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LSA ATKĀRTOTĀS DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 

07.08.2017.      Rīga      Nr. 2017/DP6 

 

Latvijas Studentu apvienības (LSA) sasauktā un rīkotā atkārtotā Domes sēde 

Domes sēdes norises vieta: Latvijas Studentu apvienības birojs, Mārstaļu iela 2/4-4 

Sēde izsludināta: ar e-pasta starpniecību 2017. gada 31. jūlijā 

Sēdes sākums: 16:00 

Sēdē piedalās: 12 no 53 balsstiesīgajiem – konstatēts kvorums 

 

LSA domnieki: 

Arta Vītoliņa (EKA) 

Annija Vilcāne (LU) 

Signe Skutele (LU) 

Jānis Mellēns (LU) 

Laima Plēpe (LU) 

Olga Jasjuļaņeca (RSU) 

Ksenija Tarasova (RSU) 

Alīna Beitane (RTU) 

Indra Pētersone (RTU) 

Katrīna Sproģe (RTU) 

Nora Kezika (RTU) 

Maira Belova (LSA) 

 

Viesi: 

Sandis Kārkliņš (LSA) 

Arkādijs Zvaigzne (LSA) 

Dāvis Vēveris (LSA) 

Baiba Puisīte (LSA) 

Evelīna Puzo (LSA) 

Rolands Juris Zibins (LSA) 

 

Sēdes darba kārtība: 

1. Domes sēdes atklāšana 

2. Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana 

3. Valdes darbības pārskats kopš iepriekšējās Domes sēdes 

4. Finanšu pārskats 

5. 2017./2018. gada plāna izskatīšana un pieņemšana zināšanai 

6. Komunikācijas vadlīniju pieņemšana zināšanai 

7. Studējošo pašpārvalžu aktualitātes 

 

1. Domes sēdes atklāšana 

_____________________________________________________________________________ 

 

Domes sēdes atklāšanas uzrunu saka LSA Prezidente M.Belova. LSA biroja vadītāja B.Puisīte 

paziņo, ka kvorums ir konstatēts. 

 

2. Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana 

_____________________________________________________________________________ 

 

M.Belova: Izsludinu balsojumu: 

“Par 7. augusta atkārtotās Domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu”. 

 

PAR PRET ATTURAS 

12 0 0 

Lēmums: 7. augusta atkārtotās Domes sēdes darba kārtība ir apstiprināta. 
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3. Valdes darbības pārskats kopš iepriekšējās Domes sēdes 

_____________________________________________________________________________ 

 

M.Belova: Pārskatā ir tieši tā pati informācija, ko stāstījām Domes sēdē, kurā netika fiksēts 

kvorums. Vai piekrītat, ka pāreju pāri slaidiem, jo vienreiz tas tika stāstīts? (Nav iebildumu) 

 

I.Pētersone: Kas ir darīts saistībā ar Stratēģijas padomi un tās izveidi? 

 

M.Belova: Ir notikušas vairākas tikšanās ar vecbiedriem, saprotot galvenos problēmjautājumus un 

vīziju. Tālākais plāns ir izsūtīt vecbiedriem aptauju. Pie aptaujas veidošanas bija iecerēts izveidot 

darba grupu Valdes locekļiem, darba grupa vēl nav notikusi. Gada plānā paredzēts, ka augustā 

padome tiek izveidota, bet jāsaprot, ko vecbiedri var darīt un kāda iesaiste vajadzīga no Valdes, 

piemēram, kur kāds varētu iesaistīties kā mentors, kādu informāciju varētu sniegt. Uz nākamo 

Domes sēdi jābūt rezultātam. Vairāki vecbiedri ir izteikuši vēlmi būt padomes sastāvā. 

 

4. Finanšu pārskats 

_____________________________________________________________________________ 

 

Konta pārskats pielikumā. 

 

M.Belova: Vai nepieciešams, lai lieku izsūtīto failu uz ekrāna? (Nav nepieciešams, nav jautājumu) 

 

5. 2017./2018. gada plāna izskatīšana un pieņemšana zināšanai 

_____________________________________________________________________________ 

 

M.Belova: Šobrīd faila atjaunošana ar jaunāko informāciju kā kurā virzienā ir izdarīta vai nav 

izdarīta. Individuāli tiekos ar katru Valdes locekli, lai pārrunātu gada plāna aktuālos jautājumus. 

