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Latvijas Studentu apvienības Iekšējās komunikācijas uzlabošanas plāns 

2016./2017. gads 

 

Lietoto terminu  un saīsinājumu skaidrojums 

 LSA - Latvijas Studentu apvienība 

 AI - augstākā izglītība 

 AII - augstākās izglītības iestāde 

 SP - studējošo pašpārvalde 

 Kongress - LSA augstākā lēmējinstitūcija, kur pulcējas liels skaits studējošo pārstāvju un 

tiek lemts par organizācijas darbībai vitāli svarīgiem jautājumiem 

 Biedru zona - sadaļa LSA mājaslapā pašpārvalžu pārstāvjiem LSA Domē un pašpārvalžu 

vadītājiem 
 

1. Iekšējās komunikācijas stratēģija organizācijas mērķu sasniegšanai 

 

Iekšējās komunikācijas stratēģija ir Latvijas Studentu apvienības iekšējās komunikācijas 

īstenošanas pamatdokuments, kas vērsts uz organizācijas biedriem.  

Iekšējās komunikācijas stratēģijas izstrādes mērķis ir viena, saprotama dokumenta izveide, 

kurā paredzēti soļi iesaistīto personu informētības līmeņa celšanai. Ar šī dokumenta palīdzību 

plānots veicināt informācijas pieejamību un izpratni par Latvijas Studentu apvienības darbību, 

lēmumu pieņemšanu un izpildi cilvēkiem, kas ir ieinteresēti LSA darbībā, aktīvi apspriež šos 

jautājumus vai vēlas uzzināt vairāk par LSA darbību. 

Šajā dokumentā tiek apskatīti šādi temati: 

1. mērķauditorijas, 

2. informācijas diskrētuma līmeņi, 

3. pašreizējās situācijas apraksts (informācijas saturiskās vienības un to izplatīšanas kanāli), 

4. vēlamais rezultāts, 

5. rīcības plāns, 

6. rīcības plāna realizācijas metodes, 

7. Dokumenta izmaiņu vēsture. 
 

2. Mērķauditorija 

 Iekšējās komunikācijas mērķauditorija ir Latvijas augstākās izglītības iestāžu studenti un 

LSA vecbiedri, kas iedalās vairākās kategorijās attiecīgi viņu iesaistei: 

 LSA Valde - veido organizācijas iekšējo komunikāciju; visiem Valdē un organizatoriskajā 

darbā iesaistītajiem cilvēkiem jābūt informētiem par organizācijas iekšienē notiekošo; 

 SP pārstāvji LSA Domē  jeb domnieki - pašpārvalžu izraudzītās personas, kam savu SP 

ir jāpārstāv LSA. Visaktīvāk iesaistāmās personas LSA darbībā; 



 SP vadītāji - pašpārvaldes viedokļa paudēji, informējami par dažādām nozīmīgām 

aktualitātēm; 

 LSA biedri (pašpārvaldes) - studentu organizācijas, kas  AII pārstāv studējošo viedokli 

atbilstoši Augstskolu likumam (dažādi iesaistes līmeņi); 

 Kongresa delegāti - Kongresa dalībnieki (SP pārstāvji), kuriem SP piešķir deleģējumu. 

Informējami par Kongresā skatāmajiem jautājumiem; 

 Aktīvisti - studenti, kas ir ieinteresēti iesaistīties AI notikumos ar darbiem un viedokļiem, 

bet LSA Domē oficiāli nepārstāv nevienu SP; 

 LSA Vecbiedri - bijušie LSA Valdes locekļi un biroja darbinieki, un/vai LSA bijušie 

domnieki, kas ir izteikuši vēlmi iesaistīties LSA aktuālajā darbā.  
 
2.1. Informācijas diskrētuma līmeņi 

 

Informācijas diskrētuma līmeņu tabula (sk. zemāk) ir vadlīnijas un skaidrojums tam, 

kādām mērķauditorijām var būt piekļuve dažādajiem informācijas līmeņiem. Iespējami izņēmuma 

gadījumi. 
 

