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IEVADS 
Sveiks, Kongresa delegāt! 

 
Revīzijas komisija Tavā rīcībā nodod ziņojumu, kuru veidojuši daļa no Latvijas           

Studentu apvienības (turpmāk – LSA) Revīzijas komisijas locekļiem. Ziņojumā         
vispārīgi tiek apskatīts LSA darbs. Ziņojums veidots, lai noskaidrotu un norādītu uz            
nepilnībām šī gada LSA lietvedībā, saimnieciskajā un finansiālajā darbībā, kā arī           
dotu materiālu LSA aktīvistiem aktuālo jautājumu risināšanai. 

Aicinām atbildīgi un rūpīgi izvērtēt šajā ziņojumā minēto un tālāk arī atbilstoši            
rīkotos, lai uzlabotu minētās nepilnības LSA darbībā. 

Paldies LSA Valdei un biroja darbiniekiem par palīdzību ziņojuma         
sagatavošanā, sniedzot nepieciešamo informāciju!  

 
 

 
Revīzijas komisijas vārdā: 

Mārtiņš Danefelds 
Edmunds Okmanis 
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FINANSES UN SAIMNIECISKĀ DARBĪBA 
 

Revīzijas komisija analizēja ieņēmumus un izdevumus pēc konta izrakstiem         
laikā periodā no 23.03.2019 līdz 29.02.2020. Kopējā ieņēmumu summa šajā laika           
periodā bija 80069,97 EUR, bet izdevumu summa 51214,50 EUR. Gada beigās ir           
veidojies uzkrājums, kura summa ir 28855,47 EUR. 

Ieņēmumi 
Kopējie LSA ieņēmumi (skat. diagrammu Nr. 1) no 2019. gada 23. marta līdz             

2020. gada 29. februārim bija 80069,97 EUR plānoto 83310,04 EUR vietā. Tas           
izskaidrojams šādu iemeslu dēļ: 

● tika paredzēts, ka samaksātā Biedru nauda sastādīs 80810,04 EUR lielu          
summu, taču faktiskā samaksāto Biedru naudu summa ir 75797,48 EUR          
apmērā, no kā 5006,32 EUR sastāda nokavēto biedru naudu maksājumi par           
2018., 2017. un 2016. gadu. Tālāk ir iespējams apskatīt SP apmaksāto           
summu apmērus procentos attiecībā pret izrakstīto rēķinu/ Biedru naudu         
summām 2019. gadam (skat. tabulu Nr. 2). 

● No studentu ekspertu pozīcijas plānotā ieņēmumu 2500 EUR apmēra,         
ieņēmumos tika konstatēti tikai 1942,16 EUR. 

Ieņēmumu skaitliskā vērtība atšifrēta tabulā Nr. 1. 
 

Diagramma Nr. 1 
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Tabula Nr. 1 

LSA ieņēmumu no 2019. gada 23. marta līdz 2020. gada 29. februārim sadalījums 
pozīcijās 

Pozīcija Ieņēmumi, EUR % no kopējā 

Biedru naudas 75797,48 94,66% 

Ziedojumi 2330,33 2,91% 

Eksperti 1942,16 2,43% 

Kopā 80069,97  
Tabula Nr. 2 

Studējošo pašpārvalžu Biedru naudas rēķinu apmaksas statuss procentpunktos 

AII SP 
% no izrakstītā 

rēķina 

BA 100,00% 

BAT 0,00% 

BSA 0,00% 

DU 100,00% 

EKA 100,00% 

ISMA 100,00% 

JVMLA 100,00% 

LA 0,00% 

LiepU 100,00% 

LJA 100,00% 

LKA 100,00% 

LKrA 100,00% 

LLU 100,00% 

LMA 100,00% 

LNAA 100,00% 

LSPA 100,00% 

LU 100,00% 

RAI 0,00% 

RCK 100,00% 

REA 0,00% 

RJA 0,00% 
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RISEBA 44,86% 

RSU 100,00% 

RTA 100,00% 

RTU 100,00% 

TSI 100,00% 

VeA 100,00% 

ViA 100,00% 

VPK 0,00% 
 

Secinājums: Pārskata periodā ir izrakstīti biedra naudas rēķini Baltijas         
Starptautiskās akadēmijas Studējošo pašpārvaldei (2019/BN12), Lutera akadēmijas       
Studējošo pašpārvaldei (2019/BN17), Rīgas Aeronavigācijas institūta Studējošo       
pašpārvaldei (2019/BN28), Valsts policijas koledžas Studējošo pašpārvaldei       
(2019/BN36), taču tie pārskata periodā nav samaksāti. 

Secinājums: LSA ir 2019. gada 27.novembrī saņemta vēstule (2019/IV61)         
par Valsts policijas koledžas Studējošo pašpārvaldes izstāšanos no LSA, taču biedra           
naudas rēķins par 2019. gadu ir ticis izrakstīts 2019. gada 23. maijā, tādēļ šis rēķins               
vēl ir spēkā un ir jāapmaksā. 

