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LATVIJAS STUDENTU APVIENĪBAS 

KONGRESA PROTOKOLS 
 

07.03.2020. Rīga                                                              Nr. 2020/PP1 

 

Latvijas Studentu apvienības (LSA) valdes sasauktais un rīkotais kongress 

Kongresa norises vieta: Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, Aspazijas 

bulvāris 5 

Kongress izsludināts: ar e-pasta starpniecību 2020. gada 7. februārī 

Kongresa sākums: 12.00 

Kongresā piedalās: 98 no 150 balsstiesīgajiem – konstatēts kvorums 

 

Kongresa delegāti: 

Banku Augstskola 

1. Kristafers Zeiļuks 

2. Ints Mančass 

3. Kintija Šulte 

4. Kārlis Džeriņš 

5. Dagnija Roga 

 
Biznesa augstskola 

“Turība” 

6. Sanita Strenga 

7. Šeina Ozoliņa 

8. Krista Ribakova 

9. Rojs Roberts Amsons 

10. Ieva Lukaža 

 

Daugavpils Universitāte 
11. Ilmārs Mežaraups 

12. Solvita Rubiķe 

13. Maija Šaršūne 

14. Veronika Okmane 

15. Olita Valujeva 

 
Ekonomikas un kultūras 

augstskola 

16. Juta Lapsiņa 

17. Jānis Mūzis 

18. Elizabete Caune 

19. Sandra Peļņika 

20. Viesturs Alksnis 

 

Latvijas Jūras akadēmija 

21. Helēna Matīsiņa 

22. Mareks Gregorovičs 

23. Daniels Motorņaks 

24. Emīls Adītājs 

 

Latvijas Kultūras akadēmija 

25. Laima Kraule 

26. Anna Marija Kučinska 

27. Amanda Bizauska 

28. Simona Kaupuža 

29. Elīna Pole 

 

Latvijas Lauksaimniecības 

universitāte 

30. Niks Balinskis 

31. Agnese Vasiļjeva 

32. Daina Taupmane 

33. Arturs Bārtuls 

34. Anna Santa Ozoliņa 

35. Oskars Valts Lejnieks 

 

Latvijas Mākslas akadēmija 

40. Inuta Graudiņa 

41. Karlīna Strautmane 

42. Santa Leimane 

43. Haralds Gerts 

 
Latvijas Nacionālā 

aizsardzības akadēmija 

44. Valters Odzulis 

 

Latvijas Sporta pedagoģijas 

akadēmija  

45. Marta Kāpiņa 
46. Emīls Putniņš 
47. Inese Tītmane 
48. Elvis Kaminskis 
49. Rolanda Ķīkule 
 

Latvijas Universitāte 

46. Olga Ošeniece 

47. Rūdolfs Aleksandrs Strods 

48. Alise Pokšāne 

49. Deniss Celuiko 

50. Alvīne Paštore 

51. Roberts Rostoks 

52. Andis Poļaks 

53. Laura Šīraka 

54. Aiva Staņēviča 

55. Alise Paula Zīverte 

56. Ivars Dominiks Zeps 

57. Laura Grima 

 
Rēzeknes Tehnoloģiju 

akadēmija 

58. Diāna Drozdova 

59. Elīza Lukste 

60. Madara Levinska 

61. Eduards Zariņš 

 

Biznesa, mākslas un 

tehnoloģiju augstskola 

“RISEBA” 

62. Ieva Skrastiņa-Knēziņa 

 

Rīgas Stradiņa 

universitāte 

63. Rinalds Seržants 

64. Paula Feldmane 

65. Anželika Zovova 

66. Anna Jete Gauja 

67. Arturs Jirgensons 

68. Mārtiņš Danefelds 

69. Matīss Linde 
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70. Sofija Korņilova 

71. Iveta Dzīvīte 

72. Ksenija Tarasova 

 

Rīgas Tehniskā 

universitāte 

73. Aneta Tarasova 

74. Helēna Elza 

Smilgaine 

75. Agnis Salmiņš 

76. Matīss Kundzinš-

Āboliņš 

77. Rebeka Birziņa 

78. Mārtiņš Arājs 

79. Emīls Zariņš 

80. Sandis Migla 

81. Edijs Ozols 

82. Laura Dzalbe 

83. Patriks Purviņš 

 

Transporta un sakaru 

institūts 

84. Viktorija Pižova 

85. Kirill Kleimenov 

86. Alīna Uļjanovska 

87. Ilias Tsakaev 

88. Jekaterina Volodko 

89. Donat Platonov 

90. Jūlija Ustimenko 

 

Venstpils Augstskola 

91. Raitis Didrihsons 

92. Klāvs Reinis Ozols 

93. Kristaps Blumbergs 

94. Oskars Vasmuss 

 

Vidzemes Augstskola 

95. Zandis Kadakovskis 

96. Undīne Helēna 

Bernsone 

97. Elizabete Krūmiņa 

98. Uva Rogovska

  

Viesi, valde un biroja darbinieki:

Ilze Lisovska (LSA) 

Evelīna Puzo (LSA) 

Rēzija Veronika Laumane 

(LSA) 

Katrīna Sproģe (LSA) 

Igors Uhaņs (LSA) 

Justīne Širina (LSA) 

Toms Pļevoks (LU) 

Oskars Uhaņs (VMV) 

Līga Rudzāne (LU) 

Anete Rutka (RTU) 

Viesturs Baltušs (LSA) 

Signe Skutele (LSA) 

Edvards Riekstiņš (LU) 

Santa Katrīna Meikališa 

(LU)

 
 

Kongresa darba kārtība: 
 

1.    Kongresa atklāšana 

2. Mandātu komisijas ziņojums 

3. Darba kārtības apstiprināšana 

4. LSA prezidenta vēlēšanu norise 

5. Valdes ziņojums par LSA darbību 2019./2020. gadā 

6. Revīzijas komisijas ziņojums 

7. LSA gada pārskata apstiprināšana 

Pauze 

8. Revīzijas komisijas vēlēšanas 

9. 2018./2019. gada budžeta apstiprināšana 
10. Grozījumu Statūtos apstiprināšana  

 
Noslēgums
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1. Kongresa atklāšana 

_____________________________________________________________________________ 
 

Skan Latvijas Republikas himna un studentu himna “Gaudeamus igitur”. 
 

Kongresu atklāj Latvijas Republikas Valsts prezidenta Egila Levita, Latvijas Universitātes 
prorektores humanitāro un izglītības zinātņu jomā, prorektora pienākumu izpildītājas sociālo un 
tiesību zinātņu jomā Inas Druvietes, Latvijas Studentu apvienības prezidentes Justīnes Širinas un 
Latvijas Universitātes Studentu padomes valdes locekļa Roberta Rostoka uzrunas. 
 

2. Mandātu komisijas ziņojums 

_____________________________________________________________________________ 
 

S. Skutele: Saskaņā ar Statūtu 6.4. punktu, mums ir jāapstiprina kongresa vadītājs. LU SP 
kongresa delegāts Roberts Rostoks ir iesniedzis iesniegumu, kurā aicina par kongresa vadītāju 
apstiprināt LSA padomnieci juridiskajos jautājumos Signi Skuteli. Vai ir kādi jautājumi? 
(Jautājumi netiek saņemti.) Vai kādam ir jautājumi par kongresa vadītāju? (Jautājumi netiek 
saņemti.) Vai kādam ir iebildumi, komentāri saistībā ar kongresa vadītāju? (Iebildumu, komentāri 
netiek saņemti.) Tad es aicināšu balsot, balsojot pārbaudīsim balsu vairākumu, ceļot mandātus. Ja 
[vizuāli] konstatēsim vairākumu, balsojums ir pieņemts. Izsludinu balsojumu: “Par Signes 
Skuteles apstiprināšanu par 2020. gada 7. marta kongresa vadītāju”. 
 

Mandātus “par” paceļ vairākums. 
 

Lēmums: Par kongresa vadītāju apstiprināta Latvijas Studentu apvienības padomniece 

juridiskajos jautājumos Signe Skutele. 
 

LSA Biroja vadītāja R. Laumane ziņo, ka uz kongresu ieradušies 98 kongresa delegāti, konstatēts 
kvorums. 
 
Alise Paula Zīverte: Joprojām aktuāls jautājums visiem klātesošajiem par mandātiem. No mums 
vairāk komentārs, ka uz nākamo kongresu gribētu aktualizēt šo jautājumu par to, kā tiek aprēķināti 
mandāti. Uz nākamo kongresu ieteiktu tikt skaidrībā ar to, kam piešķir mandātu, kam nē. Esmu 
gatava piebiedroties, ja jūs esat gatavi risināt šo jautājumu. Paldies. 
 
J. Širina: Man precizējošs jautājums. Vai jūs vēlaties darba grupu līdz nākamajam kongresam vai 
atsevišķu darba kārtības punktu nākamā kongresa darba kārtībā? 
 
A. Zīverte: Ja mēs varam izveidot darba grupu, kurā tiekam līdz rezultātam, tad mēs esam ar 
mieru. 
 
J. Širina: Paldies! 
 
S. Skutele: Paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi, ierosinājumi, komentāri? (Jautājumi, ierosinājumi, 
komentāri netiek saņemti.) 
 
Signe Skutele informē par kongresa darba kārtību. 
 

3. Darba kārtības apstiprināšana 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

S. Skutele: Vai ir kādi komentāri par darba kārtību?  
 



 

 

4 

P. Feldmane: Jautājums par 6. punktu. Iepriekš darba kārtībā šī punkta nebija. 
 
S. Skutele: Es ļoti atvainojos. Tūlīt izlabosim. Šī ir iepriekšējā gada prezentācija. Paldies! (Tiek 
izlabota kļūda prezentācijā.) Vai ir vēl kādi jautājumi, komentāri? (Jautājumi, komentāri netiek 
saņemti.) Izsludinu balsojumu:  
“Par 2020. gada 7. marta kongresa darba kārtības apstiprināšanu”. 
 