Diskrētuma 

līmenis 

Aptveramā informācija Līmenī ietvertās mērķauditorijas 

Valdes 

saziņa 

Valdes komunikācija un tai 

zināmā informācija. 

LSA Valde un birojs (lsa@lsa.lv). 

Darba 

informācija 

Plānošanas un operatīvā 

informācija. Viedokļu apmaiņa 

darba grupās 

LSA Valde, Domnieki, SP vadītāji, Revīzijas 

komisija (dome@lsa.lv). 

 

Pašpārvaldes, Kongresa delegāti 

(kongress@lsa.lv), aktīvisti (aktivisti@lsa.lv) 

Publiskā 

informācija 

Informācija, kura tiek 

sagatavota sabiedrībai un 

medijiem, piemēram, LSA 

pozīcijas dažādos jautājumos. 

Visas mērķauditorijas grupas. 

 

3. Pašreizējās situācijas apraksts 

 

LSA iekšējā komunikācija ietver organizācijas aktuālās informācijas nodošanu 

mērķauditorijai caur dažādiem saziņas kanāliem. 

Tabulā strukturēti aprakstīta informācija, kas tiek izsūta mērķauditorijai, kā arī saziņas kanāls 

(veids) - tas, kā informācija sasniedz konkrēto mērķauditoriju.



 

Saziņas vienība Ietvertā informācija Mērķauditorija 
 

Saziņas kanāls Izsūtīšanas laiks un biežums 

KONGRESS 

Par Kongresu Laiks, vieta, darba kārtība, 

izskatāmie dokumenti vai to 

projekti. 

Domnieki, SP vadītāji, 

SP pārstāvji, Kongresa 

delegāti, vecbiedri 

dome@lsa.lv, 

vaditaji@lsa.lv 

www.lsa.lv 

vecbiedru 

saraksts 

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). 

 

5 dienas pirms Kongresa delegātiem jāizsūta 

Kongresā izskatāmie Valdes virzītie lēmumprojekti 

(6.2.3. punkts, LSA Statūti 2014). 

LSA prezidenta 

kandidātu debates 

Diskusijas mērķis, tēma, 

kandidātu CV u.c. saistošie 

dokumenti. 

Domnieki, SP vadītāji, 

Kongresa delegāti 

dome@lsa.lv, 

vaditaji@lsa.lv 

Vēlams, vismaz nedēļu pirms debatēm. 

DOMES SĒDES 

Par Domes sēdi 1. Laiks, vieta, darba 

kārtība. 

 

2. Darba kārtības apraksts, 

saistošie dokumenti. 

Domnieki, 

SP vadītāji 

dome@lsa.lv, 

vaditaji@lsa.lv, 

Facebook, 

mājaslapas 

kalendārs 

Laiks, vieta, darba kārtība 2 nedēļas pirms Domes 

sēdes (7.3. punkts, LSA Statūti 2014). 

 

Galējā darba kārtība domniekiem pieejama vismaz 

5 dienas pirms sēdes (33. punkts, LSA Kārtības 

rullis; apstiprināts 30.01.2016.). 

CITAS TIKŠANĀS 

LSA Valdes sēdes Laiks, vieta, darba kārtība. Visi LSA mājaslapas 

kalendārs 

Vismaz 2 dienas pirms katras Valdes sēdes. 

http://www.lsa.lv/


Saziņas vienība Ietvertā informācija Mērķauditorija 
 

Saziņas kanāls Izsūtīšanas laiks un biežums 

Par virzienu un DG 

sēdēm 

Laiks, vieta, darba kārtība. Domnieki, SP vadītāji, 

aktīvisti 

dome@lsa.lv, 

vaditaji@lsa.lv, 

Facebook grupa 

Vēlams ne vēlāk kā nedēļu pirms sēdes zināt vietu, 

laiku un darba kārtību. 

SP vadītāju 

tikšanās 

Laiks, vieta, skatāmie 

jautājumi. 