RK komentārs: Pārskata periodā Ir izrakstīts rēķins (2019/BN28) Rīgas         
Aeronavigācijas institūta Studējošo pašpārvaldei, taču tālāk saturā ir rakstīts par          
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Studentu padomes biedra naudas maksājumu        
2019. gadam. 

Ieteikums: Veikt pareizi saturiski noformulētu rēķinu izrakstīšanu un to saturu          
pārbaudīt pirms izsūtīšanas. 

Ieteikums: Revīzijas komisija aicina rūpīgāk sekot līdzi izrakstīto rēķinu         
apmaksas procesam un, cik iespējams, rēķinu saņēmējus informēt par apmaksas          
termiņu. 

Ieteikums: Iepriekš minētajiem LSA biedriem, kas nav apmaksājuši        
izrakstītos rēķinus par biedra naudas apmaksu, izveidot salīdzināšanas aktus biedru          
naudas norēķiniem par 2019. gadu. 
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Izdevumi 
Revīzijas komisija analizēja izdevumus pēc konta izrakstiem laikā periodā no          

23.03.2019 līdz 29.02.2020.  

Kopējie LSA izdevumi (skat. diagrammu Nr. 2 un tabulu Nr. 3) no 2019. gada              
23. marta līdz 2020. gada 29. februārim bija 51214,50 EUR, kas nepārsniedz            
ieņēmumu summu. Izdevumu skaitliskā vērtība atšifrēta tabulā Nr. 3. 

Diagramma Nr. 2 

 

 

Tabula Nr. 3 

LSA izdevumu no 2019. gada 23. marta līdz 2020. gada 29. februārim sadalījums 

Pozīcija Summa, EUR % no kopējā 

Administratīvie izdevumi 7397,09 14,44% 

Reprezentācijas izdevumi 121,96 0,24% 

Semināri un pasākumi 5426,29 10,60% 

Atalgojums 34298,76 66,97% 

Starptautiskie izdevumi 3970,40 7,75% 

Kopā 51214,50  
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RK komentārs: Pārskata periodā izdevumi tika analizēti no konta         
pārskatiem/izrakstiem, tādēļ ir uzskaitīti arī faktiskie maksājumi, kas ir bijuši pārskata           
periodā, bet plānoti no iepriekšējā gada budžeta iztēriņa, piemēram, atalgojums par           
2019. gada marta mēnesi. 

Secinājums: Tā kā daļu laika LSA valde un biroja darbinieki nebija pilnā            
sastāvā, tad var secināt, ka, ja būtu nokomplektēta pilna LSA valde un biroja             
darbinieku amati, faktiskās algu izmaksas būtu vēl lielākas. 

Secinājums: Revīzijas komisija secina, ka ir ņemts vērā iepriekšējā revīzijas          
komisijas ziņojumā ieteikums - Analizējot projekta izdevumus, Revīzijas komisija         
iesaka meklēt lētāku un tuvāku norises vietu vai arī piesaistīt papildus pietiekami            
lielu ārējo finansējumu. Šajā gadījumā ir ticis atrasts papildus ārējais finansējums           
projektu norisei. 

 

 

Pasākumi un projekti 
 

Revīzijas komisijas pārskata periodā LSA projektu īstenošanai tika piesaistīts         
papildus ārējais finansējums no Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) Latvijas valsts          
budžeta finansētās programmas “NVO fonds”, iesniedzot projektu “Students:        
tagadnes ieguldījums nākotnē”. Projekta īstenošanas periods ir no 2019. gada 1.           
aprīļa līdz 2019. gada 31. oktobrim. Faktiskais finanšu izlietojums no šī projekta ir             
12388.24 EUR. 

Atsevišķi SIF “NVO fonda” projekta finansējums ir sedzis arī BOM          
komandējuma izdevumus 74,45 EUR apmērā, kā arī 460,81 EUR apmērā kampaņas           
“Zināt, mācēt, darīt” izdevumus par sociālo tīklu reklāmu un autoratlīdzību. 
 

Latvijas augstākās izglītības un kompetenču seminārs “LAIKS”  

Projekta galvenais organizators: Dāvis Vēveris 
Projekta norises datumi: 2019. gada 6.-7. aprīlis 
Projekta norises vieta: Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un 
būvzinātņu fakultātes telpas, Rīga 
Projektā iesaistīto personu skaits: 51 
 
 

Mērķis Revīzijas komisijas komentārs 

Veicināt studējošo pašpārvalžu aktīvistu 
kompetenču veidošanos akadēmisko un 
sociālo jautājumu ietvaros un attīstīt 

Aicinām formulēt kvantitatīvi izmērāmus 
mērķus. Ņemot vērā, ka nav atpazīti 
izmērāmi kritēriji, ir grūti sniegt atzinumu 
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vispārpielietojamās prasmes.  par to, vai mērķis ir “sasniegts” vai “nav 
sasniegts” 

 
 
 

 Piešķirtais finansējums no LSA 
budžeta 

400,00 EUR Starpība -0,53 EUR 

 Piesaistītais finansējums naudas 
izteiksmē 

20,00 EUR   

 Piesaistītais finansējums mantiskā 
izteiksmē 

254,50 EUR   

  KOPĀ 674,50 EUR   

      