Mandātus “par” paceļ vairākums. 
 

Lēmums: 2020. gada 7. marta kongresa darba kārtība ir apstiprināta. 

 
 

4. LSA prezidenta vēlēšanu norise 

_____________________________________________________________________________ 
 

S. Skutele: Pārejam pie nākamā darba kārtības punkta. LSA prezidenta vēlēšanu norise. Ziņo LSA 

prezidente Justīne Širina. 

 

J. Širina: Labdien, cienījamie kongresmeņi! Pamatojoties uz to, ka pirmatnēji izsludinātajā darba 

kārtībā bija iekļauts punkts, ka šodien vajadzētu norisināties LSA prezidenta vēlēšanām, taču līdz 

26. februāra pusnaktij netika saņemts neviens pieteikums, valde nolēma iekļaut darba kārtībā šādu 

punktu un kopā ar kongresu vienoties par tālāko rīcību. Iepriekš jums izsūtītajā informācijā pie 

darba kārtības bija norādīts, ka man 31. martā beidzas darba līgums ar LSA, un mēs ar valdi 

vēlējāmies jūs nedaudz iepazīstināt ar to, kādi turpmāk varētu izskatīties nākotnes scenāriji, lai 

kongress spētu izsvērt tālāko rīcību. Viens no aspektiem, ko mēs rosinātu kongresam ņemt vērā ir 

tas, ka pēc iespējas drīzāk ir nepieciešams rīkot atkārtotas prezidenta vēlēšanas un nepieciešams 

rīkot arī ārkārtas kongresu. Potenciālie datumi varētu būt vai nu marta beigas, optimālākais 

variants varētu būt, ja šobrīd uzņemošā augstskola piekristu, būtu 4. aprīlī – tad, kad tika plānota 

domes sēde, kur norisinātos valdes vēlēšanas. Tā vietā sasaukt arī ārkārtas kongresu, kur 

norisinātos arī prezidenta vēlēšanas Banku augstskolā. Jūs varat apdomāties, vai esat gatavi šādam 

risinājumam. Tas nozīmētu, ka līdz 25. martam, pēc prezidenta ievēlēšanas kārtības, būtu 

iespējams iesniegt kandidatūru prezidenta amatam. Otrs aspekts, kam vēlējos vērst uzmanību, ir 

tas, ka brīdī, kad beigsies man pilnvaras, tad tiesības pārstāvēt LSA viedokli un paraksttiesības 

paliks trīs valdes locekļiem, kas šobrīd ir Katrīna Sproģe, Igors Uhaņs un Ilze Lisovska. Un viņu 

pilnvaras beidzas 18. maijā. Tāpēc ir salīdzinoši īss laika posms un šo vajadzētu risināt. Esmu 

gatava diskusijai. 
 

S. Skutele: Paldies! Vai kādam no kongresmeņiem būs jautājumi Justīnei? (Jautājumi netiek 

saņemti). Vai kādam būs komentāri, iebildumi?  

 

R. Rostoks: Ierosinājums pagarināt Justīnei Širinai pilnvaras līdz nākamā LSA prezidenta 

ievēlēšanai. 

 

S. Skutele: Ir saņemts ierosinājums no Latvijas Universitātes Studentu padomes pagarināt J. 

Širinai prezidentes pilnvaras līdz nākamā LSA prezidenta ievēlēšanai. 

 

J. Širina: Es aicinātu kongresu precīzāk formulēt savus ierosinājumus, jo tas izklausās pēc 

beztermiņa līguma. 

 

R. Rostoks: Precizējums. Ierosinājums pagarināt Justīnei Širinai prezidenta pilnvaras līdz 

nākamajam ārkārtas kongresam. 

 



 

 

5 

S. Skutele: Tātad piedāvājums pagarināt pilnvaras līdz nākamajam ārkārtas kongresam. Vai 

ārkārtas kongresam ir konkrēts datums?  

 

J. Širina: Valde varēs sasaukt ārkārtas kongresu, bet mēs vēlētos atbalstu no kongresa, ka jūs būtu 

gatavi sanākt 4. aprīlī vai kādā citā datumā uz ārkārtas kongresu. Labprāt uzklausīšu kongresmeņu 

priekšlikumus.  

 

R. Rostoks: Mums ir priekšlikums kongresu rīkot 18. aprīlī, kas ir sestdiena. 

 

J. Širina: Apspriežoties ar valdi, mēs vēlējāmies vērst uzmanību, ka šāds priekšlikums diezgan 

būtiski pagarina visu tālāko pārvēlēšanas procesu visai valdei. Kā jau es iepriekš minēju, ja 18. 

aprīlī notiek ārkārtas kongress un ja mums ir kandidāts, kurš tiek ievēlēts, tad tikai pēc mēneša 

varēs norisināties valdes vēlēšanas. Tas nozīmē, ka būs jāpagarina darba līgumi visiem valdes 

locekļiem un visa procedūra ievilksies. Es aicinātu palikt pie 4. aprīļa. 

 

D. Roga: Mēs varam pateikt, ka Banku augstskola 4. aprīlī var uzņemt LSA ārkārtas kongresu. 

 

H. Gerts: Mēs atbalstām Latvijas Universitātes Studentu padomes ierosinājumu par pilnvaru 

pagarināšanu Justīnei līdz ārkārtas kongresam. 

 

K. Solovjevs: Piedāvāju apsvērt Justīnei pagarināt pilnvaras līdz prezidenta ievēlēšanai, bet ne 

ilgāk par diviem gadiem kopš ievēlēšanas brīža. 

 

S. Skutele: Paldies. Tad mums jārisina jautājums par Justīnes Širinas pilnvaru pagarināšanu. 

Sāksim ar šo jautājumu. Ir izskanējis priekšlikums no Latvijas Universitātes Studentu padomes 

pagarināt pilnvaras Justīnei Širinai līdz nākamajam ārkārtas kongresam. Justīn, vai tu piekristu šim 

priekšlikumam pati? 

 

J. Širina: Ir pāris nianses, kurām mums vajadzētu kopīgi rast risinājumu. 

 

S. Skutele: Mums vajadzēs pauzi? 

 

J. Širina: Ja kongress neiebilst. 

 

S. Skutele: Jautājums, vai kongress neiebilst šobrīd paņemt tehnisku pauzi 10 minūtes? Vai kādam 

ir iebildumi? (Iebildumu netiek saņemti.) 

 

Pauze. 

 

Signe Skutele aicina kongresmeņus ieņemt vietas. 

 

S. Skutele: Turpinām diskusiju par prezidenta pilnvaru termiņa pagarināšanu. Ir piedāvājums 

pagarināt Justīnes Širinas prezidenta pilnvaru termiņu līdz 2020. gada 25. aprīlim, provizoriski 

pieņemot, ka 18. aprīlī ir ārkārtas kongress, tādējādi pagarinot pilnvaru termiņu līdz kongresam, 

un vēl nedēļu, lai ir iespēja sakārtot dokumentāciju. Justīn, vai tev būs komentāri par šo? 

 

J. Širina: Es esmu gatava piekrist šādam scenārijam un aicinu arī klātesošos atbildīgi izvērtēt, un 

pieteikties prezidenta vēlēšanām.  

 

S. Skutele: Paldies! Vai kādam ir kāds jautājums par izskatāmo punktu? (Jautājumi netiek 

saņemti.) Vai kādam ir kāds komentārs, iebildums? (Komentāri, iebildumi netiek saņemti.) 
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Izsludinu balsojumu:  

“Par Justīnes Širinas LSA prezidenta pilnvaru termiņa pagarināšanu līdz 2020. gada 25. 

aprīlim.”  

 

Mandātus “par” paceļ vairākums. 

 

Lēmums: Pagarināt Justīnes Širinas LSA prezidenta pilnvaru termiņu līdz 2020. gada 25. aprīlim. 

 

5. Valdes ziņojums par LSA darbību 2019./2020. gadā 

_____________________________________________________________________________ 
 

LSA 2019. gada pārskats, gada pārskata ziņojums un sabiedriskā labuma pārskats atrodami 
pielikumā. 
 

 

S. Skutele: Nākamais darbības punkts. Valdes ziņojums par LSA darbību 2019./2020. gadā. Ziņo 
LSA prezidente Justīne Širina.  
 
J. Širina: Labdien, cienījamie kolēģi. Tiem, kam šis ir pirmais kārtējais kongress, tad informācijai, 
ka kongress ir tā lēmējinstitūcija, kur mēs apskatām un apstiprinām sabiedriskā labuma 
organizācijas un arī VID iesniedzamos gada pārskatus, finanšu dokumentus. Lai mēs to varētu 
izdarīt, no valdes puses esam sagatavojuši prezentāciju, pārskatu par to, kā veicies aizvadītajā 
gadā. Priecāšos, ja pēc prezentācijas būs radušies kādi jautājumi, nekautrēsieties arī tos uzdot. 
Veidojot prezentāciju, vēlējāmies informēt un vērst jūsu uzmanību uz jautājumiem, pie kā nāksies 
strādāt nākamajai LSA valdei, kas varētu būt tie aspekti, kur visiem būs jāpievērš pastiprināta 
uzmanība turpmākajos mēnešos un šī gada nogalē. Noteikti tie, kas rūpīgi iepazinās ar 
dokumentiem un revīzijas komisijas ziņojumu, pamanīja arī revīzijas komisijas vērsto kritiku 
dažādiem ar lietvedību saistītiem aspektiem un domes sēžu apmeklētības situācijai, kur ilgu laiku 