Vadītāji vaditaji@lsa.lv Vēlams 2 nedēļas pirms izsūtīt laiku, vietu un darba 

kārtību. 

DAŽĀDA INFORMĀCIJA 

Atskaites no 

deleģētajiem 

pārstāvjiem 

Protokoli no sēdēm, 

ceturkšņa laikā izdarītais, 

apmeklētas sapulces, 

nākamajā ceturksnī plānotais. 

Valde Pēc pieprasījuma 

prezidentam vai 

citiem valdes 

locekļiem. 

Pēc pieprasījuma, bet ne retāk kā reizi ceturksnī. 

Satura prezentācijas 

stratēģiskajā 

seminārā 

Prezentāciju faili. Domnieki dome@lsa.lv Ne vēlāk kā nedēļu pēc semināra. 

Aktualitāšu ziņu 

lapa 

 AI aktualitātes 

 Valdes tikšanās 

 Starptautiskās 

aktualitātes 

 Nacionālās 

aktualitātes 

 Iekšējās aktualitātes 

SP vadītāji, 

Domnieki, 

aktīvisti, 

publiski 

vaditaji@lsa.lv 

dome@lsa.lv 

aktivisti@lsa.lv 

Mājaslapa un/vai 

Facebook lapa 

Katru otrdienu tiek sagatavotas aizvadītās nedēļas 

aktualitātes. 

Aktualitātes 

(iespējas iesaistīties)  

 LSA darba grupas un 

Valdes sēdes 

 LSA projekti un 

aktualitātes 

Domnieki 

aktīvisti 

dome@lsa.lv 

aktivisti@lsa.lv 

Katru  piektdienu tiek sagatavotas nākamās nedēļas 

aktualitātes, iespējas iesaistīties LSA darbībā. 

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


Saziņas vienība Ietvertā informācija Mērķauditorija 
 

Saziņas kanāls Izsūtīšanas laiks un biežums 

 Darbi, kurus var 

pieteikties darīt 

 saite ar LSA Google 

kalendāru 

Informācijas 

pieprasījumi 

Pēc nepieciešamības, termiņš 

iesniegšanai. 

Domnieki, SP vadītāji, 

Valde 

dome@lsa.lv, 

vaditaji@lsa.lv 

Pēc nepieciešamības.  

LSA Projekti 

 Par iespēju 

atbraukt/piedalīties, atgādināt 

par iespēju ziedot projektam. 

Vecbiedri vecbiedru e-pastu 

saraksts 

Pēc nepieciešamības. 

 Par iespēju piedalīties. SP vadītāji, 

Domnieki,  

aktīvisti 

vaditaji@lsa.lv 

dome@lsa.lv 

aktivisti@lsa.lv, 

mājas lapa 

Pēc nepieciešamības. 

     

 

mailto:vaditaji@lsa.lv
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4. Ko vēlamies sasniegt 

 

4.1.Informācija ir viegli pieejama 

 

Aktuālai un svarīgai informācijai jābūt pieejamai savlaicīgi un bez papildus pieprasījuma 

gan konkrētajā brīdī, gan vēlāk. Informācija ir viegli atrodama. Piemēram, dažādās sapulcēs 

pieņemamajiem lēmumiem jābūt atspoguļotiem vismaz minimālā apmērā (lēmumi, argumenti, īsa 

priekšvēsture). Dažādiem darba dokumentiem jābūt pārskatāmi un saprotami apkopotiem 

vienuviet. 

Jāizvērtē prioritātes un nozīmīgums - kura informācija ir sūtāma tikai domniekiem, kura - 

SP vadītājiem un kura ir sūtāma aktīvistiem. Atbilstoši šim izvērtējumam jāsakārto un jānodrošina 

plūsma. 
 