Nav atjaunots, piemēram, par Aizsardzības ministrijas un studējošo militāro apmācību jautājumu, 

jo Aizsardzības ministrija vēl nav atbildējusi uz e-pastu. 

 

Saite uz gada plānu: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15E9n6EqHsye_y0l0amnG6EqkBH15MtLq9wxKp2Cp3q

c/edit#gid=1808648876 

 

6. Komunikācijas vadlīniju pieņemšana zināšanai 

_____________________________________________________________________________ 

 

Komunikācijas vadlīnijas pielikumā. 

 

M.Belova: Komunikācijas vadlīniju pieņemšanai zināšanai nav vajadzīgs balsojums. Vai gribat, 

lai lieku uz ekrāna? (Nav prasītāju) 

 

Dome pieņem zināšanai Komunikācijas vadlīnijas. 
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7. Studējošo pašpārvalžu aktualitātes 

_____________________________________________________________________________ 

 

M.Belova: Iepriekšējā reizē mēs izskatījām BAT studējošo pašpārvaldes iesniegumu. Vai ir kādi 

jautājumi, komentāri par to? (Nav) 

 

RTU: 

o Strādājam pie pirmkursnieku nometnēm. 

o Notika stratēģiskais seminārs. 

o Strādājām pie normatīvo aktu labojumiem. 

 

LU: 

o Strādājam pie UNICA, brauksim uz konferenci. 

o Notiek sadarbība ar Parīzes Universitāti un studentu apvienību. Sadarbojamies ar baltkrieviem, 

centīsimies izveidot sadarbību ar Tartu Universitāti un Vītauta Dižā Universitāti. 

o Top mentoringa seminārs. 

o Nākamnedēļ sāksim pārdot Aristoteļa biļetes, tiks izsūtīti ielūgumi SP. 

 

EKA: 

o Gatavojamies jauno studentu pasākumam, būs valdes stratēģiskais seminārs. 

o Sagaidīsim jaunos Erasmus studentus. 

 

RSU: 

o Aizvadījām stratēģisko semināru. 

o Gatavojamies pirmkursnieku semināram ZGI. 

o Drīzumā gaidāmas rektora vēlēšanas. 

o Sākam domāt par valdes modeļa un amatu aprakstu maiņu. 

 

Sēde tiek slēgta 16:12 

 

 

Sēdi vadīja                 M.Belova 

 

Sēdi protokolēja                 B.Puisīte 

 













 

 

Latvijas Studentu apvienības komunikācijas vadlīnijas 

 
 

 

 

 
2017. gads 



Komunikācijas mērķauditorijas 
 

Mērķa grupa Mērķa grupas 
apakšgrupa 

Raksturojums  
Komunikācijas metodes 

Piezīmes par 
konkrētām 
darbībām 

Mērķa grupas 
kopējās 

Papildus 

Latvijas studenti. Izglītības tematiskā 
joma 

Piemēram, mākslas, 
veselības aprūpe.  

● Augstākās 
izglītbas 
iestāžu 
starpniecība 

● Studējošo 
pašpārvaldes 

● Sociālie tīkli 
● LSA 

mājaslapa  
● Mediji 

Nozares apvienības 
(LaMSA, ELSA u.c.) 

Informāciju jācenšas 
vizuālizēt, lai labāk 
piesaistītu mērķa 
grupu. Studiju līmenis Bakalaura, 

maģistrantūras, 
doktorantūras 
studenti. 

Doktorantūras 
skolas, LJZA 

Studiju forma Pilna laika studijas un 
nepilna laika studijas. 

 

Piedalās studiju 
mobilitātē 

Piemēram, 
ERASMUS+ 
dalībnieki. 

Studentu 
organizācijas (ESN, 
AIESEC u.c.) 

Pilna laika ārzemju 
studenti 

Informāciju būtu 
nepieciešams 
nodrošināt 
svešvalodā, 
piemēram, angļu 



valodā.  

Atrašanās vieta Rīga vai reģioni. Ar 
atrašanās vietu 
saistīie notikumi, 
problēmas. 

 

Studiju pārtraukumā 
esošie 

Pārsvarā informācija 
saistībā ar studiju 
pārtraukiem un 
izmaiņām augstākajā 
izglītībā. 

 

Studētgribētāji 
Latvijā. 

Skolēni (9-12 klase) Informācija saistībā 
ar studēšanas 
iespējām Latvijā. Var 
izmantot neformālāku 
saziņas stilu. 