mums iztrūka kvorums. Tā sanāca, ja 2018. gadā mums bieži mainījās prezidenti, tad 2019. gadā 
mums bieži mainījās biroja vadītāji, un ilgu laiku iztrūka iekšējā virziena vadītājs. Bet par spīti 
tam visam, mēs esam aktīvi risinājuši jautājumus, kas skar studējošo intereses.  
 Jautājums, kas aizņēma ļoti daudz laika LSA valdei 2019. gada otrajā pusē un 2020. gada 
sākumā bija augstskolu iekšējās pārvaldības modeļa maiņa. Nopietnākā līmenī šis jautājums jau 
aizsākās 2019. gada augustā. Ministru kabinetā tika lemts, ka līdz 2019. gada decembrim jāizstrādā 
konceptuālais ziņojums. Tad arī mēs aktīvi ķērāmies pie darba. Liels paldies domniekiem, 
aktīvistiem, kas piedalījās LSA nostājas izstrādē, kas aktīvi apmeklēja darba grupas, kas nāca uz 
semināriem un palīdzēja, pauda savu pašpārvalžu viedokli un aktīvi strādāja, pievērsa šim 
uzmanību. No LSA puses, kā redzams slaidos, es biju viena no ekspertēm, kas piedalījās 
konceptuālā ziņojuma daļējā izstrādē. Teikt, ka es pilnībā piedalījos, mēs nevaram. Bet bijām klāt 
pie šī procesa un arī aktīvi piedalījāmies visos IZM rīkotajos semināros par šo tematu, gan arī 
rīkojām virkni atsevišķu tikšanos. Daudzi klātesošie bija arī uz tikšanos ar Izglītības un zinātnes 
ministri, kur mēs runājām gan par pārvaldību, gan par virkni citiem jautājumiem. Tāpat noteikti 

atceraties janvāra domes sēdi, kurā runājām par konceptuālā ziņojuma apstiprināšanu, kad IZM 
pārstāvji viesojās domes sēdē. Aktīvi tad centāmies arī konceptuālā ziņojuma redakcijā iestrādāt 
tos priekšlikumus un novērst tās lietas, kas sākotnējās versijās netika ņemtas vērā. Vakar arī 
norisinājās kārtējā darba grupa, un vienojāmies par lietām, ko vajadzētu tagad censties virzīt tālāk. 
Tad redzēsim, ko beigās pieņems un kāda būs jaunā Augstskolu likuma redakcija. Tāpat pēc tam 
tiks rakstīti Ministru kabineta noteikumi. Lūdzu, pievērsiet uzmanību, lai netiktu zaudētas 
studējošo tiesības un pilnvaras iesaistīties koleģiālajās lēmējinstitūcijās.  
 Tāpat esam pārskata periodā aktīvi strādājuši ar augstākajām valsts amatpersonām. 
Rīkojām tikšanos ar Ministru prezidentu, bijām ciemos pie Valsts prezidenta, kurš šodien bija arī 
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pie mums. Aktīvi strādājām pie priekšlikumu sniegšanas dažādiem augstākā līmeņa politikas 
plānošanas dokumentiem. Paldies tiem, kas palīdzēja un iesaistījās pie Nacionālā attīstības plāna, 
pie valdības deklarācijas, valdības deklarācijas rīcības plāna priekšlikumu izstrādes no LSA puses. 
Tāpat mēs esam šajā termiņā aizvadījuši divus valsts budžetus.  
Noteikti lielākā lieta, kas beidzot ir panākta un kas sāks strādāt jau šajā vasarā, ir jaunā studējošo 
kreditēšanas sistēma. 16. jūlijā Ministru kabinetā tika apstiprināts konceptuālais ziņojums, kur 
LSA bija viens no galvenajiem virzītājiem, kopā ar bankām un IZM. No 1. aprīļa principā vecā 
sistēma pārtrauks savu darbību. Galvenie bonusi, kam vēlējos vērst uzmanību – jaunais studiju un 

studējošo kreditēšanas modelis, šo pakalpojumu padarīs studējošajiem daudz pieejamāku. 
Atteicāmies no papildus galvotāja prasības, un šobrīd kredītus pilnībā galvos valsts. Tāpat tiks 
samazināts administratīvais slogs. Kredīti paliks ātrāk, vieglāk pieejami, ieviestas modernākas 
procedūras, saglabājot gandrīz visu bonusus, kas bija vecajā sistēmā. Riski, kam aicinu vērst 
uzmanību, tagad vasarā, kad sāksies reflektantu uzņemšana, viņi būs pirmie, kas ņems jaunos 
kredītus. Kopā ar LSA un augstskolām aktīvi komunicējiet ar šiem jauniešiem, lai viņiem vairotu 
izpratni par atbildīgu kredītu ņemšanu. Tagad tikai valsts galvos šos kredītus un, lai viņi rūpīgi 
izsver nepieciešamību un spējas atmaksāt. Tāpat vērsiet uzmanību, ka mainīsies arī piedziņas 
kārtība. Vēl viens novēlējums nākotnei – paturiet IZM dienas kārtībā jautājumu, ka mums ir 
jāturpina strādāt pie jaunas kredītu dzēšanas vai cita instrumenta izstrādes, jo tas ir noteikts 
protokolēmumā, bet IZM to šobrīd ir mazliet piemirsusi.  
Nākamā lieta, kur jāsaka liels paldies Ksenijai Tarasovai, kas bija LSA pārstāvis šajā darba grupā, 
ir jau gandrīz finiša taisnē izstrādāts informatīvais ziņojums par jauna doktorantūras modeļa 

ieviešanu Latvijā, kas šo izglītības līmeni padarīs daudz modernāku un mūsdienu prasībām 
atbilstošāku. Ja nemaldos, vakar vēl norisinājās darba grupas sēde, un tuvāko nedēļu laikā šis 
ziņojums arī tiks virzīts apstiprināšanai Ministru kabinetā. Man liels prieks, cik veiksmīgi 
izveidojās LSA sadarbība ar Latvijas Jauno zinātnieku apvienību, kad mēs kopīgi arī izstrādājām 
LSA pozīciju par doktorantūras līmeņa studijām un promocijas sistēmu Latvijā.  
Vēl būtiska lieta, ar ko ir uzsākts strādāt, ko nevajadzētu aizmirst, esam aktualizējuši ne tikai 
kreditēšanas aspektu sociālajā dimensijā, bet esam turpinājuši virzīt jautājumu par stipendijām. 
Mums ir sagatavoti aprēķini, un, izstrādājot nākamā gada budžetu, būtu vērtīgi to valdībai arī 
atgādināt un pievērst uzmanību arī citiem augstākās izglītības finansiālās pieejamības aspektiem. 
Ja atceraties, tad 2019. gada sākumā šis jautājums ieguva ļoti plašu mediju uzmanību, un tas vēl 
joprojām nav atrisināts. Stipendiju apmērs studējošajiem būs būtisks jautājums, pie kā jāstrādā.  
Noteikti manījāt, ka LSA neizveidojās visveiksmīgākā saskarsme tieši visaugstākajā IZM vadības 
līmenī, lai gan mums notika vairākas tikšanās ar ministri, ne visi priekšlikumi tika atbalstīti. Bet 
šajā periodā mums ir izveidojusies ļoti laba un uzteicama sadarbība ar IZM [Augstākās izglītības, 

zinātnes un inovāciju] departamentu un ierēdņiem, kas ir ļoti atsaucīgi ne tikai piedaloties 
pasākumos, kuros izglītojam studējošo pārstāvjus, bet arī aktīvi apmainoties ar informāciju, 
regulāri sadarbojoties. Arī vasarā mums bija tas gods ar Katrīnu Sproģi piedalīties visa 
departamenta sēdē un prezentēt priekšlikums rudens perioda darba kārtībai, ko departaments 
varētu darīt tālāk.  
Par ikgadējiem projektiem – viena no lietām, ko es biju apsolījusi kandidējot, bija, ka mēs 
centīsimies rast papildu finansējumu LSA, un mums izdevās no Sabiedrības integrācijas fonda 
iegūt finansējumu NVO fonda projektam “Students: tagadnes ieguldījums nākotnē”. Beigās mēs 
iztērējām nepilnus 13 000, bet mums piešķīra 16 000 eiro finansējumu. Šī projekta ietvaros 
atbalstīja visus ikgadējos projektus LSA, un kārtējo reizi bija jauns seminārs LAIKS [Latvijas 
augstākās izglītības un kompetenču seminārs].Tāpat vasarā norisinājās Studentu līderu forums un 
rudenī “Kam rūp students?”. Bija arī Nākotnes studiju forums. Diemžēl neviens nepieteicās šogad 
to vadīt, tāpēc izpalika. Tāpat kopš Igora Uhaņa ievēlēšanas īpaši intensīvi apmeklējām 

pašpārvaldes, braucām vizītēs un piedalījāmies semināros. Paldies, ka aicinājāt. Ir liels prieks. 
Turpiniet darboties! Tāpat būtiska lieta, kas nāca kopā ar iepriekš minēto NVO projektu bija tas, 
ka vasaras mēnešos un rudens sākumā mēs realizējām informatīvo kampaņu “Zināt, mācēt, darīt!”, 
kuras ietvaros tika izveidoti seši vērtīgi raksti un infografikas, un arī viens video, kas joprojām ir 
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pieejams LSA mājaslapā, kas stāsta gan pamatlietas par studējošo pamattiesībām un pienākumiem, 
gan par pašpārvaldes tiesībām. Ir pieejamas informatīvas vadlīnijas kā pašiem noteikt, vai jūsu 
pašpārvalde darbojas atbilstoši likuma normām vai tā ir demokrātiska, un vēl virkne ar noderīgiem 
materiāliem.  
Tāpat sociālajam virzienam tapa ļoti veiksmīgi materiāli par ikdienas dzīvi dienesta viesnīcās, kas 
tika publicēti LSA sociālajos tīklos, un guva plašu atsaucību. Gada sākumā norisinājās pirmās 
jauno vides pieejamības ekspertu apmācības, kur nozares eksperti gan studentiem, gan nozares 
interesentiem no augstskolām klāstīja, kā strādāt, lai citiem vide augstskolā būtu pieejama. Saistībā 