N.p.k. Izdevumu pozīcija Plānotās 
izmaksas 
(EUR) 

Faktiskās 
izmaksas 
(EUR) 

  

1. Ēdināšana 410,00 408,40   

2. Neparedzētie izdevumi 20,00 12,13   

 Kopā 430,00 EUR 420,53 EUR   

 
 
 

 Izlietotais finansējums no NVO   

N.p.k. Izdevumu pozīcija Faktiskās izmaksas (EUR) 

1. Ēdināšana 420,53  

2. Inventārs 121,59  

 Kopā 542,12 EUR 

 
RK komentārs: Diemžēl nav pieejams projektam piesaistīto atbalstītāju /         

ziedojumu pārskats, tāpēc ir uzskaitīts piesaistītais finansējums no izmaksu tāmes,          
bet izvērsti netiek analizēts. 

 
Secinājums: Salīdzinot iesniegto izmaksu tāmi un SIF “NVO fonda” projekta          

ietvaros izlietotās finanses, ir redzams, ka izmaksu tāmē no LSA budžeta līdzekļiem            
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norādītās izmaksas pārklājas ar NVO fondā norādītajām izmaksām, analizējot LSA          
konta izrakstus un maksājumu dokumentus, tiek secināts, ka izmaksu tāmē          
norādītās ēdināšanas un neparedzēto izdevumu izmaksas tiek segtas no “NVO          
fonda” projekta ēdināšanas pozīcijas, taču inventāra pozīcijas izmaksas nav         
uzskaitītas projekta “LAIKS” izmaksu tāmē. 
 

Studentu līderu forums 2019 
Galvenais organizators: Signe Skutele 
Projekta norises datumi: 2019. gada 8.-11. augusts 
Projekta norises vieta: Upesgrīvas internātpamatskola, Uguņciems, Talsu novads 
Projektā iesaistīto personu skaits: plānotais dalībnieku skaits 96, faktiskais 
dalībnieku skaits 99 
 

Mērķis Revīzijas komisijas komentārs 

Sniegt vidi un platformu sekmīgai esošo, 
topošo un nākotnes studentu līderu 
tīklošanai un sasaistei ar plašāku sabiedrību 

Ieradās 3 no izmērāmajā rādītājā 
plānotajiem 15 augstākās izglītības iestāžu 
studējošo pašpārvalžu vadītājiem, 12 no 
izmērāmajā rādītājā plānotajiem 10 
vecbiedriem, kā arī visas semināra lekcijas 
atbilda izmērāmajiem rādītājiem. Ne visi 
izmērāmie rādītāji ir kvantitatīvi izmērāmi 
rādītāji. Kopumā daļēji izpildīts. 

Sniegt praktisku un reālu ieguldījumu 
studējošo interešu pārstāvniecībā nacionālā 
mērogā 

Izmērāmie rādītāji un mērķis ir izpildīti. 

Sniegt nepieciešamās zināšanas, prasmes un 
kompetences, lai spētu sekmīgi attīstīt un 
virzīt studējošo interešu pārstāvniecību un 
ar savu piemēru noteikt jaunu latiņu 
studējošo pārstāvniecībai 

Izmērāmo rādītāju izpildi šajā laikā periodā 
nav iespējams konstatēt. 

 
 

Piešķirtais finansējums no LSA 
budžeta 

2200,00 EUR Starpība Nav izmaksu 
tāmes 

Plānotais piesaistītais finansējums 
naudas izteiksmē 

100,00 EUR   

Plānotais piesaistītais finansējums 
mantiskā izteiksmē 

5444,67 EUR   
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 KOPĀ 7744,67 EUR   

     

Izdevumu pozīcija Plānotās 
izmaksas 
(EUR) 

Faktiskās 
izmaksas 
(EUR) 

  

Reprezentatīvie 
izdevumi 

400,00    

Transporta izdevumi 351,30    

Kopēšanas 
pakalpojumi 

100,00    

Neparedzētie 
izdevumi (5%) 

1382,03    

Kopā 2233,33 EUR    

 
RK komentārs: projektam Studentu līderu forumam nav pieejama izmaksu         

tāme un projektam piesaistīto atbalstītāju/ziedojumu pārskata, tāpēc faktiskās        
izmaksas un piesaistīto finansējumu mantiskā izteiksmē pēc projekta norises nevar          
pilnvērtīgi analizēt. 

RK komentārs: Izskatot LSA konta pārskatu, uz pārskata perioda brīdi, ar           
SLF saistītās faktiskās izmaksas ir 701,4 EUR. 

Secinājums: Revīzijas komisija secina, ka balstoties uz LSA Iekšējās finanšu          
kārtības punktu 2.3.13. “Mēneša laikā pēc projekta beigām projekta vadītājs informē           
Valdi par projektam apstiprinātā finansējuma izlietojumu, sagatavojot projekta        
izmaksas tāmi noslēdzot projektu (6. pielikums) un projektam piesaistīto atbalstītāju          
ziedojumu pārskatu (7.pielikums).”, ir konstatēts pārkāpums, jo izmaksu tāme un          
ziedojumu pārskats nav iesniegti noteiktajā termiņā. 
 

