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

 

 

ZIŅOJUMS 

pie 2017. gada pārskata 
 

 

1. Organizācijas nosaukums un juridiskā adrese 

Latvijas Studentu apvienība, Mārstaļu iela 2/4-4, Rīga, LV-1050  
 

2. Organizācijas reģistrācijas numurs  
40008010647, 1995. gada 25. aprīlis 
 

3. Ziņas par pārvaldes institūcijas locekļiem: (vārds, uzvārds un amatā stāšanās datums) 

Prezidente Maira Belova, personas kods 190192-*, amatā stājusies 2016. gada 19. martā. 

Viceprezidente Katrīna Sproģe, personas kods - 230895-*, amatā stājusies 2018. gada 20. janvārī. 

Akadēmiskā virziena vadītājs Arkādijs Zvaigzne, personas kods 100694-*, amatā stājies 2017. gada 

22. aprīlī. 

Sociālā virziena vadītājs Matijs Babris, personas kods 280593-*, amatā stājies  stājies 2017. gada 

22. aprīlī. 

Iekšējā virziena vadītājs Dāvis Vēveris, personas kods 290395-*, amatā stājies  stājies 2017. gada 

22. aprīlī. 

 

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

iepriekšējos pārskata gados izmantotajām metodēm  

Latvijas Studentu apvienība (LSA) sava mērķa un uzdevumu īstenošanai izmantojusi līdzīgas 

metodes, kā iepriekšējos pārskata gados. Organizācijai ir sava pastāvēšanas vēsture, kultūra un mērķis 

ir nemainīgs - pārstāvēt Latvijas studentus un cīnīties par viņu kā nozīmīgas sabiedrības sociālās grupas 

tiesību un interešu ievērošanu nacionālā un starptautiskā mērogā. LSA galvenās izmantotās metodes 

mērķa un uzdevumu īstenošanai ir bijušas šādas: 

● Piedalīties augstākās izglītības politikas veidošanā, pārstāvot studējošo intereses.  

● Deleģēt savus pārstāvjus studējošo pārstāvniecībai valsts un nevalstisko organizāciju 

koleģiālajās lēmējinstitūcijās un konsultatīvajās institūcijās.  

● Organizēt regulāras Domes sēdes un darba grupas, lai nodrošinātu organizācijas 

nepārtrauktu, izsvērtu viedokli un demokrātisku lēmumu pieņemšanu. 

● Organizēt izglītojošus kompetences celšanas pasākumus, seminārus un konsultācijas 

augstākās izglītības institūciju studējošo pašpārvalžu pārstāvjiem.  

● Organizēt izglītojošus seminārus, konferences, diskusijas par jautājumiem, kas skar 

studējošo intereses.  

● Darboties Eiropas Studentu apvienībā, pieņemot lēmumus un ietekmējot procesus 

augstākajā izglītībā konkrēta Eiropas reģiona līmenī. 

● Informēt un konsultēt studējošos, reflektantus un sabiedrību kopumā par aktualitātēm 

augstākajā izglītībā un augstākās izglītības sistēmu, nozīmi valsts attīstībā.  

● Organizēt attieksmes izpausmes, piemēram, rīkojot akcijas.   

Šī pārskata periodā LSA Domes Stratēģiskajos semināros tika izstrādāts gada plāns, nodrošinot 

to tiešo vajadzību iekļaušanu LSA darbības plānā. Notikušas regulāras darba grupas, individuālas 



tikšanās un vizītes ar LSA biedriem, lai pielāgotu organizācijas darba uzdevumus LSA biedru 

aktualizētajiem jautājumiem un jaunākajām izmaiņām augstākās izglītības politikā. 

Turpināta iesāktā sadarbība ar sociālajiem partneriem: Augstākās izglītības padomi, Latvijas 

Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību, Latvijas Jauno ārstu asociāciju, Latvijas Jauno 

zinātnieku apvienību, Latvijas Zinātņu akadēmiju, Latvijas Rektoru padomi, Latvijas Darba devēju 

konfederāciju, Ārvalstu investoru padome Latvijā, Memoranda padomes pārstāvjiem/nevalstiskajām 

organizācijām.  

Uzturēta sadarbība ar Ministru kabinetu (ministriem), Izglītības un zinātnes ministriju (IZM), 

Kultūras ministriju, Tieslietu ministriju, Akadēmisko informācijas centru/Augstākās izglītības 

kvalitātes aģentūru, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisiju, Saeimas Ilgtspējīgas attīstības 

komisiju un Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā u.c.  