ar studējošo kreditēšanu gada sākumā bija virkne ar diskusijām. Gan sadarbībā ar 
partnerorganizācijām, gan tikšanās ar politiķiem, lai panāktu, ka konceptuālais ziņojums tiek 
apstiprināts. 29. aprīlī bija plaša diskusija, sanākot visām iesaistītajām pusēm par kreditēšanu.  
Pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām kopā ar trīs citām organizācijām rīkojām debates ar Eiropas 
Parlamenta deputātu amata kandidātiem, kas guva gana plašu studentu interesi. Turpinājām arī 
aktīvi Katrīnas Sproģes vadībā piedalīties starptautiskajos pasākumos. Ir apmeklēti abi NOM 
(Ziemeļvalstu nacionālo studentu apvienību tikšanās reizes), kas gada sākumā norisinājās 
Kopenhāgenā. Liels prieks, ka šogad varējām uz abām Eiropas Studentu apvienības (ESU) biedru 
sapulcēm nosūtīt divus delegātus. Gan pavasarī bija divi pārstāvji, gan tagad decembrī Maltā bija 
divi pārstāvji. Pateicoties NVO fonda projektam mums izdevās finansēt ceļu visiem pārstāvjiem, 
kas devās uz Baltijas Nacionālo studentu apvienības tikšanās reizi (BOM) Lietuvā, kur tika 
sagatavota ļoti vērtīga rezolūcija par seksuālo uzmākšanos un emocionālo vardarbību augstākās 
izglītības vidē. Vēlos vērst uzmanību, ka šajā gadā BOM būs jāuzņem Latvijai. Katrīna Sproģe 

drīz izsludinās organizatoru komandas pieteikšanos. Nāciet talkā! Apmeklēta arī Lietuvas 
Studentu apvienības asambleja.  
Paldies par milzīgo darbu, ko vasarā ieguldījāt iekšējās vides pilnveides darba grupās.Viena no 
lietām, ko biju apņēmusies kandidējot, ka mūsu valdes laikā tiks sagatavots LSA darbības 
pašnovērtējuma ziņojums atbilstoši ESU vadlīnijām. Maltā ESU biedru sapulcē arī LSA prezentēja 
savu pašnovērtējumu, guvām atbalstu no ESU par to, ka arī mēs strādājam atbilstoši ESU 
vadlīnijām, kā nacionālai studentu pārstāvniecībai būtu jāstrādā. Tikko norisinājās arī ESU 
konvents. Un kā jūs atceraties no iepriekšējās domes sēdes, raugoties tuvākā nākotnē, drīz 
norisināsies arī pavasara biedru sapulce. Paldies, ka sniedzāt LSA starptautiskā virziena vadītājai 
mandātu piedalīties ESU valdes vēlēšanās. Novēlu Katrīnai Sproģei veiksmi!  
Noslēdzot, šeit redzamas arī LSA publicitātes aktivitātes un Melānija ir sagatavojusi datus. Kas ir 
jaunums, mums ir izveidojusies lieliska sadarbība ar ziņu portālu Delfi. Gan Studentu līderu 
forumā, gan Nākotnes studiju forumā sadarbībā ar Delfi mēs vienmēr nodrošinājām tiešraidi, kur 
tad arī ne tikai studenti, bet arī citiem bija iespēja skatīties tiešraidē un arī pēc tam ierakstā novērtēt 

šos pasākumus. Tas būtu šajā sadaļā viss. Vai ir kādi jautājumi no kongresa? 
 
S. Skutele: Paldies! Vai ir kāds jautājums? (Jautājumi netiek saņemti.) Vai būs kāds ieteikums, 
komentārs? (Ieteikumi, komentāri netiek saņemti.) 
 
  

6. Revīzijas komisijas ziņojums 

_____________________________________________________________________________ 
 

Revīzijas komisijas ziņojums pieejams pielikumā.  

 

S. Skutele: Pārejam pie nākamā darba kārtības punkta “Revīzijas komisijas ziņojums”. Ziņo 

revīzijas komisijas vadītājs Mārtiņš Danefelds. 

 

M. Danefelds: Esmu esošās revīzijas komisijas vadītājs. Kopsavilkums par Revīzijas komisijas 

ziņojumu: tas tika veikts pārskata periodam no 2019. gada 23. marta līdz 2020. gada 29. februārim. 

Attiecīgi izpētītas sadaļas par finansēm, saimniecisko darbību, kā arī par sēžu apmeklējumu, 
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saistībā ar iekšējiem jautājumiem un to risināšanu, kā arī par LSA biedrības gada pārskata 

pārbaudi. Atsevišķi revīzijas komisijas ziņojumā ir arī sadaļa par LSA saimnieciskās darbības un 

lietvedības atbilstību iekšējiem reglamentējošiem dokumentiem. 

 Sīkāk par ieņēmumiem. Pie finanšu daļas pārskata periodā tiek secināts, ka kopējie 

ieņēmumi bija 80 069,57 eiro. Procentuāli 94,7% to sastāda biedru naudas, 2,4% ir no studentu 

ekspertu tīkla un 2,9% ir no ziedojumiem. Skaitliski tika atšifrētas attiecīgās sadaļas šādi: no 

biedru naudām tika saņemti 75 797,48 eiro, ziedojumi bija 2 330,33 eiro un no studentu ekspertu 

tīkla – 1 942,16 eiro, kas ir mazāk nekā plānots.  

Par izdevumiem. Kopā izdevumi sastādīja 51 214,50 eiro, un procentuāli tas tika atšifrēts – 7,8% 

starptautiskajiem izdevumiem, administratīvajiem izdevumiem 14,4%, reprezentācijas 

izdevumiem 0,2%, semināriem un pasākumiem 10,6 % un atalgojumiem 67%, kas sastāda lielāko 

daļu no LSA izdevumiem. Skaitliski atalgojums ir 34 298,76 eiro, kas principā ir 2/3 no LSA 

izdevumiem. 

 Par domes sēžu apmeklējumiem, kā jau Justīne Širina minēja, LSA konstatētas problēmas 

ar kvoruma nodrošināšanu kārtējās domes sēdēs pirmajā pārskata pusē līdz 7. septembrim, kur uz 

kārtas sēdi ieradās 22 domnieki un 5 viesi. Attiecīgi kvorums arī netika konstatēts. Tika konstatēts, 

ka no vienas domes sēdes un no vienas ārkārtas domes sēdes iztrūkst reģistrācijas lapas 

domniekiem un viesiem, un attiecīgi par apmeklējumu netika spriests. Nevienai no domes sēdēm 

pārskata periodā netika sagatavots protokols, bet par to vēlāk. 

 Par LSA saimnieciskās darbības un lietvedības atbilstību reglamentējošajiem 

dokumentiem. Pārskata periodā tika konstatēts pārkāpums kārtības ruļļa 2. punktā, neviens LSA 

domes sēdes protokols netika izveidots un iesūtīts domei saskaņošanai. Tika arī konstatēts, ka pēc 

kārtības ruļļa 40. punkta visi pārskata perioda valdes sēžu ieraksti tiek uzglabāti līdz protokola 

izveidošanai un ievietošanai LSA informatīvajā sistēmā. Ieteikums turpmāk LSA nepārkāpt 

kārtības rulli un noteiktajā termiņā izveidot domes sēžu protokolus un iesūtīt tos domei 

izskatīšanai un saskaņošanai. Ņemot vērā, ka pārskata periodā notikušo domes sēžu ieraksti tiek 

uzglabāti, izveidot arī trūkstošos protokolus par pagājušo pārskata periodu. Par pārskata periodā 

esošo kongresa un domes un valdes reglamentu pārkāpumiem vai lēmumu leģitimitāti nav 

iespējams spriest, jo nav pieejami attiecīgie protokoli. Tāpēc tas ir liels mīnuss LSA darbībā. 

 Par LSA biedrības gada pārskata pārbaudi – pamatojoties uz Biedrību nodibinājuma 

likuma 52. pantu, kas nosaka, ka biedrības gada pārskatu vai tā daļas pārbauda saimnieciskās un 

finansiālās daļas revīzijas komisija, nav būtisku iebildumu par gada pārskatu. Paldies par 

uzmanību. 

 

S. Skutele: Paldies. Vai kongresmeņiem ir kādi jautājumi revīzijas komisijai? 

 

G. Kalniņš: Man ir jautājums kolēģim, vai nav būtisku aizrādījumu par šo pārskatu, kā var 

savādāk un kā labāk? 

 

M. Danefelds: Paldies par jautājumu! Sīkāk, vairāki ieteikumi saistībā ar finansiālo un 

saimniecisko darbību un arī lietvedības uzlabošanu minēti revīzijas komisijas ziņojumā, taču viens 

no lielākajiem mīnusiem, ko konstatēja revīzijas komisija, bija lietvedībā. Ir ļoti nepieciešams to 

sakārtot. Kas ir ļoti uzteicami LSA darbībā, šajā gadā ir papildus ārējā finansējuma piesaiste no 

SIF, no NVO fonda, kas veidoja arī diezgan lielus uzkrājumus LSA turpmākajai darbībai. Bet par 

pārējo gada pārskatā, nav būtisku iebildumu. 

 

S. Skutele: Paldies! Vai būs vēl kāds jautājums? (Jautājumi netiek saņemti.) Vai būs kāds 

komentārs, iebildums? (Komentāri, iebildumi netiek saņemti.) 
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7. LSA gada pārskata apstiprināšana 

_____________________________________________________________________________ 
 
S. Skutele: Pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta “Gada pārskata apstiprināšana”. Ziņo LSA 
prezidente Justīne Širina. 
 