 Izlietotais finansējums no NVO    

N.p.k. Izdevumu pozīcija Faktiskās 
izmaksas 
(EUR) 

1. Lektoru atlīdzība 737,47 

2. Ēdināšana 1920,00 

3. Inventārs 291,00 

4. Telpu noma 1543,20 
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5. Transports 440,00 

6. Transporta izdevumi lektoriem 42,73 

7. Kancelejas preces 49,91 

 Kopā 5024,31 EUR 

 
 
 

Seminārs “Kam rūp students? 2019” 
Projekta galvenais organizators: Keitija Litte 
Projekta norises datumi: 2019. gada 18.-20. oktobris 
Projekta norises vieta: Viesību nams “Debesu bļoda”, Ogres novads 
Projektā iesaistīto personu skaits: plānotais dalībnieku skaits 80, faktiskais 
dalībnieku skaits 101 
 
 

Mērķis Revīzijas komisijas komentārs 

Sniegt dalībniekiem ieskatu par to, kā 
darbojas studējošo pašpārvaldes un Latvijas 
Studentu apvienība. Kā institūcijas viena 
otru papildina un kāds spēks piemīt katrai 
institūcijai.  

Norādītie izmērāmie rādītāji ir aptuveni 
un/vai nav konkrēti izmērāmi. 

Sniegt dalībniekiem priekšstatu par to, ka 
katrs no viņiem ir spējīgs izaugt, ja jūt, ka 
tas ir viņa aicinājums. Sniegt dalībniekiem 
sajūtu, ka ir vērts mēģināt, lai saprastu vai 
darbošanās SP un/vai LSA ir viņu 
“aicinājums”. 

Norādītie izmērāmie rādītāji ir aptuveni 
un/vai nav konkrēti izmērāmi. 

Atstāt iespaidu par to, ka ar “KRS?” nekas 
nebeidzas – ar to viss tikai sākas. Informēt 
par after-semināra pasākumu un 
after-pasākumā minēt pēcsemināra lekciju 
ciklu, uz kuru ir aicināti visi interesenti. 

Norādītie izmērāmie rādītāji ir aptuveni 
un/vai nav konkrēti izmērāmi. 

 
 
 
 

 Piešķirtais finansējums no LSA 2700,00 EUR Starpība 1686,52 EUR 
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budžeta 

 Piesaistītais finansējums naudas 
izteiksmē 

0,00 EUR   

 Piesaistītais finansējums mantiskā 
izteiksmē 

2279,00 EUR   

  KOPĀ 3178, 88 EUR   

      

N.p.k. Izdevumu pozīcija Plānotās 
izmaksas 
(EUR) 

Faktiskās 
izmaksas 
(EUR) 

  

1. Piekariņi 220,00 220,00   

2. Uzlīmes 84,00 66,00   

3. Pateicības 20,00 0,00   

4. Pateicības lektoriem 
balvas formātā 

300,00 300,00   

5. Transporta izdevumi 
organizatoriem 

90,00 30,00   

6. Druka 50,00 50,39   

7. Neparedzētie 
izdevumi 

135,00 347,09   

 Kopā 899,00 EUR 1013,48 EUR   

 
RK komentārs: Projekta izmaksu tāmē projektam piešķirtais finansējums no         

LSA budžeta ir minēts 899,00, taču salīdzinot ar 2019. gada 23. marta Kongresā             
apstiprināto budžeta plānojumu, šim projektam ir bijis ieplānots 2700,00 EUR. 
 

 Piešķirtais finansējums no NVO    

N.p.k. Izdevumu pozīcija Faktiskās 
izmaksas 
(EUR) 

1. Lektoru atlīdzība 627,72 

2. Fotogrāfu atlīdzība 126,89 

3. Sociālo tīklu reklāma 12,10 
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4. Telpas un ēdināšana 3400,00 

5. Transporta izdevumi lektoriem 15,07 

6. Kancelejas preces 40,06 

 Kopā 4 221,84 EUR 

 
RK komentārs: Dokumentos netiek atrasts skaidrojums pārtērēto       

neparedzēto izmaksu cēlonim izmaksu tāmē. 
 
 
 

LSA Gada balva 2019 
Projekta galvenais organizators: Oskars Valtenbergs 
Projekta norises datumi: 2020. gada 3 .februāris - 2020. gada 29. februāris 
Projekta norises vieta: Latvijas Nacionālā bibliotēka, Folkklubs "Ala" un Rīgas 
Latviešu biedrības nams, klubs "Kaļķu vārti", Rīga 
Projektā iesaistīto personu skaits: 250-300 
 
 

 Piešķirtais finansējums no LSA budžeta 900,00 EUR Starpība Nav 
izmaksu 
tāmes 

 Plānotais piesaistītais finansējums naudas 
izteiksmē 

2000,00 
EUR 

  

 Plānotais piesaistītais finansējums 
mantiskā izteiksmē 

2000,00 
EUR 

  

  KOPĀ 4900,00 
EUR 

  

      

N.p.
k. 