Turpināta sadarbība starptautiskā mērogā ar Eiropas Studentu apvienību un citu Eiropas valstu 

nacionālajām studentu apvienībām, piedaloties viņu rīkotajos izglītojošajos pasākumos par augstāko 

izglītību un studējošo interešu pārstāvniecību, kā arī elektroniskā veidā uzturot regulāru saziņu. 

Regulāri, izmantojot ziņu lapas un sociālos tīklus, nodrošināta informācijapar LSA darbību un 

aktualitātēm, kas nodota LSA mērķauditorijai – Studējošo pašpārvalžu vadītājiem, biedriem, 

domniekiem, aktīvistiem un vispārējai interesantu grupai. Uzturēta organizācijas iekšējā komunikācija. 

Saistošie darba dokumenti un atskati no darba grupām un sēdēm ievietoti mājaslapas sadaļā “Biedru 

zona”. Plašākai mērķauditorijai paredzētā informācija ievietota oficiālajā LSA mājaslapā un LSA 

Facebook lapā vai Facebook grupā. 

 

5. Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas 

2017. gadā tikuši risināti vairāki augstākajā izglītībā būtiski jautājumi, kuros aktīvu lomu 

ieņēma LSA. Daudzos jautājumos ir panākti studējošajiem pozitīvi lēmumi. LSA nozīmīgākie 

sasniegumi 2017. gadā ietver: 

● Apstiprinot 2018. gada budžetu un budžeta ietvaru nākamajiem 3 gadiem, Saeima piešķīra 

papildu līdzekļus augstākajai izglītībai, trīs gadu periodā paredzot kopumā 906 750 eiro ar 

mērķi segt valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) likmes pieaugumu. 

Tādējādi tika risināts LSA aktualizētais problēmjautājums par to, ka varētu tikt samazināts 

valsts finansēto studiju vietu jeb budžeta vietu skaits, neturot 2016. gada rudenī pēc studentu 

gājiena sniegto valdības solījumu to nemazināt. 

● Rudenī valdība apstiprināja grozījumus kārtībā, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju 

kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu. 

Noteikumu projektā tika iekļauti vairāki LSA aktualizētie un iesniegtie priekšlikumi, tostarp, 

nozīmīgākās pārmaiņas sistēmā – studējošā kredīta “griestu” celšana no 170,74 eiro uz 80% no 

valstī noteiktās minimālās mēneša algas apjoma (2018. gadā tie ir 344 eiro) un studiju kredīta 

maksimālā apmēra paaugstināšana, samazinot to gadījumu skaitu, kuros studiju kredīts ar valsts 

galvojumu nenosedz visu studiju maksu. 

● Apstiprināti grozījumi Ministru kabineta noteikumos, kas paredz pilnveidot sertifikācijas 

kārtību zobārstniecības studentiem no ārvalstīm. Jaunais regulējums paredz, ka studentiem no 

ārvalstīm pirmreizējās sertifikācijas procesā vairs nebūs nepieciešams apliecināt valsts valodas 

zināšanas. Pirms izmaiņu veikšanas ārvalstu studējošajiem sertifikācijas eksāmena ietvaros bija 

jāapliecina latviešu valodas zināšanas C1 līmenī, kas radīja īpašas grūtības, jo studiju process 

norisinājās angļu valodā. 

● Studējošo pārstāvji ieguva arī plašākas tiesības piedalīties studiju kvalitātes vērtēšanā ─ tagad 

arī studiju programmu licencēšanas procesā, kurš paredzēts, lai drīkstētu uzsākt studiju 

programmas īstenošanu, piedalās viens LSA deleģēts students eksperts. Pēc LSA ierosinājuma 



turpmāk studiju virzienu akreditācijas procesā tiks vērtēta arī augstskolas vai koledžas studējošo 

pašpārvaldes darbība, kas varētu veicināt studējošo iesaisti studiju kvalitātes nodrošināšanas 

procesā. 