J. Širina: Tātad LSA statūti nosaka, ka 2019. gada pārskats, kas mums šobrīd būs jāiesniedz Valsts 
ieņēmumu dienestam, var tikt nodoti apstiprināšanai kongresam pēc revīzijas komisijas ziņojuma, 
Sabiedriskā labuma organizācijas pārskats un gada pārskata ziņojums jums tika iesūtīts laikā. Kā 
es biju norādījusi e-pastā, tad pirmdien vakarā jau bija sakārtotas pārskatu sadaļas par finansēm un 
pavadošie finanšu dokumenti arī jums tika ievietoti mapēs šīs nedēļas laikā. Vai kādam ir radušies 
kādi papildu jautājumi? Vēlējos tikai vērst uzmanību, ka iepriekšējā prezentācija par valdes 
darbību bija vairāk periodā no marta līdz martam, bet šie pārskati ir sagatavoti konkrēti par 
kalendāro gadu – 2019. gadu –, un tas neietver notikumus, kas jau ir notikuši 2020. gadā vai arī 
ietver notikumus, kas bija vēl pirms iepriekšējā kongresa, kas norisinājās 2019. gada 23. martā. 
 
S. Skutele: Liels paldies. Vai kādam būs kādi jautājumi Justīnei Širinai? (Jautājumi netiek 
saņemti.) Vai kādam būs iebildumi, komentāri? (Iebildumi, komentāri netiek saņemti.) Pārejam 
pie balsojuma.  
 
Izsludinu balsojumu: 
“Par LSA 2019. gada pārskata, gada pārskata ziņojuma un sabiedriskā labuma 

organizācijas pārskata apstiprināšanu”. 
 
Mandātus “par” paceļ vairākumus. 
 

Lēmums: LSA 2019. gada pārskats, gada pārskata ziņojums un sabiedriskā labuma organizācijas 
pārskats ir apstiprināti. 

 

Pārtraukums līdz 13.40. 

 

 

8. Revīzijas komisijas locekļu vēlēšanas 

_____________________________________________________________________________ 
 

S. Skutele: Lūdzam kongresmeņus atgriezties vietās. Pārliecināsimies par kvorumu un mandātu 
skaitu.  
 
Tiek konstatēts kvorums. 
 
S. Skutele: Paldies, kvorums ir konstatēts. Atsākam darba kārtību. Nākamais darba kārtības punkts 
“Revīzijas komisijas locekļu vēlēšanas”. Revīzijas komisijas locekļus ievēl uz vienu gadu vismaz 
trīs locekļu sastāvā. Balsojums par šo punktu parasti ir atklāts. Vai ir iebildumi, ja balsojums par 
revīzijas komisijas locekļiem būs atklāts? (Iebildumi netiek saņemti.) Vai ir nepieciešams, ka 
revīzijas komisijas locekļi vai LSA valde izklāsta revīzijas komisijas darba pienākumus? 
(Kongresmeņi ir informēti par revīzijas komisijas darba pienākumiem. Papildus informācija nav 
nepieciešama.) Tādā gadījumā aicinu izvirzīt locekļus revīzijas komisijai.  
 
M. Linde: No Rīgas Stradiņa universitātes vēlos izvirzīt Paulu Feldmani.  
 
A. Jirgensons: No Rīgas Stradiņa universitātes izvirzu Annu Jeti Gauju. 
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D. Roga: Banku augstskolas Studējošo pašpārvalde izvirza Kristaferu Zeiļuku. 
 
A. Pokšāne: Latvijas Universitātes Studentu padome izvirza Rūdolfu Aleksandru Strodu un Olgu 
Ošenieci. 
 
S. Skutele: Paldies, vai būs vēl kādi izvirzījumi? (Izvirzījumi netiek saņemti.) 
 
Visi izvirzītie uztur savu kandidatūru. 
 
S. Skutele: Tātad mums ir pieci kandidāti revīzijas komisijai – Paula Feldmane, Anna Jete Gauja, 
Kristafers Zeiļuks, Rūdolfs Aleksandrs Strods un Olga Ošeniece. Vai kādam būs iebildumi balsot 
par visiem kandidātiem kopā? (Iebildumu netiek saņemti.)  
 
Izsludinu balsojumu:  
“Par LSA revīzijas komisijas apstiprināšanu šādā sastāvā: Paula Feldmane, Anna Jete 

Gauja, Kristafers Zeiļuks, Rūdolfs Aleksandrs Strods un Olga Ošeniece”. 
 
Mandātus “par” paceļ vairākums. 
 
Lēmums: Apstiprināt LSA revīzijas komisiju šādā sastāvā: Paula Feldmane, Anna Jete Gauja, 
Kristafers Zeiļuks, Rūdolfs Aleksandrs Strods un Olga Ošeniece. 
 

 

9. 2020./2021. gada LSA budžeta apstiprināšana 

_____________________________________________________________________________ 
 
S. Skutele: Pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta “2020./2021. gada LSA budžeta 
apstiprināšana”. Ziņo LSA prezidente Justīne Širina. 
 

J. Širina: Pirms mēs ķeramies klāt budžeta apstiprināšanai, tad īsi par to, kā norisinājās šī budžeta 
plāna izstrāde. Atceraties, ka regulāri, pēc divu trīs mēnešu pārtraukuma, LSA domes sēdēs tika 
prezentēti faktiskais 2019./2020. gada budžeta izlietojums. Es ieskaitīju tās darba grupas, uz kurām 
bija ieradušies domnieki un aktīvisti, jo viena darba grupa nebija apmeklēta, un tāpēc es to 
praktiski neieskaitīju šajā sarakstā.  
Pirmā darba grupa notika 19. februārī, kur izgājām cauri budžetam un salikām faktisko situāciju. 
Tas tika prezentēts 22. februāra domes sēdē. Uzklausot pašpārvalžu priekšlikumus, vienojāmies 
par to, ka turpmāk LSA budžetā ienākumos pie biedru naudām mēs neierēķinām atsevišķu 
augstskolu padotībā esošās koledžas, tāpēc budžetā arī šobrīd tas nav iekļauts pie biedru naudu 
aprēķina. Budžeta projekts ir visiem pieejams pirms kongresa nosūtītajos dokumentos. 
 
S. Skutele: Tātad ir priekšlikums detalizēti izskatīt visu budžeta projektu. (Iebildumi netiek 
saņemti.) 
 
Budžeta projekts pievienots pielikumā. 
 
Tiek prezentēts 2020./2021. gada LSA budžeta projekts. 
 
S. Skutele: Paldies. Vai būs kādi jautājumi Justīnei Širinai? 
 
A. Zīverte: Būs vairāk rekomendācija. Lūgums gan šī brīža valdei, gan nākamajai, kas aiztiks 
koledžu studējošos, esiet ļoti uzmanīgi, jo mēs ar to cīnījāmies. Mēs uzskatām, ka viņi ir pietiekami 
autonomi un viņiem ir pilnīgi visas iespējas iestāties LSA, tāpēc ir ļoti uzmanīgi jāvērtē, vai viņus 
liek pie mandātu un budžeta aprēķiniem. Iekšēji mums bija arī izvērtusies diskusija par viņu 
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pieskaitīšanu pie mandātiem. Tiešām aicinām ļoti, ļoti uzmanīgi izvērtēt, vai neejam pretēji tam, 
ko noteicām vasarā paši. 
 
J. Širina: Paldies par komentāru. Ļoti vērtīgi. 
 
M. Danefelds: Jautājums ir par budžeta pozīciju saistībā ar domnieku semināru vai augstākās 
izglītības semināru. Tur piešķirti 400 eiro, bet, reālistiski skatoties, tas bija seminārs LAIKS, 
kuram šogad neatrada projekta vadītāju. Tāpēc jautājums – vai jūs plānojat izsludināt atkārtotu 
pieteikšanos projekta vadītāja vietai un organizēt šo semināru citā laikā vai atkal pilnībā pārveidot 
formātu? 
 
J. Širina: Varu atbildēt tikai esošās valdes vārdā. Šobrīd mums nav šim projekta vadītāja un tas ir 
ieplānots uz nākamo gadu. Mēs varam, piemēram, rudenī, mēģināt izsludināt pieteikšanos, un tad 
mums ir, lūk, šāds finansējums, un, ja šeit sēž kāds ambiciozs jaunietis, kuram ir ideja kā papildināt 
LSA piedāvāto pasākumu klāstu ar izglītojošu piedāvājumu studentiem, tad piesakies. Tikai idejai, 
tad man personīgi liekas, ka vērtīgi būtu sarīkot izglītojošu, jaudīgu semināru studējošo 
pašpārvalžu pārstāvjiem par kvalitātes novērtēšanu, ņemot vērā akreditācijas un studentu-ekspertu 
tīkla noslodzi. 
 
K. Solovjovs: Man ir priekšlikums apsvērt vairākus ieteikumus. Izņemt tiesvedību no budžeta kā 
pozīciju un turpmāk atspoguļot pilnā apmērā budžeta izlietojumu projektos un piesaistītās 
finanses. 
 
J. Širina: Paldies par ieteikumu! Ja kāds no kongresmeņiem uztur priekšlikumu par tiesvedības 
pozīcijas izņemšanu, tad mēs to varam darīt, kas attiecas uz turpmāku budžeta izlietojuma 
atspoguļošanu pilnā apmērā, tad to noteikti ņemsim vērā, sagatavojot budžeta izlietojumu 
nākamajā gadā. 
 
S. Skutele: Paldies! Vai kāds uztur tiesvedības izņemšanu no budžeta projekta? (Ieteikums tiek 
uzturēts.) Paldies. Tas tiks dzēsts. Vai ir vēl kādi jautājumi? 
 
A. J. Gauja: Radās jautājums par biroja sadaļu budžetā. Skatos, ka tāpat kā pagājušajā gadā ir 
paredzēti 8,5 tūkstoši, taču iztērēti ir 43,47 procenti. Vai var mazliet vairāk paskaidrot, kāpēc ir 
šāds izlietojums un vai tāds ir nepieciešams arī uz nākamo gadu. 
 
J. Širina: Vērsīšu uzmanību, ka drīzumā mums atnāks liels rēķins par pēdējiem trīs mēnešiem un 
tad tas gala procents varētu būt pie 70 līdz 80 procentiem. Bet es nezinu, kā mainīsies, piemēram, 
nekustamā īpašuma nodoklis, kādas būs siltumenerģijas cenas, tādēļ nepieciešamas stabilas 
rezerves, lai mēs nepaliekam par biroju parādā valstij. 
 
