15751335 1.700392217 1 0.70039222 7 1
2

Latvijas Universitāte 15500 24.93315476 3.799784143 3 0.79978414 3 1 4

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija 1881 12.3441995 1.881241823 1 0.88124182 2 1 2

Rīgas Aeronavigācijas institūts 356 7.087341062 1.080102636 1 0.08010264 26 0 1

Rīgas Celtniecības koledža 441 7.611662611 1.160008638 1 0.16000864 21 0 1

Rīgas Ekonomikas augstskola 467 7.758402264 1.182371592 1 0.18237159 20 0 1

Rīgas Juridiskā augstskola 394 7.33103693 1.117241606 1 0.11724161 24 0 1

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 

akadēmija
0 0 0 0 0 29 0

0

RISEBA 2687 13.90238215 2.118707068 2 0.11870707 23 0 2

Rīgas Stradiņa universitāte 8431 20.35290301 3.101759038 3 0.10175904 25 0 3

Rīgas Tehniskā universitāte 14672 24.48103489 3.730881593 3 0.73088159 5 1 4

Transporta sakaru institūts 2751 14.01189465 2.135396649 2 0.13539665 22 0 2

Ventspils augstskola 817 9.34847316 1.42469657 1 0.42469657 14 0 1

Vidzemes augstskola 768 9.15771394 1.395625084 1 0.39562508 15 0 1

Valsts Policijas koledža 336 6.95205329 1.059484935 1 0.05948494 27 0 1

Latvijas Studentu apvienība - - - - - - - 1

KOPĀ 71979 328.0864626 50 38 12 12 51

* Studējošo skaits 2017. / 2018. akadēmiskajā gadā pēc Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes sniegtajiem datiem

LSA Domes delegātu skaits 2018. gadā



Augstskola
Studējošo 

skaits*

Kubsakne no 

studējošo 

skaita

Delegātu 

skaits 

Kongresā 
(nenoapaļots uz 

leju)

Delegātu 

skaits 

Kongresā 
(noapaļots uz 

leju)

Atlikums Prioritāte
Papildus 

mandāts

Delegātu 

skaits 

Kongresā

Mandātu 

skaits LSA 

Kongresā

Banku augstskola 1493 11.42930799 5.225440223 5 0.2254402 18 0 5 150

Biznesa augstskola “Turība” 3649 15.39541101 7.038728857 7 0.0387289 28 0 7

Baltijas Starptautiskā akadēmija 2436 13.45527034 6.151703229 6 0.1517032 23 0 6

Daugavpils Universitāte 2379 13.34949429 6.103342784 6 0.1033428 24 0 6

Ekonomikas un kultūras augstskola 1122 10.39116607 4.750805315 4 0.7508053 4 1 5

Informācijas sistēmu menedžmenta 

augstskola
1355 11.06572225 5.059210075 5 0.0592101 27 0

5

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 

akadēmija
605 8.457690558 3.866826975 3 0.866827 1 1

4

Lutera akadēmija 38 3.361975407 1.53708357 1 0.5370836 7 1 2

Liepājas universitāte 1356 11.06844377 5.060454347 5 0.0604543 26 0 5

Latvijas Jūras akadēmija 755 9.105748491 4.163116829 4 0.1631168 22 0 4

Latvijas Kristīgā akadēmija 108 4.762203156 2.177262871 2 0.1772629 21 0 2

Latvijas Kultūras akadēmija 557 8.227825361 3.761733399 3 0.7617334 3 1 4

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 4176 16.10349576 7.362462765 7 0.3624628 11 0
7

Latvijas Mākslas akadēmija 838 9.427893606 4.310400465 4 0.3104005 14 0 4

Latvijas Nacionālā aizsardzības 

akadēmija
222 6.055048947 2.768347511 2 0.7683475 2 1

3

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 1389 11.15751335 5.101176652 5 0.1011767 25 0
5

Latvijas Universitāte 15500 24.93315476 11.39935243 11 0.3993524 10 1 12

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija 1881 12.3441995 5.643725468 5 0.6437255 5 1 6

Rīgas Aeronavigācijas institūts 356 7.087341062 3.240307908 3 0.2403079 17 0 3

Rīgas Celtniecības koledža 441 7.611662611 3.480025914 3 0.4800259 8 1 4

Rīgas Ekonomikas augstskola 467 7.758402264 3.547114777 3 0.5471148 6 1 4

Rīgas Juridiskā augstskola 394 7.33103693 3.351724819 3 0.3517248 13 0 3

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 

akadēmija
0 0 0 0 0 29 0

0

RISEBA 2687 13.90238215 6.356121205 6 0.3561212 12 0 6

Rīgas Stradiņa universitāte 8431 20.35290301 9.305277115 9 0.3052771 15 0 9

Rīgas Tehniskā universitāte 14672 24.48103489 11.19264478 11 0.1926448 19 0 11

Transporta sakaru institūts 2751 14.01189465 6.406189946 6 0.4061899 9 1 7

Ventspils augstskola 817 9.34847316 4.274089711 4 0.2740897 16 0 4

Vidzemes augstskola 768 9.15771394 4.186875253 4 0.1868753 20 0 4

Valsts Policijas koledža 336 6.95205329 3.178454805 3 0.1784548 21 0 3

KOPĀ 71979 328.0864626 150 140 10 10 150

* Studējošo skaits 2017. / 2018. akadēmiskajā gadā pēc Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes sniegtajiem datiem