● Tika arī iesākts vai turpināts darbs pie vairākiem nozīmīgiem grozījumiem. Īpaši izceļams tas, 

ka Saeima pirmajā lasījumā pieņēma grozījumus Augstskolu likumā (šobrīd tie jau apstiprināti 

trešajā lasījumā), konceptuāli atbalstot nepieciešamību arī Latvijā ieviest profesionālā doktora 

grādu mākslās. Sākotnēji šo jautājumu bija aktualizējusi LSA, tiekoties ar Kultūras ministri, un 

pēc tās tika uzsākts darbs, lai nodrošinātu pētniecībā balstītas mākslinieciskās prakses 

doktorantūras programmu ieviešanu Latvijā, kas šobrīd jau rezultējies ar priekšlikumiem 

grozījumiem Augstskolu likumā. 

● Papildus vairāku normatīvo aktu grozījumiem, kas skar studējošos, ir vērts izcelt arī šogad 

izveidoto LSA Zinātnes fondu, kura mērķis ir nodrošināt Latvijas augstskolu studējošajiem 

iespēju piedalīties starptautiskās zinātniskās konferencēs un semināros. Šī gada rudens semestrī 

10 studējošie no dažādām augstskolām jau ir ieguvuši LSA Zinātnes fonda piešķirto atbalstu un 

devušies uz zinātniskajām konferencēm, kas norisinājušās dažādās pasaules valstīs. 

● LSA iekšējās vides prioritāšu sarakstā bija darbs pie studējošo pašpārvalžu pārstāvniecības 

stiprināšanas un kapacitātes celšanas. Šī mērķa sasniegšanai tika veidoti kompetenču celšanas 

vakari un organizētas vizītes pie biedriem. LSA biedri informēti par organizācijas mērķi, 

darbībām un iesaistes iespējām klātienes prezentācijās un Iespēju lapās, kuras tika izsūtītas e-

pastos, tā veicinot biedru izpratni par to, kā viņi var iesaistīties un piedalīties organizācijas 

darbā, tās mērķa sasniegšanai. 

● Strādāts pie “studentu-ekspertu” tīkla, kura ietvaros izveidots video lekciju cikls studentiem. 

Deleģēti pārstāvji ekspertu un novērotāju amatiem augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas 

vizītēs (akreditācijās un licencēšanās). 

● Organizēti ikgadējie LSA projekti un semināri – “Studentu Līderu forums”, jauno pašpārvalžu 

aktīvistu seminārs “Kam Rūp Students?”, senatoru un domnieku seminārs “Mērķis”, kā arī LSA 

Gada balva. Papildus tam 1. gadu notika arī “Nākotnes studiju forums: Izaicinājumi un 

tendences augstākajā izglītībā Latvijā”. 

● Septembrī LSA organizēja Baltijas valstu nacionālo studentu apvienību tikšanās reizi (Baltic 

Organizational Meeting – BOM), kas pulcēja studentu pārstāvjus no Igaunijas Studentu 

apvienības (EÜL), Lietuvas Studentu apvienības (LSS) un LSA. BOM aplūkotās tēmas bija par 

augstākās izglītības iestāžu konsolidācijas jautājumiem kontekstā ar notiekošajām reformām 

Baltijas valstu izglītības sistēmās. 

●  LSA pārstāvji piedalījušies vairākos starptautiskajos pasākumos, kā piemēram, Eiropas 

Studentu apvienības Biedru sapulcē, kur tika diskutēts par tuvāko gadu stratēģiskās prioritātes; 

Eiropas Studentu konventā, kur fokuss bija vērsts uz augstākās izglītības nākotnes 

nodrošināšanu, īpaši izceļot Eiropas augstākās izglītības telpu (European Higher Education 

Area); Lietuvas Studentu apvienības Asamblejā, kur notika paneļdiskusijas par augstākās 

izglītības pieejamību un iestāžu konsolidācijas iespējamajiem ieguvumiem un riskiem; 

Ziemeļvalstu nacionālo studentu apvienību tikšanās reizē (Nordic Organizational Meeting – 

NOM), kur tika skatītas tādas tēmas kā augstākās izglītības reformas Lietuvā, 3+2 studiju 

modelis un kvalitatīvas augstākās izglītības priekšnosacījumi.  

Pie vairākiem studējošajiem nozīmīgiem jautājumiem ir uzsākts darbs, kā arī tiek turpināts iepriekšējos 

periodos aizsāktais, pamatojoties uz LSA plānošanas dokumentos minēto.  

 

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



6.1.  Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības pamatojums (Noteikumu par 

biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem 14.punktā minēto nemateriālo 

ieguldījumu un pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības pamatojums) 

Pamatlīdzekļu sākotnējā vērtība ir to iegādes vērtība. 