Izdevumu pozīcija Plānotās izmaksas (EUR) Faktiskās 
izmaksas 
(EUR) 

 

1. Telpu īre 1074,60    

2. Balvas un pateicības 480,00    

2.1. Gada balvu izgatavošana  450,00   
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2.2. Papīra maisiņu iegāde  30,00   

3. Pasākumu tehniskie 
izdevumi 

235,00    

3.1. Tehniskais nodrošinājums  50,00   

3.2. Drukas pakalpojumi  75,00   

3.3. Pasākuma vadītāji  60,00   

3.4. Transporta pakalpojumi  50,00   

4. Ēdināšanas pakalpojumi 680,00    

4.1. Gada balvas svinīgā kūka  180,00   

4.2. Svinīgais galds gada balvā  500,00   

5. LAiPA licences iegāde 25,55    

6. Vizuālais noformējums 129,04    

6.1. Dekorāciju materiāli  100,00   

6.2. Pasākuma aproces  29,04   

7. Fotogrāfa pakalpojumi 175,00    

8. Neparedzētie izdevumi 
(3,48%) 

100,81    

 Kopā 2900,00 
EUR 

   

 
RK komentārs: Projekta izmaksu tāme un gala atskaite vēl nav iesniegta uz            

ziņojuma tapšanas brīdi, līdz ar to tiek uzskaitītas tikai provizoriskās izmaksas no            
precizētās gala tāmes. Revīzijas komisija neanalizēja faktiskās izmaksas pēc konta          
izrakstiem, jo tas varētu neparādīt  
 

Secinājums: Revīzijas komisija, balstoties uz LSA Iekšējās finanšu kārtības         
punktu 2.3.13. “Mēneša laikā pēc projekta beigām projekta vadītājs informē Valdi par            
projektam apstiprinātā finansējuma izlietojumu, sagatavojot projekta izmaksas tāmi        
noslēdzot projektu (6. pielikums) un projektam piesaistīto atbalstītāju ziedojumu         
pārskatu (7.pielikums).”, secina, ka punkts pie projekta LSA Gada balva 2019 netiek            
pārkāpts un noteiktais iesniegšanas termiņš ir līdz 2020. gada 1. martam, kas ir             
ārpus revīzijas komisijas pārskata perioda. 
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Secinājums: vairākos no norādītajiem projektiem konstatēta līdzīga problēma        
- mērķi nav noformulēti tā, lai lai tiem būtu kvantitatīvi izmērāmi rādītāji, kas nozīmē,              
ka nav iespējams sniegt atzinumu par to izpildi.  
 

Secinājums: Nav ņemts vērā pagājušajā Revīzijas komisijas ziņojumā        
minētais ieteikums - Tiek ierosināts LSA valdei un it īpaši atbildīgajiem projektu            
koordinatoriem padziļināti izpētīt, kā pareizi uzdot mērķus (piemēram, SMART mērķi)          
un palīdzēt projekta vadītājiem korektu mērķu formulējumos. 
 

Secinājums: Vairums projektu ir spējuši iekļauties budžetā, radot        
pārpalikumu. Tiek piesaistīti daudz mantiskie līdzekļi no sponsoriem, samazinot LSA          
budžetā ieplānotās naudas tērēšanu. 

Secinājums: Kopumā 2019. gada budžeta pozīcijā no ieplānotajiem 6850,00         
EUR, līdz pārskata perioda beigām tiek iztērēti 5403,60 EUR, kas norāda uz 1446,40             
EUR uzkrājuma veidošanos no šīs pozīcijas attiecīgajā periodā. 

Secinājums: Bez papildus ārējā SIF “NVO fonda” projekta finansējuma,         
2019. gada budžeta semināru un projektu pozīcijā būtu konstatēts pārtēriņš, spriežot           
pēc projektu kopējām izmaksām. 

Ieteikums: Ņemot vērā, ka pārskata periodā ir beidzies SIF “NVO fonda”           
projekta termiņš, turpmāk meklēt atkārtoti papildus finansējuma iespējas. 

Ieteikums: LSA prezidentam/finanšu pārvaldniekam rūpīgāk sekot līdzi       
projektu finanšu dokumentu, atskaišu un tāmju iesniegšanas termiņiem un nepieļaut          
iekšējās finanšu kārtības pārkāpumus. 
 
Tika novērotas nesakritības starp plānotajām gala tāmēm un izmaksu tāmēm.          
Aicinām visām iesaistītajām pusēm būt vērīgākām uz šādiem ierakstiem un pamanīt           
šīs atšķirības. 
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APMEKLĒJUMS 

Domes sēdes 
Revīzijas komisijas pārskata periodā norisinājās un tika izskatītas 12 Domes          

sēdes, no kurām 4 bija atkārtotās un 1 ārkārtas. Visas sēdes tika izsludinātas no              
LSA valdes puses e-pastiski, taču revīzijas komisija secina, ka 15. jūnija Domes            
sēde tika izsludināta vēlāk par LSA Kārtības rullī noteikto termiņu (28.punkts -            
Domes sēdes norises vietu un laiku nosaka Valde, par to domniekus informējot            
vismaz mēnesi pirms tās norises) - 30. maijā. 