LSA Kongresa delegātu skaits 2018. gadā



Augstskola
Studējošo 

skaits*

Delegātu 

skaits 

Kongresā

Minimālais 

delegātu 

skaits

Maksimālais 

delegātu 

skaits

Mazākais 

studējošo 

skaits

Lielākais 

studējošo 

skaits

Mandātu 

skaits LSA 

Kongresā
Banku augstskola 1493 5 2 10 38 15500 146

Biznesa augstskola “Turība” 3649 6

Baltijas Starptautiskā akadēmija 2436 6

Daugavpils Universitāte 2379 6

Ekonomikas un kultūras augstskola 1122 5

Informācijas sistēmu menedžmenta 

augstskola
1355

5 Izmaiņas salīdzinājumā ar esošo skaitu

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 

akadēmija
605

4

Lutera akadēmija 38 2

Liepājas universitāte 1356 5

Latvijas Jūras akadēmija 755 4

Latvijas Kristīgā akadēmija 108 3

Latvijas Kultūras akadēmija 557 4

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 4176
7

Latvijas Mākslas akadēmija 838 4

Latvijas Nacionālā aizsardzības 

akadēmija
222

3

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 1389
5

Latvijas Universitāte 15500 10

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija 1881 5

Rīgas Aeronavigācijas institūts 356 4

Rīgas Celtniecības koledža 441 4

Rīgas Ekonomikas augstskola 467 4

Rīgas Juridiskā augstskola 394 4

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 

akadēmija
-

-

RISEBA 2687 6

Rīgas Stradiņa universitāte 8431 8

Rīgas Tehniskā universitāte 14672 9

Transporta sakaru institūts 2751 6

Ventspils augstskola 817 4

Vidzemes augstskola 768 4

Valsts Policijas koledža 336 4

KOPĀ 71979 146

* Studējošo skaits 2017. / 2018. akadēmiskajā gadā pēc Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes sniegtajiem datiem

LSA Kongresa delegātu skaits 2018. gadā



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          
peļņas gūšanas rakstura. 
1.2. Par Latvijas Studentu apvienības biedru var būt jebkuras Latvijas augstākās           
izglītības institūcijas studējošo pašpārvalde, kas atzīst un ievēro Latvijas Studentu          
apvienības statūtus. 
1.3. Latvijas Studentu apvienība ir tiesīga iestāties citās biedrībās vai to savienībās,            
kuru darbība un statūti nav pretrunā ar Latvijas Studentu apvienības statūtiem. 
1.4. Latvijas Studentu apvienība ir juridiska persona ar savu simboliku, zīmogu un            
kontu bankā. 
1.6. Latvijas Studentu apvienība ir nodibināta uz nenoteiktu        
laiku. 
1.5. Latvijas Studentu apvienības abreviatūra ir      
LSA 
1.7. Latvijas Studentu apvienības tulkojums angļu valodā ir “Student Union of Latvia”,            
franču valodā ir “Union des étudiants de Lettonie”, vācu valodā ir “Der            
Studentenverein Lettlands” un krievu valodā - "Латвийское объединение        
студентов”. 

  

  
2. nodaļa. Latvijas Studentu apvienības mērķis un 

uzdevumi 
2.1. Latvijas Studentu apvienības mērķis ir pārstāvēt Latvijas studentus un cīnīties par            
viņu kā nozīmīgas sabiedrības sociālās grupas tiesību un interešu ievērošanu          
nacionālā  un starptautiskā mērogā. 
2.2. Latvijas Studentu apvienība savu mērķu izpildei veic šādus         
uzdevumus: 

2.2.1. deleģē savus pārstāvjus darbam valsts, pašvaldību vai nevalstisko         
organizāciju koleģiālajās lēmējinstitūcijās un padomdevējinstitūcijās; 
2.2.2. pārstāv studējošos Latvijā un ārvalstīs; 
2.2.3. veicina sadarbību starp Latvijas un ārvalstu organizācijām jaunatnes,         
izglītības, kultūras, zinātnes un sporta jomās; 
2.2.4. izplata informāciju par Latvijas studējošajiem aktuāliem notikumiem,        
norisēm un problēmām; 
2.2.5. aktīvi pauž nostāju, viedokli un attieksmi publiskajā telpā; 
2.2.6. gūst ienākumus, veicot saimniecisko darbību; 



2.2.7. organizē kultūras, izklaides un izglītojošus pasākumus. 
  
  

3. nodaļa. Latvijas Studentu apvienības organizatoriskā 
struktūra 

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

  
  

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

4.1. Studējošo pašpārvalde, kas vēlas iestāties Latvijas Studentu apvienībā,         
iesniedz noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt          
pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Dome. 

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Latvijas Studentu apvienībā pieņem Dome. Domei           
pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā četru nedēļu laikā              
no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Valdei motivēts lēmums         
rakstveidā  jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža. 
4.3. Domes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var apstrīdēt kārtējā Kongresā. Ja           
arī kārtējais Kongress noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par biedru           
un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc sešiem mēnešiem. 
4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Latvijas Studentu apvienības, rakstveidā           
paziņojot par to Domei. 
4.5. Biedru var izslēgt no Latvijas Studentu apvienības ar Domes          
lēmumu, ja: 

4.5.1. biedrs ilgāk kā vienu gadu nav nomaksājis biedra         
naudu; 
4.5.2. biedrs nepilda Kongresa, Domes vai Valdes       
lēmumus; 
4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās       
saistības; 
4.5.4. biedrs veic darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos          
noteikto. 

4.6. Jautājumu par Latvijas Studentu apvienības biedra izslēgšanu Dome izskata          
tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamā biedra pārstāvjus un dodot tiem vārdu sava            
viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis lēmuma pieņemšanai.         
Domei lēmums par biedra izslēgšanu no Latvijas Studentu apvienības, un šī 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 darba 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 Valdes lēmuma vai ja to rakstveidā pieprasa             
ne mazāk kā desmitā daļa Latvijas Studentu apvienības biedru, norādot sasaukšanas           
iemeslu. 
6.8. Kongress ir lemttiesīgs, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedru            
deleģētajiem pārstāvjiem. Katram deleģētajam pārstāvim Kongresā ir viena balss. 
6.9. Ja Kongress nav lemttiesīgs kvoruma trūkuma dēļ, 3 nedēļu laikā Valde sasauc             
atkārtotu Kongresu ar tādu pašu darba kārtību. Atkārtots Kongress ir tiesīgs pieņemt            
lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru pārstāvju skaita, ar nosacījumu, ka tajā           
piedalās vismaz divi biedru pārstāvji. 



6.10. Kongresa lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem              
biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem vai Latvijas Studentu apvienības darbības          
izbeigšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem             
biedru pārstāvjiem. 

  

  
7. Nodaļa. 

Dome 
7.1. Dome ir pastāvīgi funkcionējoša Latvijas Studentu apvienības lēmējinstitūcija, kas          
sanāk ne retāk kā reizi divos mēnešos. 