● Mediji 
● Sociālie tīkli 
● LSA 

mājaslapa  

● Skolas 
● Dažādas 

izstādes 
skolām 

● RIK 
“Augstskolu 
Anatomija” 

● Karjeras 
centri 

Informāciju jācenšas 
vizuālizēt, lai labāk 
piesaistītu mērķa 
grupu. 

Skolu beidzēji 
(pārkvalifikācija, 
pirmā izglītība, 
turpina studijas) 

Cilvēki, kas pametuši 
studijas, vēlas mainīt 
kvalifikāciju vai 
turpināt studijas 
darba vajadzībām. 

● Darba devēji 
un 
arodbiedrības 

● Karjeras 
centri 

 

Ārzemnieki Pārsvarā 
komunikācija ar 

 Informāciju jācenšas 
vizuālizēt, lai labāk 



ārzemju 
studētgribētājiem 
Latvijā notiek caur 
speciālām mājaslapā 
vai augstākās 
izglītības iestādēm. 

piesaistītu mērķa 
grupu. 

Profesionālās 
organizācijas, kas 
strādā ar augstākās 
izglītības un zinātnes 
jautājumiem, to 
darbinieki.  

  ● E-pasts 
● Tikšanās 
● Pasākumi 

(konferences 
un tml.) 

  

Valsts pārvaldes 
iestādes - Augstākās 
izglītības kvalitātes 
nodrošināšanas 
institūcijas, to 
darbinieki. 

    

Saeimas deputāti un 
valdība, ministrijas, 
to ierēdņi. 

  ● E-pasts 
● Vēstules 

  

Latvijas augstākās 
izglītības iestādes, to 
darbinieki.  

Atkarībā no 
ministrijas 

Dažādām ministrijām 
pakļautajām 
augstākās izglītības 
iestādēm var būt 
aktuālas dažādas 
tēmas. 

● Administrācija 
● Studējošo 

pašpārvaldes 
● E-pasts 
● Sociālie tīkli 

  



Valsts augstākās 
izglītības iestādes 

Gadu no gada rodas 
jautājumi vai 
problēmas, kas skar 
vienu vai otru no šīm 
grupām, tāpēc 
nepieciešams šāds 
sadalījums. 

  

Privātās augstākās 
izglītības iestādes 

  

Atrašanās vieta Rīga vai reģioni. Ar 
atrašanās vietu 
saistīie notikumi, 
problēmas. 

  

LSA Vecbiedri.  Saņem informāciju ar 
iespējām palīdzēt 
LSA darbībā. 
Atseviķi uzrunā 
Vecbiedrus, kas ir 
izrādījuši aktivitāti 
vai spētu palīdzēt 
risināt kādu konkrētu 
problēmu. 

● Facebook 
grupa 

● E-pasts 
● LSA 

mājaslapa 
● Sociālie tīkli 
● Kopīgi 

pasākumi 
● Tālrunis 

  

Studējošo interešu 
pārstāvniecības, to 
pārstāvji un aktīvisti.  

Studējošo 
pašpārvaldes 

Saņem informāciju 
saistībā ar 
aktuālajiem 
jautājumiem LSA. 

● E-pasts 
● Facebook 

grupa 
● LSA 

mājaslapa 
● Sociālie tīkli 
● Tikšanās 
● Iespēju lapa 

  

Studējošo 
pašpārvalžu vadītāji 

Saņem informāciju 
saistībā ar 
aktuālajiem 

Tālrunis  



jautājumiem LSA, 
kas tieši skar 
studējošo 
pašpārvaldes. 

● Ziņu lapa 
● Biedru zona  

Domnieki Saņem informāciju 
saistībā ar iespējām 
iesaistīties LSA 
darbībā kopumā un 
Domei aktuālo 
informāciju. 

 

Aktīvisti Saņem informāciju 
saistībā ar iespējām 
iesaistīties LSA 
darbībā kopumā. 

 

LSA virzieni Saņem informāciju 
saistībā ar iespējām 
iesaistīties kādā no 
LSA darbības 
virzieniem, 
piemēram, 
akadēmiskajā. 

  

Izglītības tematiskā 
joma 

Saņem informāciju 
saistībā ar iespējām 
iesaistīties kāda 
jautājuma risināšanā, 
kas saistās ar 
konkrēto izglītības 

  



tematisko jomu. 