Pārskata periodā tiek secināts, ka ir pārkāpts Kārtības ruļļa 32. punkts, jo 15.             
jūnija, 23. novembra, 11. janvāra un 22. februāra Domes sēdē izskatāmie dokumenti            
ir tikuši iesūtīti domniekiem vēlāk nekā Kārtības rullī noteiktajā termiņā. 

Pārskata periodā LSA Dome sastāv no 51 delegāta (50 Studējošo          
pašpārvalžu un 1 LSA prezidenta), no tā izriet, ka nepieciešamais kvorums, lai Dome             
būtu lemttiesīga, ir 26 reģistrējušies domnieki. Analizējot Domes sēžu reģistrācijas          
lapas, netika konstatēts kvorums 27. aprīļa, 15. jūnija un 7. septembra Domes            
sēdēs. Par 22. septembra atkārtoto Domes sēdi un 12. oktobra Domes sēdi            
informācijas nav, jo reģistrācijas lapu nav, tādēļ nav iespējams secināt par kvorumu            
šajās Domes sēdēs.  

 
Diagramma Nr. 3 
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Tabula Nr. 3 
 

Augstskola    

Banku augstskola 2 0 1 0 0 2 - - 2 2 2 2 2 

Biznesa augstskola 
"Turība" 2 0 0 0 0 0 - - 0 0 1 0 2 

Baltijas Starptautiskā 
akadēmija 2 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 

Daugavpils 
Universitāte 2 1 2 0 0 0 - - 1 2 2 2 0 

Ekonomikas un 
kultūras augstskola 2 1 2 0 0 1 - - 0 0 2 0 0 

Informācijas sistēmu 
menedžmenta 

augstskola 2 0 0 0 0 0 - - 0 2 2 0 2 

Jāzepa Vītola 
Latvijas mūzikas 

akadēmija 1 0 1 0 0 0 - - 0 0 0 0 1 

Lutera akadēmija 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 

Liepājas Universitāte 2 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 2 

Latvijas Jūras 
akadēmija 1 1 0 0 0 1 - - 1 0 1 0 0 

Latvijas Kristīgā 
akadēmija 1 0 0 0 0 1 - - 1 1 1 1 0 

Latvijas Kultūras 
akadēmija 1 1 0 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 

Latvijas 
Lauksaimniecības 

universitāte 3 3 3 0 1 0 - - 1 2 3 3 1 

Latvijas Mākslas 
akadēmija 1 1 0 0 0 1 - - 1 1 1 0 1 

Latvijas Nacionālā 
aizsardzības 

akadēmija 1 0 0 0 0 1 - - 1 1 1 1 0 

Latvijas Sporta 
pedagoģijas 

akadēmija 2 0 1 0 1 1 - - 0 1 2 2 1 
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Latvijas Universitāte 4 4 4 4 4 4 - - 4 4 4 4 4 

Rēzeknes 
Tehnoloģiju 

akadēmija 2 0 0 0 0 0 - - 0 1 2 2 0 

Rīgas 
Aeronavigācijas 

institūts 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 

Rīgas Celtniecības 
koledža 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 1 0 

Rīgas Ekonomikas 
augstskola 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 

Rīgas Juridiskā 
augstskola 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 

Biznesa, mākslas un 
tehnoloģiju 

augstskola "RISEBA" 2 0 0 0 0 0 - - 0 2 1 2 2 

Rīgas Stradiņa 
universitāte 3 3 3 3 3 3 - - 3 3 3 3 3 

Rīgas Tehniskā 
universitāte 4 4 4 3 4 4 - - 4 4 4 4 4 

Transporta un sakaru 
institūts 2 0 0 0 0 0 - - 2 2 1 1 1 

Ventspils Augstskola 1 1 0 0 0 1 - - 1 1 1 1 1 

Vidzemes Augstskola 1 0 0 0 0 0 - - 0 1 1 1 1 

Valsts Policijas 
koledža 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 

Latvijas Studentu 
apvienība 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 

KOPĀ 51 21 22 12 15 22 - - 24 32 37 32 30 

Viesi  11 13 5 3 5 - - 8 7 33 19 6 

 
 

RK komentārs: Uz atsevišķām Domes sēdēm darbības pārskati ir iesūtīti          
novēloti, taču šajosgadījumos, kā to paredz Kārtības rullis, ir arī klāt iesūtītas            
pavadvēstules ar skaidrojumu, kādēļ attiecīgais dokuments nebija pieejams        
noteiktajā termiņā. 