7.2. Dome sastāv no Prezidenta un Latvijas Studentu apvienības biedru – augstākās            
izglītības institūciju studējošo pašpārvalžu –deleģētiem studējošajiem. Domes locekļu        
skaitu ik gadu atkarībā no biedru pārstāvēto studējošo skaita augstākās izglītības           
institūcijās nosaka Dome. 
7.3. Domes sēdes norises vietu nosaka un darba kārtību izstrādā Valde un informē             
par to Domes locekļus ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sēdes norises. 
7.4. Dome veic šādas    
funkcijas: 

7.4.1. ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc Kongresa norises uz vienu gadu vēl 
Valdes locekļus (izņemot Prezidentu); 
7.4.2. kontrolē Valdes darbu; 
7.4.3. vēl uz diviem gadiem Latvijas Studentu apvienības pārstāvi Augstākās 
izglītības padomē. 
7.4.4. pieņem lēmumus studējošajiem aktuālajos jautājumos; 
7.4.5. izvirzījumu (nominācijas) sniegšana Eiropas Studentu apvienības Valdes 

locekļa vēlēšanām. 
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 balsstiesībām mēnesi pēc vēlēšanu rezultātu paziņošanas          
Domes sēdē. Līdz tam savas pilnvaras ar balsstiesībām pilda iepriekšējā Valde, kas            
sanāk ne retāk kā reizi divās nedēļās. 
(Grozījums stājas spēkā   
01.04.2018.) 

8.2. Valde sastāv no Prezidenta un četriem Domes uz vienu gadu ievēlētiem            
Valdes locekļiem. 
8.3. 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. 
8.4. Latvijas Studentu apvienību atsevišķi pārstāv tās Prezidents vai Latvijas          
Studentu apvienības Valdes locekļu vairākums kopīgi. 
8.5. Prezidents veic šādas    
funkcijas: 

8.5.1. pārstāv Latvijas Studentu apvienību attiecībās ar iestādēm un 
amatpersonām; 

8.5.2. pēc Valdes lēmuma slēdz tiesiskus darījumus un sadarbības līgumus; 
8.5.3. nodrošina Kongresa, Domes un Valdes sēžu vadīšanu; 
8.5.4. atbild par Valdes darbību. 

8.6. Valde veic šādas    
funkcijas: 

8.6.1. vada Latvijas Studentu apvienības darbu Kongresu un Domes sēžu 
starplaikā, vadoties pēc LSA Vadlīnijām un rīcības plāna attiecīgajam 
periodam; 
8.6.2. pieņem finanšu lēmumus; 
8.6.3. sagatavo Kongresā un Domē lemjamos jautājumus; 
8.6.4. nodrošina Kongresa un Domes lēmumu īstenošanu. 



8.7. Ārkārtas Valdes sēdi var ierosināt      
sasaukt: 

8.7.1. Dome; 
8.7.2. Kongress; 
8.7.3. Revīzijas komisija; 
8.7.4. Latvijas Studentu apvienības biedrs. 

8.8. Valde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no Valdes locekļiem. Valdes 
sēdes ir atklātas. 
8.9. Valde lēmumus pieņem ar klātesošo Valdes locekļu balsu         
vairākumu. 
8.10. 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. 
8.11. Prezidents uzskatāms par atsauktu, ja par to nobalso ne mazāk kā divas 
trešdaļas no klātesošajiem Kongresa delegātiem. 
8.12. Valdes loceklis uzskatāms par atsauktu, ja par to nobalso ne mazāk kā divas              
trešdaļas no 
klātesošajiem Domes  
locekļiem. 
8.13. Valdes loceklim nav tiesību nodot savas pilnvaras trešajām         
personām. 
8.14. Valdes loceklis var jebkurā laikā iesniegt Latvijas Studentu apvienībai          
paziņojumu par Valdes locekļa amata atstāšanu. 
8.15. Iekšējās darbības un kārtības noteikšanai Valde izstrādā sev Kārtības rulli, ko            
apstiprina Dome. 
8.16. Valdes locekļu algas apmēru nosaka      
Dome. 

  
  

9. nodaļa. Revīzijas 
komisija 

9.1. Latvijas Studentu apvienības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli         
veic Revīzijas komisija vismaz 3 cilvēku sastāvā, kuru ievēl Kongress uz vienu gadu. 
9.2. Latvijas Studentu apvienības Revīzijas komisijas loceklis nevar būt Latvijas          
Studentu apvienības Valdes loceklis. Revīzijas komisijas sastāvā nevar tikt ievēlētas          



personas, kas pēdējā gada laikā ieņēmušas Valdes vai Stratēģijas padomes locekļa           
amatu. 
9.3. Revīzijas  
komisija: 

9.3.1. veic Latvijas Studentu apvienības mantas un finanšu līdzekļu revīziju; 
9.3.2. dod atzinumu par Latvijas Studentu apvienības budžetu un gada 
pārskatu; 
9.3.3. izvērtē Latvijas Studentu apvienības grāmatvedības un lietvedības darbu; 
9.3.4. sniedz ieteikumus par Latvijas Studentu apvienības finanšu un 
saimnieciskās darbības uzlabošanu. 

 

9.4. Revīzijas komisija lēmumus pieņem ar klātesošo komisijas locekļu balsu          
vairākumu. 
9.5. Revīzijas komisija veic revīziju Kongresa noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā            
reizi gadā. 
9.6. Kongress apstiprina Latvijas Studentu apvienības gada pārskatu tikai pēc          
Revīzijas komisijas atzinuma saņemšanas. 

  
  

10. nodaļa. Stratēģijas 
padome 

10.1. 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. 
10.2. Stratēģijas padomes sastāvu, kurā ietilpst vismaz 3 cilvēki, bet ne vairāk kā 10,              
uz diviem gadiem aizklāti ievēlē Valde. 
10.3. Stratēģijas padome ievēl savu priekšsēdētāju un priekšsēdētāja        
vietnieku. 
10.4. Stratēģijas padomes   
uzdevumi: 

10.4.1. atbilstīgi padomes locekļu kompetencei sniegt Kongresam, Domei,        
Valdei un Prezidentam konsultācijas ar Latvijas Studentu apvienības darbību         
saistītās jomās; 
10.4.2. 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. 