Plašsaziņas līdzekļi.  Nepieciešama 
sadarbība un saziņa, 
lai LSA vārds 
izskanētu plašākā 
sabiedrības lokā. 

● E-pasts 
● Tālrunis 
● Intervijas 
● Viedokļa 

raksti 

  

Sadarbības partneri  Nepieciešams 
nodibināt un noturēt 
attiecības ar dažādām 
organizācijām un 
firmām. 

E-pasts   

Sabiedrība kopumā.  Sabiedrību 
nepieciešams 
informēt par LSA 
paveikto, lai veicinātu 
LSA tēla 
saglabāšanos un 
uzlabošanos. 

● Sociālie tīkli 
● Konferences 
● Gājieni 
● Akcijas 
● Kampaņas 

 ● Video 
● Attēli 
● Infografika 
● Karikatūras 

 

 
  



Komunikācijas kanāli 
 

Komunikācijas iemesls Ietvertā informācija Mērķa grupa Komunikācijas kanāls Īpašas norādes 

LSA Kongress Norises laiks, vieta, darba 
kārtība. 
Izskatāmie dokumenti. 
Deleģējuma paraugs. 

Studējošo interešu 
pārstāvniecības, to 
pārstāvji un aktīvisti. 
LSA vecbiedri. 
Sabiedrība kopumā. 

kongress@lsa.lv 
vaditaji@lsa.lv 
aktivisti@lsa.lv (bez 
dokumentiem) 
Sociālie tīkli 
LSA mājaslapa 
LSA kalendārs 
Iespēju lapa 
Biedru zona 
 

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. punkts, LSA Statūti 
2014). 
 
Kongresā izskatāmie 
Valdes virzītie 
lēmumprojekti ir jāiesūta 
Kongresa delegātiem ne 
vēlāk kā piecas darba 
dienas pirms plānotā 
Kongresa (6.3.2. punkts, 
LSA Statūti 2014). 

LSA Domes sēde Norises laiks, vieta, darba 
kārtība. 
Izskatāmie dokumenti. 
Deleģējuma paraugs. 

Studējošo interešu 
pārstāvniecības, to 
pārstāvji un aktīvisti. 

dome@lsa.lv 
vaditaji@lsa.lv 
aktivisti@lsa.lv (bez 
dokumentiem) 
Sociālie tīkli 
LSA mājaslapa 

Domes sēdes norises vietu 
nosaka un darba kārtību 
izstrādā Valde un informē 
par to Domes locekļus ne 
vēlāk kā divas nedēļas 
pirms sēdes norises. (7.3. 

mailto:aktivisti@lsa.lv
mailto:aktivisti@lsa.lv
mailto:vaditaji@lsa.lv
mailto:vaditaji@lsa.lv
mailto:kongress@lsa.lv
mailto:dome@lsa.lv


Kalendārs 
Iespēju lapa 
Biedru zona 

punkts, LSA Statūti 
2014). 
 
Darba kārtība ir pieejama 
Domes locekļiem vismaz 
5 darba dienas pirms 
Domes sēdes (36. punkts, 
LSA Kārtības rullis; 
apstiprināts 10.12.2016.). 

LSA Valdes sēde Norises laiks, vieta, darba 
kārtība. 

Studējošo interešu 
pārstāvniecības, to 
pārstāvji un aktīvisti.  

lsa@lsa.lv 
LSA kalendārs 
Iespēju lapa (izziņo) 

Darba kārtība jāievieto 
kalendārā un google 
dokumentā 2 stundas 
pirms Valdes sēdes; var 
papildināt ar LSA 
prezidenta piekrišanu. 
 
Padarītais un nākamās 
nedēļas darāmie 
pienākumi jāiesūta e-pastā 
2 stundas pirms Valdes 
sēdes. 

Darba grupas 
 

Norises laiks, vieta, 
ilgums, sasaukšanas 
iemesls, darba kārtība, 
mērķis un veicamie 
uzdevumi. 

Studējošo interešu 
pārstāvniecības, to 
pārstāvji un aktīvisti.  

dome@lsa.lv 
aktivisti@lsa.lv 
Virzienu e-pastu kopas 
LSA kalendārs 
Iespēju lapa 
FB grupa (atgādinājums 
iepriekšējā dienā) 

Jāizziņo divas nedēļas 
pirms norises datuma. 
 
