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

ZIŅOJUMS
pie 2019. 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 Justīne Širina, personas kods 290797-*, amatā stājusies 2018. gada 18. decembrī.
Starptautiskā virziena vadītāja Katrīna Sproģe, personas kods 230895-*, amatā stājusies 2018. gada 20.
jūnijā.
Akadēmiskā virziena vadītāja Liene Vaivode, personas kods 260397-*, amatā stājusies 2019. gada
16. janvārī.
Sociālā virziena vadītāja Ilze Lisovska, personas kods 260997-*, amatā stājusies 2019. gada
16. janvārī.
Iekšējā virziena vadītāja Santa Katrīna Meikališa, personas kods 080496-*, amatā stājusies 2018. gada
20. jūnijā.
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
nemainīgs mērķis – pārstāvēt Latvijas studējošos 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 un informatīvas kampaņas;
● aktīvi piesaistīti jauni sadarbības partneri un atbalstītāji.
Šajā pārskata periodā LSA domes stratēģiskajā seminārā tika izstrādāts gada plāns, nodrošinot
studējošo pašpārvalžu tiešo vajadzību iekļaušanu LSA darbības plānā. Notikušas regulāras darba
grupas, individuālas tikšanās un vizītes pie LSA biedriem, lai pielāgotu organizācijas darba
uzdevumus 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 Zinātnisko institūtu asociāciju, Latvijas
Rektoru padomi, Latvijas Universitāšu asociāciju, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Ārvalstu investoru padomi Latvijā, Nevalstisko organizāciju un
Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes pārstāvjiem/nevalstiskajām
organizācijām.
Uzturēta sadarbība ar Ministru kabinetu (ministriem), Izglītības un zinātnes ministriju (IZM),
Ekonomikas ministriju, Tieslietu ministriju, Labklājības ministriju, Akadēmisko informācijas
centru/Augstākās izglītības kvalitātes aģentūru, Tiesībsarga biroju, Pārresoru kordinācijas centru,
Valsts kanceleju, Valsts izglītības attīstības aģentūru, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes
komisiju, Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisiju, Saeimas Sociālo un darba lietu komisiju, Saeimas
Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju apakškomisiju, Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā,
Eiropas Parlamenta informācijas biroju 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 nodrošināta informācija, izmantojot ziņu lapas un sociālos tīklus, par LSA darbību
un aktualitātēm, kas nodota LSA mērķauditorijai – studējošo pašpārvalžu vadītājiem, biedriem,
domniekiem, aktīvistiem un vispārējai interesentu 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.
Kā būtisks LSA darbību veicinošs faktors 2019. gadā jāuzsver iegūtais finansējums 15415,54
eiro apmērā Sabiedrības integrācijas fonda rīkotā projektu konkursa “NVO fonds” ietvaros no
Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Tas ļāva laikā no 2019. gada 1.
aprīļa līdz 31. oktobrim īstenot projektu “Students: tagadnes ieguldījums nākotnē”, kura ietvaros
norisinājās aktivitātes, kas informēja studējošos par iesaistes iespējām studējošo interešu
pārstāvniecībā, kā arī ļāva veiksmīgi īstenot ikgadējos studējošo pašpārvalžu aktīvistu kapacitātes
celšanas projektus.
5. Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas
2019. gadā tikuši risināti un aktualizēti vairāki augstākajā izglītībā būtiski jautājumi, kuru risināšanā
aktīvi piedalījās arī LSA. Daudzos jautājumos ir panākti studējošajiem pozitīvi lēmumi. LSA
nozīmīgākie sasniegumi 2019. gadā ietver:
● LSA aktīvi iesaistījās Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) darba grupā, kuras mērķis bija
izstrādāt konceptuālo ziņojumu par jaunas studiju un studējošo kreditēšanas sistēmas izstrādi.