10.5. Stratēģijas padomei ir    
tiesības: 

10.5.1. pieprasīt un saņemt no Latvijas Studentu apvienības Domes un Valdes 
savam darbam nepieciešamos dokumentus un informāciju; 
10.5.2. ierosināt jautājumu izskatīšanu Latvijas Studentu apvienības Kongresā,        
Domes vai Valdes sēdē; 
10.5.3. sniegt   atzinumus   un   priekšlikumus   par   Latvijas   Studentu 
apvienības reglamentējošajiem dokumentiem un citu dokumentu projektiem. 

10.6. Stratēģijas padome tiek sasaukta pēc tā priekšsēdētāja, ne mazāk kā trešās            
daļas tās locekļu vai Latvijas Studentu apvienības Prezidenta ierosinājuma.         
Stratēģijas padomes sēdes tiek protokolētas un pieņemtie lēmumi ir atklāti. 

  
  
  

11. nodaļa. Latvijas Studentu apvienības manta un finanšu 
līdzekļi 

11.1. Lai Latvijas Studentu apvienība varētu pildīt savus uzdevumus un sasniegt           
Statūtos paredzētos mērķus, tai, likumos u.c. tiesību aktos noteiktā kārtībā, ir tiesības: 

11.1.1. iegūt kustamo, nekustamo un intelektuālo īpašumu; 
11.1.2. veidot finanšu resursus. 

11.2. Latvijas Studentu apvienības finanšu līdzekļus veido: 
11.2.1. biedru nauda; 
11.2.2. fizisko un juridisko personu ziedojumi, dāvinājumi un ziedojumi 
konkrētiem mērķiem; 
11.2.3. ienākumi no saimnieciskās darbības; 

11.2.4. citi ienākumi no finansēšanas avotiem, kas nav aizliegti ar likumu un 
citiem tiesību aktiem. 

11.3. Latvijas Studentu apvienības biedri maksā biedru naudu, kuras apmēru,          
noteikšanas un maksāšanas kārtību nosaka Dome pēc Valdes priekšlikuma. 
11.4. Latvijas Studentu apvienības finansiāli saimnieciskā darbība tiek veikta atbilstoši 
Valdes apstiprinātam darbības plānam. 
11.5. Latvijas Studentu apvienības mantas un finanšu līdzekļu izlietošanas un          
izmantošanas kārtību nosaka Valde. 

  
  

12. nodaļa. Latvijas Studentu apvienības likvidācija un 
reorganizācija 



12.1. Lēmumu par Latvijas Studentu apvienības likvidāciju vai reorganizāciju         
pieņem Kongress pēc Domes priekšlikuma. 
12.2. Likvidācijas gadījumā Kongress apstiprina likvidācijas komisiju, kas aprēķina         
Latvijas Studentu apvienības īpašuma vērtību, sastāda likvidācijas bilanci un iesniedz          
to Valdei. 
12.3. 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 
M. Belova 

 



I Lietotie termini 
1. Latvijas Studentu apvienība (turpmāk – LSA) – studējošo pašpārvalžu koleģiāla           
apvienība, kurā ietilpst visu akreditēto augstskolu studējošo pašpārvalžu pārstāvji. 
2. LSA Dome (turpmāk – Dome) – biedrības lēmējinstitūcija, kurā ne retāk kā reizi              
divos mēnešos pulcējas studējošo pašpārvalžu deleģētie pārstāvji – domnieki. Katrai          
studējošo pašpārvaldei ir vismaz viens, bet ne vairāk kā pieci delegāti LSA Domē. 
3. LSA Domes vecākais - no Domes vidus izvēlēts un apstiprināts domnieks,            
kura pienākumos ir rūpēties par LSA Domes iekšējo kultūru, tās locekļiem           
(domniekiem), lai nodrošinātu Domes iekšējo motivāciju, efektīvu savstarpējo        
komunikāciju un padziļinātu LSA domnieku izpratni par organizācijas mērķiem un          
veicinātu domnieku iesaisti to īstenošanā. 
4. LSA Valde (turpmāk – Valde) – biedrības izpildvara, kuru uz vienu gadu ievēl LSA               
Dome. Būtiski lēmumi par LSA ikdienas darbību tiek pieņemti ar Valdes           
balsojumu palīdzību. Valde pulcējas ne retāk kā reizi divās nedēļās. 
5. LSA Kongress (turpmāk – Kongress) – augstākā biedrības lēmējinstitūcija, kas           
pulcējas reizi gadā. Kongress sastāv no studējošo pašpārvalžu deleģētiem         
studējošajiem. Kongresa delegāti pulcējas, lai uz gadu ievēlētu LSA Prezidentu,          
apstiprinātu organizācijas budžetu, biedrības gada pārskatu, Statūtus un darbības         
Vadlīnijas nākamajam gadam. 
6. LSA biedri – Latvijas augstākās izglītības institūciju studējošo pašpārvaldes.          
Studējošo pašpārvaldes nodrošina biedrības darbību, pārstāvot savas augstskolu        
studentu intereses demokrātiskās LSA lēmējinstitūcijās – Kongresā un Domē. 
7. LSA Prezidents (turpmāk – Prezidents) – Kongresā ievēlēts oficiālais biedrības           
pārstāvis. 
8. Lēmumprojekts – ideja, ierosinājums, iesniegums vai cits dokuments, ko persona           
iesniedz, lai Dome pieņemtu lēmumu. 
9. Aizrādījums – Domes vai Valdes sēdes vadītāja izteikta un protokolā ierakstīta            
piezīme Domes sēdes vai Valdes sēdes dalībniekam par Kārtības ruļļa pārkāpumu vai            
pienākumu, uzdevumu nepildīšanu. 
10. LSA birojs – LSA telpas, kas atrodas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā            
norādītajā juridiskajā adresē – Mārstaļu iela 2/4-4, Rīga, LV-1050. 
11. LSA IS – LSA informācijas sistēma – strukturēts informācijas tehnoloģiju un datu             
bāžu kopums, kas palīdz nodrošināt LSA funkciju izpildei nepieciešamo informāciju, to           
radot, apkopojot, uzkrājot, apstrādājot, izmantojot un iznīcinot. 
12. LSA mājas lapa – LSA interneta tīmekļa vietne         
www.lsa.lv. 

http://www.lsa.lv/
http://www.lsa.lv/


13. LSA Biedru zona – sadaļa LSA mājaslapā pašpārvalžu vadītājiem, deleģētajiem           
pārstāvjiem LSA Domē un LSA aktīvistiem. 
14. LSA aktīvists – persona, kas aktīvi iesaistās LSA darbībā, bet nav deleģēts kā              
studējošo pašpārvaldes pārstāvis LSA Domē; 
15. Revīzijas komisija – uz vienu gadu Kongresa ievēlēta vismaz 3 cilvēku institūcija,             
kas veic finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli. 
 