S. Skutele: Vai būs vēl kāds iebildums, komentārs, jautājums, priekšlikums? (Iebildumi, 
komentāri, jautājumi, priekšlikumi netiek saņemti.)  
 
Izsludinu balsojumu: 
“Par 2020./2021. gada LSA budžeta apstiprināšanu.” 
 
Mandātus “Par” paceļ vairākums. 
 
Lēmums: Apstiprināt 2020./2021. gada LSA budžetu. 
 
 

10. Grozījumu Statūtos apstiprināšana 

_____________________________________________________________________________ 
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S. Skutele: Pēdējais darba kārtības punkts “Grozījumi Statūtos apstiprināšana”. Ziņo LSA 
prezidente Justīne Širina. 
 

J. Širina: Šie ir visai nelieli statūtu grozījumi. Vēlējos vērst uzmanību, ka 2019. gada 23. marta 
kongresā mēs jau vienreiz šos Statūtu grozījumus par Stratēģijas padomes izveidi un darbību 
apstiprinājām, diemžēl, ņemot vērā, pēc kongresa esošo situāciju ar biroja vadītājiem, aizkavējās 
protokola sagatavošana un šie grozījumi netika iesniegti Uzņēmumu reģistrā, tāpēc nepieciešams 
tos pārapstiprināt. Klāt ir nācis ļoti tehnisks labojums, darba grupā izvērsās diskusija sākotnēji par 
to, ka LSA kongress varētu pieņemt lielās pozīcijas, bet apzinoties riskus, cik ilgi varētu netikt 
ievēlēta  nākamā valde un šīsvaldes kapacitāte šādu atsevišķu uzdevumu uzņemties un sakārtot 
iekšējo normatīvo aktu sistēmu, darba grupa vienojās, ka šāds priekšlikums nav atbalstāms. Otrs 
priekšlikums, kas nācis no darba grupas. Asās diskusijās tika piedāvāts grozīt to, ka LSA 
prezidents tiek ievēlēts uz diviem gadiem, atpakaļ uz vienu gadu. Šeit arī kongress var diskutēt, 
vai šis ir pamatoti. 
 
S. Skutele: Piedāvājums katru grozījumu apskatīt atsevišķi, tad par to balsot un pēc tam balsot par 
Statūtu grozījumiem kopumā. Vai kādam ir iebildumi? (Iebildumu nav) Pirmais Statūtu grozījumu 
punkts attiecas uz punktu 6.5.5. redakcijā neiekļaut. Precīzāk skatīties projektā. Vai kādam ir kādi 
jautājumi, komentāri, ierosinājumi par šo punktu? (Jautajumu, komentāru, ierosinājumu nav). 
Punkts 6.5.7. nosaka grozījumus LSA prezidenta ievēlēšanai no diviem gadiem uz vienu gadu. Vai 
kādam ir kādi jautājumi, komentāri, ierosinājumi par šo punktu? (Jautājumu, komentāru, 
ierosinājumu nav) Vai varam balsot par šo punktu? Izsludinu balsojumu: 
“Par grozījumiem LSA Statūtos punktā 6.5.7., mainot kārtību, ka LSA prezidents tiek 

ievēlēts uz vienu, nevis diviem gadiem.” 
 
Mandātus “par” paceļ vairākums. 
 
Lēmums: Apstiprināt grozījumus LSA Statūtos punktā 6.5.7., nosakot LSA Prezidenta ievēlēšanu 
uz vienu gadu. 
 
S. Skutele: Pārejam pie 10. nodaļas “Stratēģijas padome”, redakcijā, kuru jūs redzat arī uz 
ekrāniem, ir informācija par Stratēģijas padomes pienākumiem, tiesībām un sastāvu. Vai kādam ir 
kādi jautājumi, komentāri par visu sadaļu kopumā? (Jautājumu, komentāru nav) Vai kādam ir kādi 
priekšlikumi, iebildumi? (Priekšlikumi, iebildumi nav) Izsludinu baldojumu: 
“Par 10. nodaļas “Stratēģijas padome” apstiprināšanu visas sadaļas kopumā”. 
 
Mandātus “par” paceļ vairākums. 
 
Lēmums: Apstiprināt grozījumus LSA Statūtu 10. nodaļā “Stratēģijas padome” visas sadaļas 
kopumā. 
 
J. Širina: Statūtu grozījumi ir spēkā tad, ja tos apstiprina vismaz 2/3 no kongresmeņiem. 
 
S. Skutele: Balsojums par Statūtu grozījumiem kopumā. Atgādinājums, ka Statūtu grozījumiem 
apstiprināšanai nepieciešamas 2/3 no kvoruma.  
 
Izsludinu balsojumu: 
“Par LSA Statūtu grozījumu apstiprināšanu.” 
 
PAR 98 
PRET 0 
ATTURAS 0 
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Lēmums: LSA Statūtu grozījumi ir pieņemti. 
 
S. Skutele: Ar šo ir noslēdzies pēdējais darba kārtības punkts un līdz ar to arī noslēdzies LSA 25. 
kārtējais kongress. Paldies.  
 
Kongress tiek slēgts 14.13. 
 
Kongresa vadītāja          Signe Skutele 
 
Kongresa protokolētāja          Rēzija Veronika Laumane 





















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 paraksts  
 







Konts Nosaukums 
Sāk.D.Sald
o 

Sāk.K.Sald
o 

D.Apgroz
. 

K.Apgroz
. 

Beigu 
D.Saldo 

Beigu 
K.Saldo 

Beigu 
D.Saldo,VA
L 

Beigu 
K.Saldo,VA
L 

1221 Datortehnika un tās aprīkojums 436 0 291 436 291 0     

1290 Pamatlīdzekļu nolietojums (P) 0 409.86 436 86.77 0 60.63     

2190 Avansa maksājumi par precēm 15.66 0 62.64 31.32 46.98 0     

2309 Kļūdainie norēķini 0 0 282.34 282.34 0 0     

2310 
Norēķini ar pircējiem un 
pasūtītājiem 0 0 2653.64 2653.64 0 0     

2410 Nākamo periodu izdevumi 82.36 0 28.35 82.36 28.35 0     

2610 Kase 47.18 0 0 0 47.18 0     

2621 Norēķinu konts Swedbank 19750.89 0 87489.05 
54364.7

8 
52875.1

6 0     

2624 Norēķinu konts Valsts kasē 0 0 13873.99 
12422.6

9 1451.3 0     

3130 Rezerves fonds 0 27928.17 9251.96 0 0 
18676.2

1     

5210 
Norēķini par saņemtajiem 
avansiem 0 0 12384 

13873.9
9 0 1489.99     

5310 
Norēķini ar piegādātājiem un 
darbuzņēmējiem 0 1257.1 21451.55 

20891.0
1 0 696.56     

5311 Uzkrātās saistības 0 90.76 90.76 139.04 0 139.04     

5550 
Norēķini par parādiem 
personālam 100.06 0 3532.92 3656.06 0 23.08     

5610 Norēķini par darba algu 0 0 30381.38 
30381.3

8 0 0     

5630 Norēķini par autoratlīdzībām 0 0 1462.19 1462.19 0 0     

5631 
Norēķini par uzņēmuma 
līgumiem 0 0 1626.8 1626.8 0 0     

5721 
Norēķini par valsts sociālās 
apdrošināšanas iemakas 0 0 11304.72 

11304.7
2 0 0     

5722 
Norēķini par Iedzīvotāju 
ienākuma nodokli 0 0.1 3248.56 3253.72 0 5.26     

5723 Norēķini par URN 1.88 0 35.56 28.8 8.64 0     

6110 Biedru nauda 0 0 0 
82307.9

9 0 
82307.9

9     

6111 Saņemtās dotācijas 0 0 0 
12685.7

6 0 
12685.7

6     

6210 
Ieņēmumi no reklāmas 
pakalpojumiem 0 0 0 242 0 242     

6220 Ieņēmumi par apmācībām 0 0 0 2109.88 0 2109.88     



7170 
Samaksa par darbiem un 
pakalpojumiem 0 0 3445.79 0 3445.79 0     

7220 
Pārvaldes personāla un 
administratīvā personāla algas 0 0 27786.97 0 

27786.9
7 0     

7230 
Pārvaldes personāla 
atvaļinājuma naudas 0 0 2501.39 0 2501.39 0     

7240 Pārējās personāla izmaksas 0 0 121.82 0 121.82 0     

7310 Sociālais nodoklis 0 0 7318.94 0 7318.94 0     

7311 Sociālais nodoklis, projektā 0 0 464.98 0 464.98 0     

7420 Pamatlīdzekļu nolietojums 0 0 86.77 0 86.77 0     

7550 

Ppreces/materiāli 
saimnieciskās darbības 
nodrošināšanai 0 0 666.2 0 666.2 0     

7550
1 

Preces un materiāli pasākumu 
organizēšanai, projektā 0 0 378.94 0 378.94 0     

7551 Pasākumu organizēšana 0 0 2375.86 0 2375.86 0     

7551
1 

Pasākumu organizēšanas 
izdevumi, projektā 0 0 7761.51 0 7761.51 0     

7552 
Materiāli/preces pasākumu 
organizēšanai 0 0 124.1 0 124.1 0     

7554 
Dalības maksa starptautiskos 
pasākumos 0 0 1792.5 0 1792.5 0     

7570 Komandējumu izdevumi 0 0 2475.37 0 2475.37 0     

7710 Sakaru izdevumi 0 0 54.79 0 54.79 0     

7720 Kantora izdevumi 0 0 5653.61 0 5653.61 0     

7730 
Grāmatvedības / jurista 
pakalpojumu apmaksa 0 0 2400 0 2400 0     

7750 
Naudas apgrozījuma blakus 
izdevumi 0 0 229.78 0 229.78 0     

7770 
Citi vadīšanas un 
administrācijas izdevumi 0 0 105.2 0 105.2 0     

8140 Ziedojumi 0 0 0 2058.33 0 2058.33     

8150 
Saņemtie līgumsodi, kavējuma 
nauda 0 0 0 1.6 0 1.6     

8250 
Samaksātie līgumsodi, 
kavējuma nauda 0 0 3.2 0 3.2 0     

8610 Peļņa vai zaudējumi 9251.96 0 0 9251.96 0 0     

 



  Pozīcija 2019 

Izlietots uz 

01.03.2020. 