Darba kārtību iesūta ne 
vēlāk kā 3 dienas pirms 
darba grupas. 
 
Darba grupas par 

mailto:dome@lsa.lv
mailto:aktivisti@lsa.lv


specifiskiem jautājumiem 
izziņo tikai attiecīgajām 
AII. 
 
Doodle tiek sūtītas tikai 
virziena aktīvistu e-pastu 
kopās. 

Darbnīcas, sarunu vakari, 
virzienu tikšanās 

 Studējošo interešu 
pārstāvniecības, to 
pārstāvji un aktīvisti.  
Latvijas studenti. 

dome@lsa.lv 
aktivisti@lsa.lv 
Virzienu e-pastu kopas 
LSA kalendārs 
Iespēju lapa 
FB grupa (izziņo ar 
eventu) 
FB lapa (atkarībā no 
mērķauditorijas plašuma) 

 

SP vadītāju tikšanās Norises laiks, vieta, darba 
kārtība. 

Studējošo pašpārvalžu 
vadītāji 

vaditaji@lsa.lv 
LSA kalendārs 

Darba kārtību iesūta ne 
vēlāk kā 3 dienas pirms 
tikšanās. 

Ziņu lapa AI aktualitātes 
Valdes tikšanās 
Starptautiskās aktualitātes 
Nacionālās aktualitates 
Iekšējās aktualitātes 

Studējošo interešu 
pārstāvniecības, to 
pārstāvji un aktīvisti.  
Latvijas studenti. 

dome@lsa.lv 
aktivisti@lsa.lv 
info@lsa.lv 
vaditaji@lsa.lv 

Veido par nākamajām 2 
nedēļam. 

mailto:aktivisti@lsa.lv
mailto:dome@lsa.lv
mailto:dome@lsa.lv
mailto:vaditaji@lsa.lv
mailto:vaditaji@lsa.lv
mailto:aktivisti@lsa.lv
mailto:studenti@lsa.lv


Iespēju lapa 
 

Informācija par Kongresu, 
Domes sēdēm, Valdes 
sēdēm. 
Iespējas iesaistīties. 

Studējošo interešu 
pārstāvniecības, to 
pārstāvji un aktīvisti. 
Latvijas studenti.  

dome@lsa.lv 
aktivisti@lsa.lv 
info@lsa.lv 
vaditaji@lsa.lv 

Veido par nākamajām 2 
nedēļam. 
 
Facebook lapā un grupā 
ievieto svarīgākās lietas 
no lapas. 

Raksti  Studējošo interešu 
pārstāvniecības, to 
pārstāvji un aktīvisti. 
Latvijas studenti. 
Sabiedrība kopumā. 

LSA mājaslapa 
Sociālie tīkli 
Ziņu lapa 
Mediji 

 

LSA Valdes ikdienas 
saziņa 

 LSA Valde lsa@lsa.lv 
Slack 

Ļoti svarīgās lietas 
obligāti iesūtīt e-pastā, 
Slack tikai atgādinājumi 
par tām! 
 
Lūgums ievērot Slack 
kanālu nosaukumus, lai 
tiktu strukturēta saziņa. 

 
Informācijas veidu sadalījums pa ārējās komunikācijas kanāliem 
 
Informācijas veids FB lapa FB grupa Twitter Instagram Mājaslapa 

Darba grupas - nekur      

Domes sēdes Events - 1 ned  Links uz rakstu 
mājaslapā 

Bilde no DS 
tajā dienā 

Raksts 

mailto:lsa@lsa.lv
mailto:dome@lsa.lv
mailto:aktivisti@lsa.lv
mailto:studenti@lsa.lv
mailto:vaditaji@lsa.lv


Kongress Events - 2 
ned, 
Links uz 
tiešraidi 

Info, 
atgādinājumi 
par aktuālo 

Links uz rakstu 
mājaslapā, 
Links uz tiešraidi 

Bilde no DS 
tajā dienā 

Raksts 

Iespējas iesaistīties (piem., meklē cilvēkus 
darbiņiem) 

 Info    

Workshopi/tikšanās reizes (ar iespēju mācīties un 
uzzināt lietas) 

Events +    

Ziņu lapa Links + 
izraksts ? 