 

II Vispārīgie noteikumi 
16. Kārtības rullis reglamentē šādus LSA valdes un Domes iekšējās kārtības un 
darbības jautājumus: 

16.1. LSA valdes un Domes locekļu pienākumi un        
pilnvaras: 

16.1.1. Lēmumprojektu iesniegšana, virzība un izskatīšana; 
16.1.2. Valdes un Domes sēžu darba organizācija; 
16.1.3. Valdes un Domes lēmumu pieņemšanas kārtība; 
16.1.4. Sankcijas par LSA kārtības ruļļa pārkāpumiem; 
16.1.5. Kārtība, kādā izdarāmi Kārtības ruļļa grozījumi. 

17. Domes lēmumi attiecas uz Valdi un       
Domi. 
18. Finanšu kārtību izstrādā Valdes locekļa vadīta darba grupa un to apstiprina Valde. 
19. LSA Vadlīniju projektu izstrādā LSA Valdes locekļa vadīta darba grupa. 
20. Dome atbilstoši savai kompetencei izskata tai iesniegtos lēmumprojektus un          
kontrolē Valdes darbību. 
21. Ik gadu pirmajā Domes sēdē pēc Izglītības un zinātnes ministrijas gada pārskata             
publicēšanas tiek apstiprināts dDomes locekļu skaits, ko aprēķina, izmantojot Domes          
apstiprinātu formulu. 

  

  
III Domes un Valdes locekļu pilnvaras un 

pienākumi 
22. Domes locekļus Domei pilnvaro LSA biedri. 
23. LSA biedriem ir pienākums pārstāvniecībai LSA Domē pilnvarot tikai savas 
augstskolas studējošos. 
24.  Biedrs  pirms  reģistrācijas  Domes  sēdei  elektroniski  uz  elektroniskā  pasta 
adresi lsa@lsa.lv iesūta pilnvaru. 



24.1. Pilnvara apliecina lēmumu par pārstāvju      
deleģēšanu. 
24.2. Pilnvarā tiek norādīts pārstāvāmās augstākās izglītības iestādes        
(augstskolas vai koledžas) nosaukums, delegāta vārds, uzvārds un delegāta         
dokumenta numurs vai personas kods. 
24.3.   Pilnvaras   oriģinālu  iesniedz  ne  vēlāk  kā  Domes  sēdē  pirms 
mandāta saņemšanas. 

25. Domes locekļa pienākumi: 
25.1. Iesaistīties Domes darbībā. 
25.2. Apmeklēt LSA Kongresu un Domes sēdes. 
25.3. Ievērot LSA darbību reglamentējošos dokumentus. 
25.4. Iesaistīties LSA stratēģijas un Valdes rīcības plāna izstrādē. 
25.5. Iesaistīties LSA darbā starp Domes sēdēm. 

26. Domes locekļa pilnvaras: 
26.1. Brīvi paust savu un savas augstākās izglītības iestādes studējošo viedokli. 
26.2. Piedalīties lēmumu pieņemšanā. 
26.3. Pieprasīt un saņemt informāciju par LSA Valdes darbību un aktivitātēm 
no jebkura LSA Valdes locekļa tā kompetences ietvaros. 

27. Domes locekļa pilnvaras beidzas līdz ar brīdi, kad: 

27.1. Studējošo pašpārvalde atsauc tās deleģēto Domes locekli. 
27.2. Ir beidzies Domes locekļa deleģējuma derīguma termiņš. 
27.3. Domes loceklis ir paziņojis par atteikšanos no savām pilnvarām rakstiskā 
veidā par to paziņojot savai studējošo pašpārvaldei vai LSA Valdei. 

28. LSA Valdes locekļa pienākumi: 
28.1. Nodrošināt Domes lēmumu izpildi. 
28.2. Pildīt amata pienākumus saskaņā ar amata aprakstu. 

 28.3. Sagatavot lēmumprojektus izskatīšanai Valdē un  Domē. 
28.4. Par atvaļinājumu vai prombūtnes laiku, kas ilgāks par 7 darba dienām,            
informēt LSA Domi un studējošo pašpārvalžu vadītājus, norādot        
kontaktpersonu no Valdes vai lēmumprojekta atbildīgajiem. 
28.5. Sagatavot pārskatu par padarīto kopš iepriekšējās Domes sēdes un          
izsūtīt to Domei, kā arī ievietot to Biedru zonā ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms                
kārtējās Domes sēdes. 
28.6. Sagatavot gada pārskatu par padarīto un izsūtīt to Kongresa dalībniekiem 
ne vēlāk kā 5 darba dienas pirms plānotā Kongresa. 



28.7. Piedalīties LSA Valdes un Domes sēdēs. 
28.8. Sniegt un apkopot informāciju savas kompetences ietvaros. 
28.9. Kopā ar Domi mēneša laikā pēc pilnvaru iegūšanas izstrādāt rīcības           
plānu par Valdes gada darbību. 

29. LSA Valdes locekļa pilnvaras: 
26.1. Pieprasīt un saņemt informāciju no LSA biedriem, augstākās izglītības 
iestādēm, valsts pārvaldes iestādēm un citām organizācijām; 
26.2. Aizstāvēt un pārstāvēt studējošo intereses akadēmiskos, sociālos un 
kultūras dzīves jautājumos nacionālā un starptautiskā mērogā. 