2019. gada 16. jūlijā Ministru kabinets to apstiprināja un tika uzsākta jauno Ministru kabineta
noteikumu projekta “Studiju un studējošo kreditēšanas noteikumi” izstrāde. Atceļot prasību
pēc otrā galvotāja, jaunā valsts galvotā kredīta sistēmas ieviešana paredz būtiski atvieglotu
pieejamību finansiālā atbalsta mehānismam gan esošajiem, gan topošajiem studējošajiem. Lai
aktualizētu šo jautājumu plašākai sabiedrībai un vērstu politikas veidotāju uzmanību uz
iespējamajiem riska faktoriem un risinājumiem, LSA kopā ar Finanšu nozares asociāciju un
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru noorganizēja diskusiju “Studiju un studējošo
kreditēšanas sistēmas nākotne Latvijā: izaicinājumi un iespējamie risinājumi”, kā arī devās
paust savu nostāju par šo un citiem studiju pieejamību ietekmējošiem atbalsta mehānismiem
gan pie atsevišķiem politiskajiem spēkiem, gan Saeimas komisijām.
● Vēl viena prioritāte – politikas veidotāju vidū aktualizēt augstākās izglītības pieejamības
aspektus, īpaši izceļot kritiski zemo stipendiju apmēru un piešķirto stipendiju skaitu
studējošajiem Latvijā. LSA rīkoja tikšanās ar gandrīz visām Saeimas frakcijām, lai pārrunāto
šos jautājumus. 2019. gada 12. februārī LSA pārstāvji Saeimas Augstākās izglītības, zinātnes
un inovāciju apakškomisijā deputātiem prezentēja aktuālo situāciju un priekšlikumus
pilnveidei. Jautājums guva plašu publicitāti virknē Latvijas medijos, kā arī tika iekļauts A. K.
Kariņa valdības rīcības plānā kā viens no uzdevumiem. Stipendiju apmēra palielināšana tika
iekļauta arī 2020. gada budžeta projektā kā viens no deputātu priekšlikumiem, taču neguva
atbalstu. 2. oktobrī norisinājās Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas un Sociālo
un darba lietu komisijas kopsēde, kur LSA pārstāvji sniedza izvērstu prezentāciju par studiju
pieejamības aspektu dažādo spektru, kā arī vienojās par turmpāk veicamajām darbībām
sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Labklājības ministriju.
● Otrajā gada pusē īpaši aktuāla kļuva augstskolu iekšējās pārvaldības reforma. LSA rīkoja
virkni iekšēju darba grupu ar studējošo pārstāvjiem, kuru ietvaros tika izstrādāta LSA nostāja
un priekšlikumi augstskolu pārvaldības pilnveidei. LSA prezidente aktīvi iesaistījās IZM
ekspertu darba grupā, kas izstrādāja konceptuālo ziņojumu “Par augstskolu iekšējās
pārvaldības modeļa maiņu”. Sasaistē ar to LSA aktīvi nodrošināja studējošo pārstāvju dalību
IZM rīkoto diskusiju ciklā “Drosme mainīties”, virzīja LSA priekšlikumus, rīkoja virkni
tikšanos ar IZM darbiniekiem un sadarbības partneriem. Speciāli šim jautājumam tika rīkotas
vairākas studējošo pāstāvju tikšanās ar izglītības un zinātnes ministri I. Šuplinsku, kā arī
tikšanās ar Ministru prezidentu A. K. Kariņu. Virkne LSA priekšlikumu tika iekļauta
iepriekšminētajā konceptuālajā ziņojumā.
● 2019. gada maijā IZM izveidoja darba grupu doktora līmeņa studiju un promocijas sistēmas
pilnveidei, kas izstrādāja priekšlikumus konceptuāli jaunas starptautiskajiem standartiem
atbilstošas doktorantūras nodrošināšanai Latvijā. Darba grupā aktīvi iesaistījās arī LSA
pārstāvji, kas sniedza virkni priekšlikumu, balstoties uz LSA 2019. gada maijā apstiprināto
pozīciju “Par doktorantūras līmeņa studijām un promocijas sistēmu Latvijā”. Tika izstrādāts
informatīvā ziņojuma projekts “Par konceptuāli jauna doktorantūras ietvara un jauna
promocijas procesa ieviešanu Latvijā”, kas paredz lielāku atbildību augstskolām par
doktorantūras laikā veiktā pētnieciskā darba vadību, kvalitāti un noslēgumā izstrādāto
promocijas darbu. Tāpat tiek plānots noteikt, ka doktora studijas jāorganizē doktorantūras
skolās. Jāatzīmē, ka doktorants šajā studiju posmā būs akadēmiskā personāla pārstāvis, kas
saņems atalgojumu. Savukārt par promocijas darba izstrādes valodu varēs izšķirties
doktorants un darba vadītājs vai augstskola, kas izstrādā doktora studiju programmu.