Links + izraksts Links   

Iespēju lapa  Links + izraksts    

Pieteikšanās akreditācijas/licencēšanas vizītēm  Links + bildīte 
bez 
dzīvniekiem 

   

Info par semināriem (KRS?, SLF, Mērķis utt.) Jāsaprot, vai 
vajag 
eventu??? Info 
par lietām, 
pieteikšanos 
utt. 

Info par 
pieteikšanos utt. 

Atgādinājumi un 
daudz, īpaši 
pieteikšanās laikā 
Nedaudz bildītes 
semināra laikā 

Bildīte + 
stories (tas 
strādā labāk) - 
pirms 
Bildītes 
semināra laikā 
(story) 

Relīzes pirms un 
pēc, links uz 
bildītēm pēc 

Vēlēšanas uz valdi/amatiem + + +  + 
 



Galvenās komunikācijas shēmas 
Darba grupas 

 
 
 
  



Domes sēdes 

 
  



Kongress 

 

  



Rekomendācijas 
 
E-PASTI.  
 
E-pasta izsūtīšanas adrese. Informācija no LSA Valdes locekļiem un biroja darbiniekiem tiek izsūtīti no vards.uzvards@lsa.lv. E-pastā ir                 
jānomaina kājene atbilstoši paraugam: 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Cieņā 
Vārds Uzvārds 
Latvijas Studentu apvienība / Student Union of Latvia 
Amata nosaukums latviski / angliski 
 
Adrese: Mārstaļu iela 2/4-4, Rīga 
Mob. tālrunis: 22222222 
E-pasts: vards.uzvards@lsa.lv 
www.lsa.lv 

 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
E-pasta sarakstes birkas [ ]. Tās tiek lietotas, lai lasītājs ērtāk un vieglāk var atlasīt informāciju. E-pastu sarakstēs tiek lietotas šādas birkas: 

➔ Svarīgu e-pasta vēstuļu tematu sākumā tiek pievienota birka [SVARĪGI]. Nozīmi lieto tikai LSA valdes un biroja locekļi, lai netiktu                   
mazināta šīs nozīmes vērtība. Nozīmi lieto e-pastiem, uz kuriem tiek gaidīti operatīva atbilde. 

➔ Informatīvo e-pastu sākumā tiek pievienota nozīme [INFO]. Šie e-pasti ir tādi, uz kuriem netiek gaidīta atbilde un kuru izlasīšana nav                    
steidzama. 

➔ [KONGRESS] - lieto, kad tiek sūtīta informācija par Kongresu un tā saistošie dokumenti. 

http://www.lsa.lv/
mailto:vards.uzvards@lsa.lv


➔ [DOMES SĒDE] - lieto, kad tiek sūtīta informācija par Domes sēdēm un to saistošie dokumenti 
➔ [DARBA GRUPA] - lieto visi valdes locekļi, kad tiek izsludinātas virziena darba grupas. 
➔ [APTAUJA] - lieto, kad tiek sūtīta aptauja. 
➔ [IESPĒJA] - lieto, kad tiek dota iespēja iesaistīties kādā aktivitātē, piemēram, pieteikties akreditācijai. 
➔ [SĒDE] - atšķiras no darba grupas ar to, ka nav paredzēts sasniegt kādu taustāmu rezultātu. 

 
Pārējos gadījumos tiek sūtīti e-pasti bez birkas.  
 
E-pasta sarakstes temats. Sākot saraksti, vienmēr norādi sarakstes tematu (Subject). Tematam jābūt skaidram, saprotamam un tajā                 
jāatspogoļojas galvenajai informācija, kas atbild uz jautājumiem - kas? kad? kur? kā tas skar mani? Tā saņēmējam būs vieglāk izvērtēt e-pasta                     
svarīgumu un nepieciešamības gadījumā Tavs e-pasts būs vieglāk atrodams starp citām vēstulēm.  Paraugi: 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
[DOMES SĒDE] 01.01.2017. plkst. 11:00 Ekonomikas un kultūras augstskolā (Lomonosova ielā 1/5 , Rīgā) 
[SVARĪGI] Ministru kabinets apstiprina grozījumus Stipendiju noteikumos. Turpmāk stipendiju piešķiršanas kritēriji būs citi. 
[SVARĪGI] Studējošo pašpārvalžu pārstāvjiem iespēja piedalīties savas augstskolas stratēģijas vērtēšanā. Pieteikšanās līdz 01.01.2017. 
[DARBA GRUPA] 01.01.2017. plkst. 18:00 par nepieciešamajām reformām augstākajā izglītībā.  
[INFO] Par valsts finansēto studiju vietu piešķiršanas principiem 2017. gadam un IZM turpmākajiem plāniem 
[KONGRESS] Virzītie dokumentu projekti apstiprināšanai, darbības un finanšu pārskati, deleģējuma veidlapa 
[APTAUJA] Par studentu sociālie un ekonomiskie dzīves apstākļi Latvijā. Aizpildāma līdz 01.01.2017. plkst. 17:00  
[IESPĒJA] Par iespēju pieteikties akreditācijas vizītēm. Pieteikšanās līdz 01.01.2017. 
 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
E-pasta uzruna. E-pastu sāc ar pieklājīgu uzrunas formu. Vēlams uzrunāt lasītāju personīgi. Jāatceras arī, ka: vēstulēs vietniekvārdus „Jūs” un                   
„Tu” visos locījumos raksta ar lielo burtu; nav pieņemts sākt vēstuli ar vietniekvārdiem „es” un „man. Visai e-pasta komunikācijai ir jābūt                     
vērstai uz cilvēku. 
 