  
  
  

IV Lēmumprojektu iesniegšana, virzība un 
izskatīšana 

30. Izskatāmo lēmumprojektu Valdē un Domē ir tiesīgs iesniegt jebkurš Valdes 
loceklis, studējošo pašpārvalde vai Domes loceklis. 
31. Lēmumprojektam jābūt pieejamam Valdei vismaz 24 stundas pirms Valdes sēdes. 
32. Valdē pieņemtos lēmumprojektus iekļauj Valdes pārskatā Domei. 
33. Atbildīgo par lēmumprojekta izpildi apstiprina Valde. Lēmumprojekta atbildīgā         
atcelšanu var ierosināt studējošo pašpārvalde Domes vai Valdes loceklis, un par šo            
ierosinājumu balso Valde. 
34. Citas personas vai institūcijas ir tiesīgas iesniegt lēmumprojektu tikai ar Prezidenta 
vai par attiecīgās jomas atbildīgā Valdes locekļa starpniecību. 
35. Lēmumprojektu Valde vai Dome iekļauj Valdes vai Domes darba kārtībā pēc 
piekritības, nosakot atbildīgo par tā virzību. 
36. Darba kārtība ir pieejama Domes locekļiem vismaz 5 darba dienas pirms Domes 
sēdes. Domes  loceklis  var  ierosināt  izmaiņas  darba  kārtībā.  Par  darba  kārtības 
punktu,  kas izsludināts  vai  ierosināts  pēc  noteiktā  termiņa,  lemj  Dome, iekļaujot 
vai neiekļaujot to konkrētajā Domes sēdes darba kārtībā pirms darba kārtības 
apstiprināšanas. 
37. Pēc darba kārtības apstiprināšanas darba kārtību drīkst mainīt, ja par to nobalso 
vismaz divas trešdaļas no klātesošajiem Domes locekļiem. 
38. Domes sēdē izskatāmie dokumenti, izņemot Valdes locekļu un biroja darbinieku           
darbības pārskati, ir pieejami Domes locekļiem vismaz 5 darba dienas pirms Domes            
sēdes. Darbības pārskati Domes locekļiem ir pieejami vizmas 3 darba dienas pirms.            
Ja kāds dokuments tiek virzīts izskatīšanai Domes sēdē pēc noteiktā termiņa, tad tam             



klāt pievieno pavadvēstuli ar skaidrojumu par jautājuma steidzamību vai iemeslu,          
kādēļ dokuments nebija pieejams šī punkta noteiktajā kārtībā. 
39. Izskatot lēmumprojektu, Dome to pieņem vai noraida, veicot atklātu balsojumu. 
40. Noraidītu lēmumprojektu Dome ir tiesīga uzdot precizēt un iesniegt izskatīšanai no            
jauna 
Domē, nosakot konkrētu termiņu lēmumprojekta atkārtotai iesniegšanai. 
41. Darba kārtībā iekļauto lēmumprojektu savlaicīgu un precīzu izpildi nodrošina tā 
persona, kas ir atbildīga par attiecīgo lēmumprojektu. 

  

  
IV Domes sēžu darba 

organizācija 
42. Domes darba organizācijas forma ir Domes sēde. 
43. Domes sēdes norises vietu nosaka un darba kārtību izstrādā Valde, par to             
informējot Domes locekļus. 
44. Domes sēžu darba kārtību apstiprina Dome pēc Valdes priekšlikuma. 
45. Domes sēdi vada Prezidents vai viņa pilnvarota persona, kas viņu aizvieto. Dome             
pēc Domes locekļa ierosinājuma ar balsojumu drīkst mainīt sēdes vadītāju. 
46. Domes sēdes vadītājs nosaka debašu kārtību un ilgumu. Iebildumu gadījumā 
Dome ir tiesīga lemt par debašu kārtību un ilgumu. 
47. Ja sēdes vadītājs dod sēdes dalībniekam vārdu, tad konkrētais sēdes dalībnieks 
drīkst izteikties. Runātāju pārtrauc tikai sēdes vadītājs. 
48. Domes sēdi protokolē biroja vadītājs vai sēdes vadītāja norīkota persona. 
49. Domes sēdes lēmuma pieņemšanai nepieciešams kvorums – balsojumā par          
lēmumprojektu piedalās vairāk nekā puse no Domes locekļu kopskaita. Lēmumu          
Dome pieņem, ja par to nobalso vairāk nekā puse no reģistrētajiem Domes locekļiem,             
kas piedalās balsojumā par lēmumprojektu. 
50.  Jautājumos,  kuros  nepieciešams  balsojums  par personām (izņemot balsu 
skaitīšanas komisiju), tas izdarāms aizklāti. Citos gadījumos aizklātu balsošanu veic 
pēc Domes lēmuma. 
51. Domes ievēlētās personas un pārstāvjus var atsaukt Dome, ja: 

51.1. Saņemts iesniegums no personas par atkāpšanos no amata. 
51.2. Prezidents vai ne mazāk kā puse no Valdes locekļiem rakstiski izsaka 
neuzticību konkrētajai personai. 
51.3.  Ne  mazāk  kā  viena  desmitā  daļa  studējošo  pašpārvalžu  rakstiski 
izsaka neuzticību konkrētajai personai. 



 

52. Ja Domes sēdes darba kārtībā lēmumu par lēmumprojektu pēc sēdes vadītāja,            
iesniedzēja vai cita Domes locekļa iniciatīvas atliek, sēdes vadītājs sēdes laikā nosaka            
jautājuma izskatīšanas termiņu, ko ieraksta sēdes protokolā. 
53. Domes sēdes protokols ne vēlāk kā 5 darba dienas pēc sēdes ir pieejams Biedru               
zonā. 
54. Domes sēdes protokolu paraksta sēdes vadītājs un protokolētājs, ja nedēļas laikā            
pēc publicējuma nav saņemti iebildumi par protokola saturu. Ja līdz tam saņemti            
iebildumi, protokolētājs precizē protokolu, strīdīgos gadījumos konsultējoties ar        
Domes locekļiem. 