● 2019. gada 29. aprīlī Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā sadarbībā ar
Latvijas Politologu biedrību, EP biroju Latvijā un Latvijas Universitātes Politikas zinātnes
nodaļu tika rīkotas lielākās Latvijas studentu debates ar Eiropas Parlamenta deputātu amata
kandidātiem. Debašu mērķis bija sniegt studējošajiem un interesentiem iespēju klātienē un
tiešsaistē uzdot kandidātiem sev interesējošos jautājumus, iepazīties ar kandidātu
programmām, lai veicinātu jauniešu līdzdalību Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Debatēs
piedalījās vadošie pārstāvji gandrīz no visām partijām, kas piedalījās vēlēšanās. Pasākumā
klātienē piedalījās vairāk kā 100 studējošie, kā arī to varēja vērot tiešraidē rīkotājorganizāciju
sociālajos tīklos.
● 2019. gadā tika veltīts daudz darba LSA biedru – studējošo pašpārvalžu – kapacitātes
celšanai, rīkojot klātienes vizītes tajās, lai pārrunātu un risinātu dažādus problēmjautājumus,
uzstājoties ar lekcijām un nodarbībām to rīkotajos semināros, kā arī konsultējot un palīdzot ar
iekšējo reglamentējošo dokumentu pilnveidi un izstrādi. Tāpat vairākās augstskolās LSA
rīkoja tikšanās ar augstskolas administrāciju, lai pārrunātu un vērstu uzmanību uz augstskolas
un studējošo pašpārvaldes sadarbības principu, studējošo pašpārvalžu tiesību ievērošanu,
piemēram, jautājumos, kas skar to finansēšanu vai studējošo pārstāvju dalību koleģiālajās
lēmējinstitūcijās.
● 2019. gadā tika veitks ievērojams darbs pie organizācijas darbības pašnovērtējuma izstrādes
vadoties pēc Eiropas Studentu apvienības izveidotajām vadlīnijām, kā arī rīkotas vairākas
iekšējas darba grupas, lai izstrādātu jaunu Kārtības rulli, pilnveidotu LSA iekšējos
reglamentējošos dokumentus, pozīcijas un nostājas par studējošo intereses skarošiem
jautājumiem.
● Lai celtu studējošo izpratni un zināšanas par pilsonisko sabiedrību, iesaistes iespējām
studentu pārstāvniecībā, kā arī savām tiesībām un pienākumiem laika posmā no 2019. gada
jūlija līdz oktobrim norisinājās informatīvā kampaņa “Zināt, mācēt, darīt”. Kampaņas ietvaros
aplūkotās tēmas ietvēra studentu pienākumus un tiesības, iespējas pārstāvēt savas intereses
augstskolā un nacionālā līmenī, studējošo pašpārvaldes tiesības un iespējas ietekmēt procesus
augstākās izglītības iestādē, demokrātiskas studējošo pašpārvaldes principus, studējošo
pašpārvalžu finansēšanu un to atšķirības no Latvijas Studentu apvienības. Kopā kampaņas
ietvaros tika izstrādādi 6 raksti, 6 infografikas un 1 video, kuri tika publicēti Latvijas
Studentu apvienības mājaslapā, sociālajos tīklos, kā arī izsūtīti biedru studējošo
pašpārvaldēm.