Procentuālais 

izlietojums 

2020  

(DG piedāvājums)  

1 

Administratīvie 

izdevumi €12,655.00 €6,685.77 52.83 €12,675.00  

 Biroja telpu maksājumi  € 8,500.00   € 3,695.20  43.47  € 8,500.00   

 

Biroja uzkopšana / 

Atkritumu izvešana 

 € 250.00   € 199.84  79.94  € 250.00  

 

 

Biroja uzkopšana / telpu 

uzkopšana   

 

Kancelejas un biroja 

preces  € 100.00   € 10.98  10.98  € 100.00   

 Saimniecības preces €200.00 €123.70 61.85 €200.00  

 

Izmaiņas Latvijas 

Republikas UR  € 55.00    0.00  € 55.00   

 

Grāmatvedības 

pakalpojumi  € 2,400.00   € 1,900.00  79.17  € 2,400.00   

 

Biroja tehniskais 

nodrošinājums  € 900.00   € 552.26  61.36  € 900.00   

 Bankas pakalpojumi  € 250.00   € 203.79  81.52  € 270.00   

2 

Reprezentācijas 

izdevumi €1,000.00 €121.96 12.20 €1,200.00  

 Vizītkartes €50.00 €5.40 10.80 €50.00  

 Prezentmateriāli €500.00 €19.24 3.85 €500.00  

 

Mājas lapas un 

Facebook lapas 

izdevumi €150.00 €12.10 8.07 €150.00  

 

Vizītes studējošo 

pašpārvaldēs €300.00 €85.22 28.41 €500.00  

3 Semināri un pasākumi €6,850.00 €5,403.60 78.88 €8,700.00  

 Kam rūp students? €2,700.00 €1,245.33 46.12 €3,200.00  

 Studentu līderu forums €2,200.00 €701.40 31.88 €3,100.00  

 Iekšējās vides pasākumi €100.00 €69.11 69.11 €100.00  

 

Nākotnes studiju 

forums €200.00   0.00 €250.00  

 

Senatoru un domnieku 

seminārs/Augstākās 

izglītības seminārs €400.00 €419.53 104.88 €400.00  

 

Pasākumi par aktuāliem 

jautājumiem augstākajā 

izglītībā un studējošo 

interešu pārstāvniecībā       €400.00  

 Kongress €300.00   0.00 €300.00  

 Domes sēdes €50.00 €2.25 4.50 €50.00  

 Gada balva €900.00 €2,927.29 325.25 €900.00  

4 Atalgojums  € 37,138.11   € 30,585.57  82.36  € 42,081.86   

 Prezidents  € 6,889.83   € 4,631.96  67.23  € 7,032.78   



 

Valdes loceklis 

(akadēmiskais)  € 4,936.15   € 2,918.11  59.12  € 5,841.51   

 

Valdes loceklis 

(starptautiskais)  € 4,936.15   € 2,590.19  52.47  € 5,841.51   

 

Valdes loceklis 

(iekšējais)  € 4,936.15   € 1,495.09  30.29  € 5,841.51   

 

Valdes loceklis 

(sociālais)  € 4,936.15   € 3,010.83  61.00  € 5,841.51   

 

Biroja darbinieks 

(sab.attiecības)  € 4,936.15   € 3,212.09  65.07  € 5,841.51   

 

Biroja darbinieks 

(birojs)  € 5,567.52   € 2,167.30  38.93  € 5,841.51   

 

Biroja darbinieks 

(finanses) -     -  

5 

Starptautiskie 

izdevumi €4,798.90 €3,970.40 82.74 €9,401.10  

 

ESU BM - 

Slovēnija/ESU BM 76 

Sofija, Bulgārija/ESU 

BM 78 Horvātija 

Zadara €946.80 €845.00 89.25 €1,193.00  

 

ESU BM - 

Melnkalne/ESU BM 77/ 

ESU BM 79 Ungārija €925.00 €919.00 99.35 €972.00  

 

NOM Lietuva / NOM 

Fēru salas / NOM 78 

Igaunija €419.00 €405.00 96.66 €237.00  

 

NOM Latvija/ NOM 77 

Norvēģija/ NOM79 €278.00   0.00 €565.00  

 

ESC Austrija/ ESC 38 

Helsinki, Somija/ ESC 

40 €264.00 €263.00 99.62 €933.00  

 

ESC Rumānija/ ESC 39 

/ ESC 41 €425.00 €415.00 97.65 €795.00  

 

 BOM Igaunija/ BOM 

Lietuva / BOM Latvija €330.00   0.00 €3,100.00  

 
ESU biedru nauda €1,170.00 €1,162.50 99.36 €1,550.00  

 
LSS Asambleja €41.10 €39.00 94.89 €56.10  

6 

Studentu-ekspertu 

tīkls       €1,540.08  

 

Studentu-ekspertu tīkla 

darbības nodrošināšana       €1,540.08  

7 Neparedzētie izdevumi €13,926.24   0.00 €13,064.40  

           

  Izdevumi kopā €76,368.25 €46,767.30 61.24 €88,662.44 €75,598.04 

              

           

1 Biedru naudas €80,810.04 €72,406.16 89.60 €80,291.34  



2 Ziedojumi €33.33 €2,142.00 6,426.64    

3 Atbalstītāji - -  -  

4 

Augstākās izglītības 

kvalitātes 

novērtēšanas 

procedūras 

(akreditācijas, 

licencēšanas) 

€2,500.00 €1,942.16 

77.69 

€3,500.00 

 

5 

Valsts budžeta 

finansējums (atbalsta 

fonda izveidei 

studējošajiem - 

topošajiem 

zinātniekiem) 

- - 

 

- 

 

6 Tiesvedība - -  -  

           

  Ieņēmumi kopā €83,310.04 €76,490.32 91.81 €83,791.34  

 

Iztrūkums no Biedru 

naudām -€13,926.24    -€13,064.40  

 Reālie ieņēmumi €69,383.80 €76,490.32 110.24 €70,726.94  

 Budžeta pārpalikums   € 6,941.79   € 29,723.02    -€ 4,871.10   

 Bilance    -€17,935.50  



- Pozīcija Budžets 2019 

Iztērēts uz 

0103.2020. Budžets 2020 

1 Biroja telpu maksājumi  € 8,500.00   € 3,695.20   € 8,500.00  

2 Biroja uzkopšana / Atkritumu izvešana 

 € 250.00   € 195.84   € 250.00  3 Biroja uzkopšana / telpu uzkopšana  

4 Kancelejas un biroja preces  € 100.00   € 10.98   € 100.00  

5 Saimniecības preces €200.00 €146.81 €200.00 

6 Izmaiņas Latvijas Republikas UR  € 55.00   € -   € 55.00  

7 Grāmatvedības pakalpojumi  € 2,400.00   € 1,900.00   € 2,400.00  

8 Biroja tehniskais nodrošinājums  € 900.00   € 564.36   € 900.00  

9 Bankas pakalpojumi  € 250.00   € 203.79   € 270.00  

  KOPĀ:  € 12,655.00   € 6,716.98   € 12,675.00  

 

3. Semināri un pasākumi 2019 
Iztērēts uz 
01.03.2020. 2020 

3.1. Kam rūp students? €2,700.00 €1,245.33 €3,200.00 

3.2. Studentu līderu forums €2,200.00 €701.40 €3,100.00 

3.3. 

Iekšējās vides pasākumi 

€100.00 €46.00 €100.00 

3.4 

Nākotnes studiju forums 

€200.00 €0.00 €250.00 

  

Pasākumi par aktuāliem jautājumiem 
augstākajā izglītībā un studējošo interešu 

pārstāvniecībā 
- - €400.00 

3.5. 
Senatoru un domnieku 

seminārs/Augstākās izglītības seminārs €400.00 €409.53 €400.00 

3.6. Kongress €300.00 €0.00 €300.00 

3.7. Domes sēdes €50.00 €2.25 €50.00 

3.8. Gada balva €900.00 €2,927.23 €900.00 

KOPĀ: € 6,850.00 €5,331.74 €8,700.00 



 

2. 