  

  
V Valdes sēžu darba 

organizācija 
55. Valdes sēdes sasauc ne retāk kā divas reizes mēnesī. 
56. Kārtējās Valdes sēdes laiku un vietu nosaka iepriekšējā Valdes sēdē. 
57. Ja uz Valdes sēdi neierodas Valdes vairākums, tad Valde 24 stundu laikā vienojas              
par nākamās Valdes sēdes sasaukšanu. 
58. Ārkārtas Valdes sēdi sasauc Prezidents vai vairāk kā puse no Valdes locekļiem.             
Ierosināt sasaukt ārkārtas Valdes sēdi var Kongress, Dome vai LSA biedrs. 
59. Valdes sēdes darba kārtību ne vēlāk kā 24 stundas pirms Valdes sēdes sastāda              
Valde. Biroja vadītājs vai Prezidenta deleģēta persona ievieto darba kārtību LSA           
mājaslapā. Tikai Valdei vienojoties, darba kārtībā var iekļaut lēmumprojektu pēc          
noteiktā termiņa. 
60. Valdes sēdes sākumā Valde var lemt par izmaiņām darba kārtībā. 
61. Valdes atskaites iesniedz elektroniski ne vēlāk kā 2 stundas pirms Valdes sēdes,             
iesūtot Valdes locekļa atskaiti Valdei. 
62. Valdes sēdes vada Prezidents vai viņa deleģēts Valdes loceklis. 
63. Sēdes ir pilntiesīgas, ja tajās piedalās vairāk nekā puse no amatā esošiem             
Valdes locekļiem. 
64. LSA valde lemj par Valdes locekļu kavējuma attaisnošanu nākamajā Valdes sēdē            
pēc paskaidrojuma saņemšanas, izņemot gadījumus, kad Valdes loceklis atradies         
darba komandējumā, atvaļinājumā vai pieteikta slimības lapa. 
65. Ja Valdes loceklim nav iespēja piedalīties Valdes sēdē, Valdes loceklis var paust             
savu viedokli par Valdes sēdē izskatāmo jautājumu elektroniskā formā, iesūtot to           
Valdei līdz jautājuma izskatīšanai. 
66. Sēdes protokolē biroja vadītājs vai sēdes vadītāja norīkota persona. 



67. Valdes sēžu protokolu iesūta elektroniskam saskaņojumam Valdei ne vēlāk kā trīs            
darba dienu laikā pēc Valdes sēdes. 
68. Valdes sēžu protokolus ievieto LSA IS un LSA mājas lapā ne vēlāk kā 5 darba                
dienas pēc Valdes sēdes. 

  
  

VI Valdes un Domes lēmumu pieņemšanas 
kārtība 

69. Iepriekš vienojoties Valdes sēdē, par lēmumprojektu Valde var balsot elektroniski. 
70. Valde var balsot elektroniski jebkurā laikā, piedaloties visiem Valdes locekļiem. 

71. Sēdes protokolā norāda personas, kas piedalījušās sēdē un izteikušās          
attiecīgajā jautājumā, pieņemtos lēmumus, īsu debašu atspoguļojumu, precīzi        
formulētus uzdevumus un balsojumu rezultātus. 
72. Domes pieņemtā lēmumprojektā, ko noformulē protokolā, var izdarīt tikai tos           
grozījumus, kas ir norādīti Domes sēdes protokolā, ka arī izlabot ar minētajiem            
grozījumiem saistītās kļūdas. 

  

  
VIII Sankcijas par Kārtības ruļļa 

pārkāpumiem 
73. Par Domes doto uzdevumu nepildīšanu vai LSA normatīvo aktu pārkāpumu           
Valdes loceklim, Domes loceklim vai LSA pārstāvim valsts, pašvaldības vai          
nevalstiskajā organizācijā Dome var izteikt aizrādījumu. 
74. Par LSA kārtības ruļļa pārkāpumu vai Valdes sēdes kavējumu Valdes loceklim var             
izteikt aizrādījumu, par ko lemj nākamajā Valdes sēdē. 
75. Par LSA kārtības ruļļa pārkāpumu Domes loceklim var izteikt aizrādījumu, par ko             
lemj Dome. 
76. Par LSA kārtības ruļļa pārkāpumu vai deleģēto uzdevumu nepildīšanu LSA           
deleģētajam pārstāvim var izteikt aizrādījumu, par ko lemj Valde. 
77. Par Kārtības ruļļa pārkāpumiem Domes sēdes vadītājs ir tiesīgs izteikt sēdes            
dalībniekam aizrādījumu. 
78. Ja Domes sēdes vadītājs izsaka trešo aizrādījumu, tad sēdes vadītājs 
nekavējoties virza lēmumprojektu par sēdes dalībnieka izraidīšanu no Domes 
sēdes. 
79. Ja Valdes loceklim, Domes loceklim vai LSA pārstāvim valsts, pašvaldības vai            
nevalstiskajā organizācijā atkārtoti gada laikā ir izteikts aizrādījums, Valde vai          
Domes loceklis var ierosināt Domei izskatīt jautājumu par: 



79.1. Aicinājuma izteikšanu studentu pašpārvaldei nomainīt konkrēto Domes 
locekli. 
79.2. Valdes locekļa atbilstību amatam – atceļot vai neatceļot konkrēto Valdes 
locekli no amata. 
79.3.  LSA  pārstāvja  valsts,  pašvaldības  vai  nevalstiskajā  organizācijā 
turpmāku darbību. 

  

  
IX Nobeiguma jautājumi 

80. Grozījumi LSA Kārtības rullī izdarāmi, pieņemot Domes lēmumu. 
81. Grozījumi stājas spēkā Domes lēmuma pieņemšanas brīdī. 
82. Ar šī LSA Kārtības ruļļa stāšanos spēkā, atbilstošie normatīvie akti iepriekšējā            
redakcijā zaudē spēku. 

  
  
  
  
  
Prezidents 
M.Belova 

 



LSA PREZIDENTA  IEVĒLĒŠANAS KĀRTĪBA 

  
Latvijas  Studentu  apvienības  Kongresā,  kas  sanāk  vienu  reizi  gadā,  tiek 
ievēlēts  Latvijas Studentu apvienības Prezidents. Prezidents ir Domes un Valdes 
loceklis ex officio. 

  
1. Uz Latvijas Studentu apvienības Prezidenta amatu var kandidēt Latvijā          

studējošie, kuru studiju vieta ir augstskola, kuras studentu pašpārvalde ir          
LSA biedrs. Amatu kandidātiem ir jābūt pilngadīgām personām. 

  
2. Prezidenta amata kandidātiem ir jābūt tā Kongresa delegātiem, kurā viņi           

vēlas tikt ievēlēti attiecīgajos amatos. 
  