● 2019. gadā LSA nodrošināja aktīvu studējošo interešu pārstāvniecību augstākās izglītības
politikā, kā arī nodrošināja studējošo līdzdalību dažādos pasākumos, darba grupās, padomēs
un komisijās. 2019. gadā LSA sniedza savus priekšlikumus A. K. Kariņa valdības
deklarācijas projektam, aktīvi iesaistījās valdības rīcības plāna izstrādē un saskaņošanā,
panākot, ka vairāki studējošiem rūpoši jautājumi tiek iekļauti šajos politikas veidošanas
dokumentos. LSA sagatavoja un sniedza priekšlikumus arī 2019. un 2020. gada valsts
budžeta projektiem, kā arī aktīvi sekoja līdzi tam, lai netiktu samazināts finansējums
augstākajai izglītībai un zinātnei, rosināja finansējuma paaugstināšanu šīm jomām. LSA
pārstāvji 2019. gada vasarā piedalījās Pārresoru kordinācijas centra veidotajās ekspertu darba
grupās, kas izstrādāja Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2020.-2027. gadam. Tāpat 2019.
gada 14. novembrī un 16. decembrī LSA rīkoja divas studējošo tikšanās ar izglītības un
zinātnes ministri I. Šuplinsku, kur piedalījās vairāk kā 70 studējošo pārstāvji no gandrīz

visām Latvijas augstskolām. Tikšanos laikā studējošie varēja ar minsitri pārrunāt tiem
rūpošos jautājumus.
● Ņemot vērā to, ka laika no 2020. līdz 2023. gadam Latvijā norisināsies apjomīgs skaits
studiju virzienu akreditāciju, LSA aktīvi iesaistījās Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras
(AIKA) iekšējo noramatīvo aktu (vadlīniju, metodiku) izstrādē un saskaņošanā, lai ārējās
kvalitātes novērtēšanas procedūras norisinātos pēc iespējas veiksmīgāk, ņemot vērā
studējošajiem rūpošus aspektus. Tāpat LSA pāstāvji aktīvi iesaistījās AIKA e-platformas
testēšanā, lai efektivizētu procesu norisi. Jāuzver, ka LSA virzītā pārstāve arī tika apstiprināta
Studiju kvalitātes komisijā, kas turpmākajos gados pieņems lēmumus par studiju programmu
licenšu un studiju virzienu akreditāciju piešķiršanu.
● Organizēti ikgadējie LSA projekti un semināri – Studentu līderu forums, jauno pašpārvalžu
aktīvistu seminārs “Kam rūp students?”, studējošo pārstāvniecības kapacitātes celšanas
seminārs “LAIKS”, kā arī LSA Gada balva. Papildus tam trešo gadu notika arī “Nākotnes
Studiju forums: Rītdienas akadēmiskā sabiedrība”.
● LSA pārstāvji piedalījušies vairākos starptautiskos pasākumos, kā, piemēram, Eiropas
Studentu apvienības Biedru sapulcē, kurā tika diskutēts par sociālās dimensijas nozīmi
augstākajā izglītībā, Boloņas procesa tālāko virzību un Erasmus+ programmas attīstību;
Eiropas Studentu konventā, kura augstākās izglītības nākotni, raugoties uz tuvāko desmitgadi;
Lietuvas Studentu apvienības Asamblejā, kur tika diskutēts par dažādu sociālo garantiju
pieejamību studējošajiem; Ziemeļvalstu nacionālo studentu apvienību tikšanās reizē, kur tika
skatītas tādas tēmas, kā augstākās izglītības ilgtspēja un studējošo loma klimata pārmaiņu
mazināšanā; Baltijas valstu nacionālo studentu apvienību tikšanās reizē, kurā tika diskutēts
par garīgas veselības nozīmi izglītībā un ar tās traucējumiem saistītiem izaicinājumiem.
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 18 676,-, savukārt uz pārskata gada beigām tas
palielinājies par EUR 33 664,- līdz 52 340,- apmēram.
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 11 305,- apmēra, kas iemaksātas Valsts budžetā;
● Iedzīvotāju ienākuma nodoklis pārskata periodā aprēķināts EUR 3 254,-, kas iemaksāts Valsts
budžetā;
● Uzņēmējdarbības riska nodeva pārskata periodā aprēķināta EUR 29,- apmērā, kas iemaksāta
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 septiņi, 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 septiņi, gada ietvaros aprēķinātā algu kopsumma ir EUR 30
288.
Atbildīgā persona _Justīne Širina__
vārds, uzvārds
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