RK komentārs: 12. oktobra Domes sēdes sākotnējā norises vieta tika          
izziņota Ventspils augstskola, taču tālāk tika pārcelta uz Latvijas Studentu          
apvienības biroju, kā arī 23. novembra Domes sēdes sākotnējā norises vieta tika            
izziņota Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, taču vēlāk (14. novembrī) tika izziņota cita           
norises vieta. 
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Secinājums: No LSA pārstāvētajām 29 Studējošo pašpārvaldēm, uz nevienu         
no pārskata periodā analizētajām Domes sēdēm nav ieradušās 6 Studējošo          
pašpārvaldes.  

Secinājums: Uz vairākām Domes sēdēm ir ieradušies un parakstījušies par          
mandāta saņemšanu vairāku Studējošo pašpārvalžu pārstāvji, taču pārskata periodā         
nav atrodami attiecīgo cilvēku deleģējumi/pilnvaras. 

Ieteikums: LSA Valdei un biroja darbiniekiem sekot līdzi aktuālajiem         
deleģējumiem/pilnvarām pirms katras Domes sēdes, kā arī personām, kas parakstās          
par mandāta saņemšanu un lūgt BAT SP turpmāk iesniegt deleģējumu LSA Domei. 

Ieteikums: LSA Valdei un biroja darbiniekiem sakārtot un ievietot aktuālos          
Studējošo pašpārvalžu deleģējumus Domei LSA informācijas sistēmā un izdrukātā         
formātā birojā mapēs lietvedībai. 

Secinājums: Vislielākais apmeklējums Domes sēdēm ir uz gada 2019. gada          
beigām un 2020. gada sākumu, līdz ar LSA Iekšējā virziena vadītāja ievēlēšanu un             
aktualizētajiem jautājumiem augstākās izglītības nozarē par augstākās izglītības        
iestāžu pārvaldības un tipoloģijas izmaiņām. 
 

Darba grupas 
 

Revīzijas komisija analizēja darba grupu apmeklētību laika periodā no 2019.          
gada 23. marta līdz 2020. gada 29. februārim. Šajā periodā LSA norisinājās 40             
darba grupas, taču tika secināts, ka ir bijušas izsludinātas arī vairākas citas darba             
grupas, par kuru reālo apmeklējumu nevar spriest, apmeklējuma reģistrācijas lapu          
neesamības dēļ. 
 

Prezidenta darba grupas 

Tēma 
Norises 

laiks 
Atskats 

(biedru zonā) 
Apmeklētāju 

skaits 

Par 1/200 jeb AL grozījumiem DG Nr.2 29/3/2019 Ir 14 

Par NAP 2027 izstrādi 13/5/2019 Ir 4 

Par gada plānu I 25/6/2019 Nav 7 

Par gada plānu II 2/7/2019 Nav 12 

Par LSA vadlīniju ieviešanas stratēģiju 
izvērtēšanu #1 3/7/2019 Ir 9 

Par LSA gada plānu III 11/7/2019 Nav 7 

Par LSA vadlīniju ieviešanas stratēģijas 
izvērtēšanu #2 12/7/2019 Ir 8 

Par LSA iekšējo un publisko dokumentu 
pārstrādi #2 15/7/2019 Ir 6 
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Par LSA vadlīniju ieviešanas stratēģiju 
izvērtēšanu #3 23/7/2019 Ir 5 

Par iekšējo un publisko dokumentu 
pārstrādi #3 29/7/2019 Ir 5 

Par iekšējo un publisko dokumentu 
pārstrādi #4 13/8/2019 Ir 6 

Par NAP 2027 izstrādes gaitu 6/8/2019 Ir 6 

Iekšējo un publisko dokumentu 
pārskatīšana 4/9/2019 Ir 8 

Par IZM plānotajām izmaiņām 26/9/2019 Ir 8 

Par AII pārvaldību un tipoloģiju 24/10/2019 Ir 20 

Par tikšanās rīkošanu ar IZM ministri 7/11/2019 Nav 20 

Par tikšanās rīkošanu ar IZM ministri #2 12/11/2019 Nav 16 

Par normatīvajiem aktiem un politisko 
procesu Latvijā 25/11/2019 Ir 6 

Par iniciatīvu rīkot konkursu studējošajiem 
sadarbībā ar EP deputātiem 28/11/2019 Ir 5 

Par tikšanās rīkošanu ar IZM ministri 3/12/2019 Nav 4 

Par augstākas izglītības finansēšanas 
sistēmu Latvijā 5/12/2019 Ir 10 

Par IZM konceptuālo ziņojumu "Par 
augstkolu iekšējās pārvaldības modeļa 
maiņu" 7/1/2020 Ir 28 

Par LSA Statūtu grozījumiem 1 20/2/2020 Nav 6 

Par LSA Statūtu grozījumiem 2 25/2/2020 Nav 5 

 
Akademiskā virziena darba grupas 

Tēma 
Norises 

laiks 
Atskats 

(biedru zonā) 
Apmeklētāju 

skaits 

Akadēmisko tikšanās par Vertikāli 
integrētajiem projektiem 26/3/2019 Ir 8 

Darba grupa par pētniecības aptauju 18/6/2019 Ir 5 

Darba grupa par priekšlikumu 
sagatavošanu IZM darba grupai 6/8/2019 Nav 11 

Darba grupa par veselības aprūpes 
izglītību 23/9/2019 Ir 7 

Darba grupa par medicīnas izglītību 3/10/2019 Ir 8 

Darba grupa par SP pārstāvjiem 
lēmējinstitūcijās 7/10/2019 Ir 11 
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Sociālā virziena darba grupas 