Reprezentācijas izdevumi Budžets 2019 

Iztērēts uz 

01.03.2020 Budžets 2020 

1 Vizītkartes €50.00 €5.40 €50.00 

2 Prezentmateriāli €500.00 €19.24 €500.00 

3 Mājas lapas un Facebook lapas izdevumi €150.00   €150.00 

4 Vizītes studējošo pašpārvaldēs €300.00 €85.22 €500.00 

  Kopā € 1,000.00 €109.86 €1,200 



Potenciālās 
izmaiņas Atalgojuma pozīcijas 2020. gadam   

Nr Pozīcija 2017 2018 2019 
Iztērēts uz 

01.03.2020. 2020 

Saņem 

mēnesī uz 

rokas 

Saņem 

gadā uz 

rokas 

1 Prezidents  € 6,288.26   € 8,104.92   € 6,889.83   € 4,631.96   € 7,032.78  €323.46  € 3,881.54  

2 

Valdes loceklis 

(akadēmiskais)  € 4,745.86   € 5,808.16   € 4,936.15   € 2,918.11   € 5,841.51  €268.64  € 3,223.65  

3 

Valdes loceklis 

(starptautiskais)  € 4,745.86   € 5,808.16   € 4,936.15   € 2,710.19   € 5,841.51  €268.64  € 3,223.65  

4 

Valdes loceklis 

(iekšējais)  € 4,745.86   € 5,808.16   € 4,936.15   € 1,495.09   € 5,841.51  €268.64  € 3,223.65  

5 

Valdes loceklis 

(sociālais)  € 4,745.86   € 5,808.16   € 4,936.15   € 3,010.83   € 5,841.51  €268.64  € 3,223.65  

6 

Biroja darbinieks 

(sab.attiecības)  € 4,745.86   € 5,808.16   € 4,936.15   € 3,212.09   € 5,841.51  €268.64  € 3,223.65  

7 

Biroja darbinieks 

(birojs)  € 5,979.78   € 6,541.98   € 5,567.52   € 2,167.30   € 5,841.51  €268.64  € 3,223.65  

9 

Biroja darbinieks 

(finanses)  € 4,745.86   € 5,808.16          

10 

Nodokļi un 

nodevas*  -  -         

  Kopā € 40,743.20 € 49,495.84  € 37,138.11   € 30,705.57  € 42,081.86 €1,935.29  € 23,223.45  

 

  



Bruto 

Likme Slodze 

Bruto 

Alga 

VSAOI 

(dd) 

VSAOI 

(DŅ) 

Neapliekamais 

minimums 

Apliekamais 

ienākums IIN URN 

LSA 

Izdevumi 

LSA 

izdevumi 

gadā 

Neto 

Alga 

 € 5.90  0.5 472.00 113.70 51.92 - 420.08 96.62 0.36 586.06 7032.78 323.46 

 € 4.90  0.5 392.00 94.43 43.12 - 348.88 80.24 0.36 486.79 5841.51 268.64 

 € 4.90  0.5 392.00 94.43 43.12 - 348.88 80.24 0.36 486.79 5841.51 268.64 

 € 4.90  0.5 392.00 94.43 43.12 - 348.88 80.24 0.36 486.79 5841.51 268.64 

 € 4.90  0.5 392.00 94.43 43.12 - 348.88 80.24 0.36 486.79 5841.51 268.64 

 € 4.90  0.5 392.00 94.43 43.12 - 348.88 80.24 0.36 486.79 5841.51 268.64 

 € 4.90  0.5 392.00 94.43 43.12 - 348.88 80.24 0.36 486.79 5841.51 268.64 

         3506.82 42081.86 1935.29 

 

  



Finansējums 2019. gadā  
Pasākums Norises 

vieta 

 Norises laiks Dienu 

skaits 

Delegātu 

skaits 

Dienas nauda Dalības maksa Ceļa 

izdevumi 

(vienam) 

Kopā 

(minimuma 

variants) 
 

Gads 

 Mēnesis  

Datumi 

Normatīvais 30% Delegāts 

1 

Delegāts 

2 

ESU BM 76 

Sofija, 

Bulgārija 2019 Maijs 6.-12. 7 2 29 8.7 75 150 300 946.8 

BOM 2019 Lietuva 2019 Augusts 18.-22. 5 10 29 8.7 - - 30 330 

LSS Asambleja 

Sventāja, 

Lietuva 2019 Augusts 
23.-25. 

3 x 29 8.7 15     41.1 

ESC 38 

Helsinki, 

Somija 2019 Oktobris   5 2 46 13.8 75 120 120 264 

NOM 76 Fēru salas 2019 Oktobris 24.-28. 5 2 46 13.8 - - 350 419 

ESU BM 77 ?? 2019 

Novembris/ 

Decembris   7 2   0 75 150 350 925 

ESC 39 ?? 2020 Marts   5 2   0 75 120 350 425 

NOM 77 Norvēģija?? 2020 Aprīlis   5 2 52 15.6 - - 200 278 

ESU biedru 

nauda                       1170 

KOPĀ                       4798.9 

 

  



Finansējums 2020. gadā  

Pasākums Norises 

vieta 

 Norises laiks Dienu 

skaits 

Delegātu 

skaits 

Dienas nauda Dalības maksa Ceļa 

izdevumi 

(vienam) 

Kopā 

(minimuma 

variants) 
 Gads  Mēnesis  Datumi Normatīvais 30% Delegāts 

1 

Delegāts 

2 

ESU BM 

78 

Zadara, 

Horvātija 2020 Aprīlis 22.-28 7 2 40 12 75 150 400 1193 

BOM 2020 Latvija 2020 Augusts ?? 5 10 29         €3,100.00 

LSS 

Asambleja 

Sventāja, 

Lietuva 2020 Augusts 28.-30. 3 1 29 8.7 30     56.1 

ESC 40 ?? 2020 

Septembris / 

Oktobris ?? 5 2 46 13.8 75 120 300 933 

NOM 78 Igaunija 2020 

Oktobris / 

Novembris 24.-28. 5 2 29 8.7     75 237 

ESU BM 

77 Ungārija 2020 

Novembris / 

Decembris ?? 7 2 35 10.5 75 150 300 972 

ESC 41 ?? 2021 Marts ?? 5 2 40 12 75 120 300 795 

NOM 79 ?? 2021 Aprīlis ?? 5 2 55 16.5 0 0 200 565 

ESU biedru 

nauda - - -                 1550 

KOPĀ                       9401.1 

 



PROJEKTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATVIJAS STUDENTU APVIENĪBA  
 

STATŪTI  
 

 

 
APSTIPRINĀTI 

Latvijas Studentu apvienības 
2018. gada 24. marta Kongresā, 

protokola Nr. 2018/PP2 
 
 
 
 
 

 

 

RĪGA 

2018  



1.  nodaļa. Vispārējie noteikumi 

1.1. Latvijas Studentu apvienība ir brīvprātīga personu apvienība, kas apvieno Latvijas akreditēto           
augstākās izglītības institūciju studējošo pašpārvaldes, lai sasniegtu statūtos noteikto mērķi,          
kam nav pelņas gūšanas rakstura.  

1.2. Par Latvijas Studentu apvienības biedru (turpmāk – biedru) var būt jebkuras akreditētas            
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.  

1.5. Latvijas Studentu apvienības abreviatūra ir LSA.  

1.6. Latvijas Studentu apvienība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku. 

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 studējošos 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 demokrātiskā procedūrā formulētu nostāju, viedokli un attieksmi publiskajā          
telpā; 

2.2.6. gūst ienākumus, veicot saimniecisko darbību; 

2.2.7. organizē studējošajiem aktuālus pasākumus, to skaitā izglītojošos, kultūras, sporta un          
izklaides 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, kura vēlas iestāties Latvijas Studentu apvienībā, iesniedz rakstisku          
pieteikumu Domei. 

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 piecu darba dienu 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 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 nekā 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 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 šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu           
laikā no tā pieņemšanas brīža. 

5.  nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi 

5.1. Biedriem 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. Biedriem 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 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 augstākās izglītības institūcijas studējošo pārstāvniecību Latvijas        
Studentu apvienības virzienu darbu 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 biedru 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 biedri. 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 biedru, norādot sasaukšanas iemeslu. 

6.8. Kongress ir lemttiesīgs, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no Domē apstiprinātā delegātu skaita.              
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 nekā puse no klātesošajiem biedru              
pārstāvjiem. Lēmums par statūtu grozījumiem vai Latvijas Studentu apvienības darbības          
izbeigšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā 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 biedru 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. pārrauga 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. sniedz izvirzījumu (nomināciju) 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 biedru, iesniedzot Valdei iesniegumu rakstveidā un norādot            
sasaukšanas iemeslu. 

7.6. Dome ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no Domē apstiprinātā delegātu skaita.              
Domes sēdes ir atklātas. 

7.7. Dome lēmumus pieņem ar klātesošo deleģēto pārstāvju vienkāršu 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 sanāk ne           
retāk kā reizi divās nedēļās. Valde savu darbību ar balsstiesībām sāk mēnesi pēc vēlēšanu              
rezultātu paziņošanas Domes sēdē. Līdz tam savas pilnvaras ar balsstiesībām pilda iepriekšējā            
Valde 

8.2. Valde sastāv no Prezidenta un četriem Domes uz vienu gadu ievēlētiem Valdes locekļiem. 



8.3. Latvijas Studentu apvienību atsevišķi pārstāv tās Prezidents vai Latvijas Studentu apvienības           
Valdes locekļu vairākums kopīgi. 

8.4. Valdes loceklis nedrīkst vienlaikus būt studējošo pašpārvaldes Valdes loceklis. Ja studējošo           
pašpārvaldes Valdes loceklis vai pārstāvis augstākās izglītības institūcijas lēmējinstitūcijās,         
kurās ieņem amatpersonas statusu, tiek ievēlēts par Latvijas Studentu apvienības Valdes           
locekli, viņam ne vēlāk kā mēneša laikā pēc ievēlēšanas Latvijas Studentu apvienības Valdes             
locekļa amatā jāpārtrauc iepriekš minētās Studējošo pašpārvaldes ievēlētā amata pilnvaras vai           
jāsaņem Domes atļauja amatus apvienot. 

8.5. 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. Biedrs. 

8.8. Valde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā 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 Latvijas Studentu apvienības finanšu un saimnieciskās darbības         
uzlabošanai. 

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. 

10.2.1  

10.3. 10.2. 2 Stratēģijas padome ievēl savu priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku. 

10.4. Izslēgts ar 2019. gada 23. marta grozījumiem  

10.5. Stratēģijas padomes uzdevumi: 

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



10.5.2. 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. 

10.6. Stratēģijas padomei ir tiesības: 

10.6.1. pieprasīt un saņemt no Latvijas Studentu apvienības Domes un Valdes savam darbam            
nepieciešamos dokumentus un informāciju; 

10.6.2. ierosināt jautājumu izskatīšanu Latvijas Studentu apvienības Kongresā, Domes vai Valdes          
sēdē; 

10.6.3. sniegt atzinumus un priekšlikumus par Latvijas Studentu apvienības reglamentējošajiem         
dokumentiem un citu dokumentu projektiem. 

10.7. 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. 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 
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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            

9 



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. 
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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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