 

7. Informācija par fondiem - (biedrība, nodibinājums vai arodbiedrība var nesniegt šo 

informāciju par mērķfondiem, ja šāda informācija saskaņā ar statūtiem vai pārvaldes institūcijas 

lēmumiem uzskatāma par konfidenciālu) 
 

7.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās  

Biedrībai ir rezerves fonds, kas mainās atbilstoši pārskata gada ieņēmumu un izdevumu starpībai. Gada 

sākumā rezerves fonds bija EUR 20 423,-, savukārt uz pārskata gada beigām tas palielinājies par EUR 

7 506,-, sasniedzot EUR 27 928,- apmēru. 

 

7.2. Fondu līdzekļu palielinājums pārskata gadā kopsummā un sadalījumā pa to veidošanās 

avotiem – no ieņēmumu un izdevumu pārskatā aprēķinātās ieņēmumu un izdevumu starpības, 

no fondu līdzekļu pārdales vai no citiem avotiem 

Pārskata gadā rezerves fonda palielinājums veidojies no ieņēmumu un izdevumu starpības. 

 

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

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

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

8. Informācija par nodokļiem un nodevām 
 

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

veidiem.  

Pārskata periodā biedrības izdevumus sastāda šādi nodokļu maksājumi: 

Biedrība pārskata gadā aprēķinājusi un veikusi apmaksu nodokļiem, kas saistīti ar darba algām valdes 

locekļiem un biroja darbiniekiem, kā arī uz projektiem piesaistītu personu autoratlīdzībām.  

Pārskata periodā aprēķināti: 

● Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas EUR 10 929,54 apmēra, kas apmaksāti Valsts budžetā; 

● Iedzīvotāju ienākuma nodoklis pārskata periodā aprēķināts EUR 5 541,35, kas apmaksāts Valsts 

budžetā. 

● Uzņēmējdarbības riska nodeva pārskata periodā aprēķināta EUR 36,00 apmērā, kas apmaksāta 

Valsts budžetā.. 

 

8.2. Saņemtie nodokļu atvieglojumi un piešķirtās atlaides – par katru nodokli atsevišķi, norādot 

dokumentus, kas apstiprina tiesības uz šādiem atvieglojumiem un atlaidēm 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

8.3. Dati par nodokļu maksājumiem, kuru maksāšanas termiņš vēl nav iestājies, par 

nokavētajiem nodokļu maksājumiem un ar tiem saistītajām pamatparāda palielinājuma, 

nokavējuma naudas un soda naudas summām, kā arī par citām valsts budžetam vai pašvaldību 

budžetiem maksājamām summām sadalījumā pa nodokļu veidiem – pēc minēto datu 

saskaņošanas ar nodokļu administrāciju 

___________________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________________ 

8.4. Detalizēta informācija par visām būtiskajām saistībām, kas nav ietvertas bilancē, par 

biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības sniegtajām garantijām (galvojumiem), kā arī par 

tiem apstākļiem, kādos šo garantiju (galvojumu) dēļ varētu rasties saistības. Norāda aizņēmumu 

summas, procentus un samaksas termiņus. Ja aizņēmumi ir nodrošināti ar ķīlu, par to ziņo un 

norāda, kurš īpašuma objekts izmantots par nodrošinājumu 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

8.5. Ja biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības pārvaldes institūcijas locekļi ir saņēmuši algu 

vai atlīdzību par noteikta veida izdevumiem, – algas vai atlīdzības kopsumma un paskaidrojumi, 

kāda veida izdevumi atlīdzināti. Minēto darbinieku vidējo skaitu gadā aprēķina, saskaitot 

darbinieku skaitu pārskata gada katra mēneša pēdējā datumā un iegūto summu dalot ar mēnešu 

skaitu pārskata gadā 

 

Vidējais darbinieku skaits gada ietvaros ir bijis 8, valdes locekļiem un biroja darbiniekiem noteikta 

atlīdzība par pienākumu veikšanu, cita veida izdevumi atlīdzināti vien projektu vadītājiem un 

iesaistītajām personām par izdevumiem, kas radušies projektu realizēšanas laikā. 

 

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

kopsumma 

Vidējais darbinieku skaits gadā ir 8, gada ietvaros aprēķinātā algu kopsumma ir EUR 32 060,57. 
 

Atbildīgā persona _Maira Belova__                 _________________ 

 vārds, uzvārds   paraksts  
 