E-pasta nobeigumā atceries parakstīties. E-pastu nobeigumā izmanto pieklājības frāzes, kas liecina, ka saruna ir beigusies – piemēram,                 
“Paldies par sadarbību. Lai jauka šī diena!”  
 



Sanāksmju (darba grupu, sēžu, tikšanās utml.) izsludināšana. Izsludinot sanāksmes, nepieciešams norādīt norises vietu, laiku, ilgumu,               
sasaukšanas iemeslu (problēmjautājumu), darba kārtību, mērķi un veicamos uzdevumus. Vēlams uzrunāt studentus personīgi, nevis tikai ar                
frāzēm “tiek izsludināta darba grupa”. Aicinājumam iesaistīties jābūt vērstam uz cilvēku. Paraugs: 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Aicinu Tevi un Tavus studentijas draugus, paziņas uz LSA darba grupu grupa par nepieciešamajām reformām augstākajā                
izglītībā. Tā notiks 29.11.16. plkst. 17:30 un 06.12.16. plkst. 18:00 Norises vieta: LSA birojs. Provizoriskais ilgums: 1,5 h.  
 
Darba grupas darba kārtība: 

1. Nepieciešamās reformas augstākajā izglītībā.  
2. Konference par nepieciešamajām reformām augstākajā izglītībā.  

 
Darba grupas mērķis: turpināt līdz šim iesākto darbu pie nostājas par nepieciešamajām reformām sagatavošanas un pārrunāt                
konferences plānu, sadalot atbildības un pienākumus.  
 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
E-pasta vizuālais noformējums. Atkarībā no e-pasta mērķa grupas, ieteicams pielietot tīkamu vizuālo noformējumu, kas piesaista lasītāju un                 
skaidri izceļ dažādas e-pasta sadaļas, piemēram, krāsainus (LSA ieteicama sarkanā krāsa) virsrakstus. 
 
E-pasta nosūtīšanas laiks. E-pastus vēlams nosūtīt darba laikā (plkst. 9.00 - 18.00), lai neradītu pretenzijas, ka e-pasti tiek sūtīti pārāk vēlu                     
naktī. 
 
LSA SOCIĀLIE TĪKLI.  
 
Tēmturi (mirkļbirkas jeb haštagi). Sociālajos medijos, īpaši Facebook, Twitter un Instagram bieži izmanto tēmturus, kuri palīdz labāk                 
orientēties sociālo mediju satura plašumos. Tēmturi parasti apzīmē ar # zīmi, un tie palīdz gan vienkāršāk apzīmēt ieraksta tematu, gan arī pēc                      
tam sameklēt visu lietotāju saturu, kurš veidots ar šo pašu tēmturi. Parasti veiksmīgākie tēmturi ir īsi un konkrēti, un vienā vai pāris vārdos                       
pasaka lietas būtību. LSA var izmantot, piemēram #StudentuLieta, #IespējaStudentiem u.c., saskaņā ar komunikācijas plānu attiecīgajai               
aktivitātei.  
 

https://twitter.com/hashtag/Iesp%C4%93jaStudentiem?src=hash
https://docs.google.com/file/d/0B28Oraku-Jf8ekZPR2FPSXExd2M/edit


Vizualizācijas. Sociālo mediju pētnieki ir atzinuši, ka daudz veiksmīgāki ir tie ieraksti, kuriem pievienoti attēli, video, audio vai GIF faili, jo tie                      
uzreiz piesaista lielāku uzmanību un ne tikai pastāsta, bet arī atspoguļo notikumu.  