Tēma 
Norises 

laiks 
Atskats 

(biedru zonā) 
Apmeklētāju 

skaits 

Sociālā virziena darba grupa par 
stipendijām 25/3/2019 Ir 11 

Sociālā virziena vadītāju un aktīvistu 
tikšanās 12/4/2019 Ir 9 

Sociālā virziena tikšanās par studiju un 
studējošā kreditēšanas sistēmu 13/5/2019 Ir 7 

Sociālā virziena darba grupa par 
kreditēšanas MK noteikumu projektu 31/7/2019 Nav 5 

Sociālā virziena darba grupa par 
kreditēšanas MK noteikumu projektu 29/8/2019 Nav 1 

Sociālā virziena vadītāju un aktīvistu 
tikšanās 23/10/2019 Ir 5 

Sociālā virziena sēde 28/01/2020 Ir 5 

 
Starptautiskā virziena darba grupas 

Tēma 
Norises 

laiks 
Atskats 

(biedru zonā) 
Apmeklētāju 

skaits 

nav apmeklējuma reģistrācijas lapu    

 
Iekšejā virziena darba grupas 

Tēma 
Norises 

laiks 

Atskats 
(biedru 
zonā) 

Apmeklētāju 
skaits 

Par LSA biedru naudas maksāšanas 
noteikumu kārtību #1 8/7/2019 Nav 6 

Par LSA Kārtības ruļļa grozījumiem 9/7/2019 Nav 9 

Par LSA biedru naudas maksāšanas 
noteiktumu kārtību #2 7/8/2019 Nav 7 

 
Secinājums: Tikai daļai no notikušām darba grupām ir pieejami atskati. 
Ieteikums: Ievietot atskatus par notikušām darba grupām 3 dienu laikā no           

darba grupas norises datuma. 

22 



Ieteikums: Sakārtot LSA Biedru zonas sadaļu “Darba grupu un sēžu atskati”           
un papildināt to ar trūkstošiem atskatiem. 

Ieteikums: Grūtību gadījumā izveidot katrai darba grupai atskatu, darba         
grupas sākumā nozīmēt atbildīgo par sēdes protokola/atskata izveidi. 

Ieteikums: Uzglabāt no katras darba grupas apmeklētāju parakstu lapu, lai          
varētu tās uzskaitīt apmeklējuma statistikā. 

Secinājums: Nav ņemts vērā iepriekšējā revīzijas komisijas ziņojuma        
ieteikums, kas skar arī darba grupu izsludināšanas kārtību - apstiprināt          
komunikācijas vadlīnijas LSA Domes sēdē un ievietot tās LSA mājaslapas Biedru           
zonā. 

Secinājums: Biedru zonas sadaļā “Darba grupu un sēžu atskati” tiek          
uzskaitītas un sagrupētas darba grupas pa tematiem, taču tālāk ne visām           
atkārtotajām darba grupām var izsekot līdzi. 

Ieteikums: Ievietot atskatus biedru zonā no darba grupām atsevišķi pēc          
norises datuma, lai būtu pārskatāmāka atskatu uzskaite biedriem. 

Secinājums: Daļai no darba grupu reģistrācijas lapām, ir konstatēts, ka nav           
minēts darba grupas temats vai datums, taču ir veikta apmeklētāju reģistrācija.  
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SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS UN LIETVEDĪBAS 
ATBILSTĪBA REGLAMENTĒJOŠIEM DOKUMENTIEM 

 
Revīzijas komisijas pārskata periodā tiek konstatēts LSA Kārtības ruļļa 42.          

punkta pārkāpums, neviens LSA domes sēdes protokols pārskata periodā nav          
izveidots un iesūtīts domei izskatīšanai un saskaņošanai. 

Pēc Kārtības ruļļa 40. punkta, tiek konstatēts, ka visu pārskata periodā           
notikušo Domes sēžu audioieraksti tiek uzglabāti līdz protokolu izveidošanai un          
ievietošanai LSA informācijas sistēmā (LSA IS). 

 
Ieteikums: turpmāk nepārkāpt Kārtības rulli un noteiktajā termiņā izveidot         

Domes sēžu protokolus un iesūtīt tos Domei izskatīšanai un saskaņošanai.  
Ieteikums: Ņemot vērā, ka pārskata periodā notikušo Domes sēžu         

audioieraksti tiek glabāti, izveidot trūkstošos protokolus. 
 
Pārskata periodā esošo Kongresa, Domes un Valdes regulējumu pārkāpumus         

vai lēmumu leģitimitāti nevar analizēt, jo nav pieejami Kongresa, Domes sēžu un            
Valdes sēžu protokoli. 
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