3. Prezidenta amata kandidātus izvirza LSA biedri – augstskolu studentu          
pašpārvaldes – ne vēlāk kā piecpadsmit dienas pirms Kongresa sēdes, kurā           
paredzēta attiecīgās amatpersonas ievēlēšana. 

  
4. Amatu kandidātiem ne vēlāk kā desmit dienas pirms Kongresa sēdes,           

kurā paredzēta attiecīgās amatpersonas ievēlēšana, ir jāiesniedz Valdei        
rakstveidā šādi dokumenti: 

  
4.1.Kārtības 3. punktā minētais LSA biedra lēmums par izvirzīšanu attiecīgajam 
amatam; 

  
4.2.Iesniegums, kurā apliecināta vēlēšanās kandidēt uz attiecīgo amatu; 

  
4.3.Amata kandidāta darbības programma attiecīgajā amatā; 

  
4.4.Amata kandidāta Curriculum Vitae (CV); 

  
4.5.Citi dokumenti pēc amata kandidātu ieskata. 

  
5.  4.2., 4.3. un 4.4 punktā minētie dokumenti iesūtāmi Valdei arī elektroniskā 
veidā. 

  
6. Pēc 4. punktā minēto dokumentu saņemšanas Valde reģistrē visus          

kandidātus un ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms Kongresa sēdes, kurā           
paredzēta attiecīgo amatpersonu ievēlēšana, elektroniski izsūta šo       
dokumentu kopijas LSA biedriem. 

  



7. Amata kandidāti, kas nav iesnieguši 4.1., 4.2., 4.3. vai 4.4. punktā minētos             
dokumentus, netiek reģistrēti Prezidenta vēlēšanām un viņu iesniegtie        
materiāli netiek izsūtīti. 

  
8. Reģistrētiem amata kandidātiem ir tiesības sagatavot un pavairot         

materiālus, kas būtu jāizplata Kongresa delegātiem. Pavairotie materiāli        
pietiekamā skaitā ir iesniedzami Valdei ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms           
Kongresa sēdes, kurā paredzēta attiecīgās amatpersonas ievēlēšana. 

 
  

9.  Pirms Prezidenta vēlēšanu procedūras uzsākšanas tiek ievēlēta balsu 
skaitīšanas komisija 5 Kongresa delegātu un/vai LSA vecbiedru sastāvā. Balsu 
skaitīšanas komisijā nedrīkst būt Prezidenta amata kandidāti. 

  
10.Prezidenta vēlēšanu procedūra sākas ar amata kandidātu uzrunām.        

Kandidātu uzrunu ilgumu nosaka Kongress, bet tas ir nosakāms vienādi ilgs           
visiem kandidātiem un nedrīkst būt īsāks par trim minūtēm un ilgāks par            
desmit minūtēm vienam kandidātam. Kandidāti uzrunā Kongresu tādā        
secībā, kādā Valde saņēma katra kandidāta iesniegumu. 

  
11.Pēc kandidātu uzrunu noklausīšanās Kongresa delegāti var uzdot kandidātiem 
jautājumus. To skaits vienam kandidātam nedrīkst pārsniegt piecpadsmit. 

 
12.Pēc jautājumu uzdošanas un atbilžu saņemšanas Kongresa delegāti var         

izteikties debatēs par kandidātu atbilstību Prezidenta amatam. Debašu        
ilgumu nosaka Kongress, taču tas nevar būt īsāks par vienu minūti vienam            
runātājam un ilgāks par trīsdesmit minūtēm visām debatēm. 

  
13.Pēc debašu noslēguma balsu skaitīšanas komisija izdala vēlēšanu zīmes,         

kurās ir atzīmēti visu kandidātu vārdi un uzvārdi, kā arī pretī kandidāta            
vārdam atstāta vieta, kur izdarīt vēlētāja atzīmi. Vēlēšanu zīmes saņem tikai           
reģistrējušies Kongresa delegāti. 

  
14.Kongresa delegāti vēlēšanu zīmē atzīmē vienu kandidātu, kas tam šķiet          

piemērotākais Prezidenta amatam. Zīmes, kurās nav atzīmēts neviens no         
kandidātiem vai atzīmēts vairāk nekā viens kandidāts, nav derīgas. 

  
15.Pēc atzīmes izdarīšanas zīmē Kongresa delegāti iemet to balsu skaitīšanas          

komisijas aizzīmogotā vēlēšanu urnā. 
  



16.Pēc vēlēšanu procedūras pabeigšanas balsu skaitīšanas komisijas nogādā        
vēlēšanu urnu atsevišķā telpā, kur sāk balsu skaitīšanu. 

  
17.Balsu skaitīšanas komisija protokolā atzīmē: 

17.1.izsniegto zīmju skaitu; 
17.2.pēc vēlēšanu urnas atvēršanas tajā esošo zīmju skaitu; 
17.3.nederīgo zīmju skaitu; 

  
17.4.par katru amata kandidātu – zīmju skaitu, kurās kandidatūra atbalstīta. 

  
18.Par Prezidentu ir ievēlēts tas amata kandidāts, kura kandidatūra atbalstīta          

vairāk nekā pusē no urnā esošajām zīmēm. 
  

19.Ja neviens no kandidātiem nav saņēmis nepieciešamo balsu skaitu,         
tiek rīkota otrā balsošanas kārta. Otrajā balsošanas kārtā nepiedalās tas          
kandidāts, kurš saņēmis vismazāk balsu. Ja pirmajā balsošanā piedalījās         
divi kandidāti, tad Kongress atkārtoti balso par abiem kandidātiem. Ja          
pirmajā balsošanā piedalījās viens kandidāts, tad viņa neievēlēšanas        
gadījumā Kongress ir tiesīgs lemt par tālāko procedūru. 

  
20.Atkārtotajā balsošanā par Prezidentu ir ievēlēts tas amata kandidāts, kura          

kandidatūra ir saņēmusi lielāko balsu skaitu. 
  

21.Pēc Prezidenta ievēlēšanas, balsošanas rezultāti tiek apstiprināti atklātā        
balsošanā. Vēlēšanu rezultāti ir apstiprināti, ja par tiem nobalso vairāk nekā           
puse no klātesošajiem biedriem. 
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