➔ Vislielākā saturiskā vērtība ir vizuāli skaistiem infografikiem ar koncentrētu saturu.  
➔ GIF - vairāku pēc kārtas fotografētu attēlu kolāža, kas atgādina ātri veiktu darbību. To popularitāte sociālajos medijos pieaug.  
➔ Tāpat laiku pa laikam var izmantot īsus, līdz 30 sekundēm garus video, bet jāatceras, ka video var lietot tad, ja tajos ir darbības dinamika,                        

un video beigās redzams kāds atrisinājums.  
➔ Garākus video ieteicams lietot, kā atskatus uz kādiem pasākumiem, piemēram, semināru “Kam rūp students?” u.c. 

 
Fotoattēli. LSA rīkotos seminārus, konferences un citus lielos notikumus nepieciešams iemūžināt. Ļoti vēlams, lai : 

➔ LSA sociālo tīklu konti būtu pirmavots, kur atrodami notikuma fotoattēli. Vēlams ir notikuma dienā publicēt dažus galvenos fotoattēlus                  
un pārējos pēc apstrādes tuvāko 2 nedēļu laikā.  

➔ Publicējot fotoattēlus Facebook, tiek atzīmēti zināmie cilvēki un organizāciju Facebook oficiālās lapas. Ja ir iespējams, tiek norādīts,                 
kurā vietā tika uzņemts fotoattēls, un autors.  

➔ Klāt vēlams pievienot paskaidrojošo tekstu, kas apraksta fotogrāfijā atainoto notikumu. 
Paraugs: 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
____________________________________________________________________________________________________________ 



Citu avotu saturs. Lai arī sociālajos medijos daudz vērtīgāks ir pašu veidots saturs, dažkārt komunikācijā var noderēt arī citu veidots saturs,                     
piemēram, dažādi raksti, kas jau stāsta par konkrēto aktuālo jautājumu. Šādos gadījumos daloties ar šo saturu ir vēlams pievienot klāt LSA                     
komentāru par attiecīgo tematu vai no attiecīgā raksta kāds citāts, kas saistīts ar LSA viedokli.  
 
Ja tiek izmantotas hipersaites, tās ieteicams saīsināt īpašās šim nolūkam paredzētās vietnēs, lai hipersaite lieki neaizņem vietu ieraksta                  
ierobežotajā zīmju skaitā, vai arī, piemēram, Facebook, to ievietojot, izdzēst, atstājot tikai satura pieteikumu un vizualizāciju (ko automātiski                  
parāda forma).  
 
Interaktivitāte un personiskums. Sociālo mediju lietotāji sagaida, ka saziņa ar tiem būs personiska, līdz ar to jāizvairās no institucionālas un                    
oficiālas pieejas lietošanas sociālajos medijos. Tas atbaidīs auditoriju un neļaus sasniegt plašākas cilvēku masas.  
 
Strādājot ar sociālajiem medijiem vienmēr jābūt gataviem reaģēt nekavējoties — atbildēt uz komentāriem, ja tiek oficiāli ietagots LSA vārds, vai                    
privātām vēstulēm.  
 
Raksti: 

➔ Laiki: iespēju robežās, rakstiet tagadnē, lai samazinātu nepieciešamību aktualizēt informāciju. 
➔ Saites: hipersaitēs tekstā un sadaļā „Vairāk informācijas” norādiet atslēgas vārdus (nevis „klikšķināt šeit”). 
➔ Rakstiet apgrieztas piramīdas veidā, vispirms norādot vissvarīgāko informāciju un noslēdzot ar mazāk būtiskām detaļām. 
➔ Ietveriet dažas (vienu – divus) citātus no atbilstošām personām (LSA Valdes vai notikumā iesaistītās puses). Citātus jāsaskaņo ar                  

autoriem. 
➔ Ja iespējams un/vai piemērots, papildiniet savu paziņojumu ar audiovizuālo materiālu, piemēram, fotogrāfijām vai video, un norādiet                

informāciju par autortiesībām.  
 
Sekotāju palielināšana: 

➔ Vēl viens veids, kā iesaistīt cilvēkus savās aktivitātēs, ir organizēt konkursu. 
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