4.2.Informācijas plūsma ir izkliedēta  

 

Plūsma jābūt mazāk hierarhiskai. Pašreizējais informācijas organizācijas veids ir šāds: 

LSA Valde -> SP domnieki un vadītāji -> Pašpārvaldes biedri -> Studējošie. Tai ir jābūt vairāk 

izkliedētai: informācijai ir jāsasniedz mērķauditoriju jau pirmajā solī. Tā tiktu mazinātas 

nepilnības informācijas plūsmā. Paplašināts un izkliedēts informācijas saņēmēju loks, iesaistot 

pašpārvalžu virziena vadītājus u.c. pašpārvaldes biedrus (atsevišķās augstskolās arī fakultāšu 

pašpārvaldes), veicinās informācijas pieejamību un studentu pārstāvju iesaisti un ieinteresētību 

lēmumu pieņemšanā. 



5. Problēmu risināšanas plāns 

Grupa Problēma Mērķis Risinājuma priekšlikumi Provizoriskais 

termiņš 

piedāvātajam 

risinājumam 

Mēraukla / rezultāts 

E-pastu listes SP vadītājiem 

dublējās vēstules, jo 

tās tiek sūtītas gan 

no Domes e-pastu 

listes, gan no 

vadītāju e-pastu 

listes 

Vadītāji saņem par 

konkrēto tēmu tikai 

vienu vēstuli 

Vadītāju e-pastu adreses tiek izņemtas ārā 

no Domes listes un pievienota viena 

vaditaji@lsa.lv e-pasta adrese. Turpmāk 

netiek sūtītas vēstules gan uz 

dome@lsa.lv, gan vaditaji@lsa.lv, bet 

tikai uz dome@lsa.lv. Tikai vadītāju 

atsevišķai uzrunāšanai tiek izmantota 

vaditaji@lsa.lv. 

2016. gada 20. 

augusts 

5 pēc nejaušības 

principa izvēlēti SP 

vadītāji, kas ir arī 

domnieki, sniedz 

atgriezenisko saiti, vai šī 

problēma ir novērsta. 

E-pastu listes Vēstules tiek 

saņemtas nevis no 

cilvēkiem, bet no 

listes, nav skaidrs, 

kas sūta 

Saņemot vēstuli, kas 

sūtīta uz dome@lsa.lv 

e-pastu listi, 

saņēmējam ir skaidrs, 

kas sūtīja šo vēstuli 

Vēstules sūtītājs parakstās vēstules beigās, 

uzrakstot savu vārdu/uzvārdu. 

2016. gada 20. 

augusts 

5 pēc nejaušības 

principa izvēlēti adresāti 

sniedz atgriezenisko 

saiti, vai šī problēma ir 

novērsta. 

E-pastu listes E-pasti, kas tiek sūtīt 

uz Domes listi, 

nonāk mēstulēs 

(konstatēts tieši 

inbox.lv e-pastu 

lietotājiem) 

Visi LSA Domes un 

vadītāju listē izsūtīto 

e-pastu adresāti saņem 

nosūtīto. 

1. Tiek izpētīts problēmas cēlonis, 

apskatot gan Domes listes 

iestatījumus, gan populārāko e-

pastu sistēmu nosacījumus. 

2. Tiek aizsūtīta testa ziņa 

domniekiem/aktīvistiem, kas 

izmanot inbox.lv pakalpojumus. 

3. Atgriezeniskās saites 

nesaņemšanas gadījumā, sazinās 

ar attiecīgo personu. 

2016. gada 20. 

augusts 

Tiek aptaujāti 5 pēc 

nejaušības principa 

izvēlēti domnieki, kas 

sniedz atgriezenisko 

saiti, vai šī problēma ir 

novērsta. 

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


Grupa Problēma Mērķis Risinājuma priekšlikumi Provizoriskais 

termiņš 

piedāvātajam 

risinājumam 

Mēraukla / rezultāts 

E-pastu listes Daudzu e-pasta 

vēstuļu gadījumā var 

būt sarežģīti izvērtēt, 

kuras vēstules ir 

svarīgākas un 

apskatāmas primāri 

E-pasta vēstules 

galvenā doma un 

nozīmīgums ir 

saprotams no vēstules 

temata. 

Svarīgu e-pasta vēstuļu tematu sākumā 

tiek pievienota nozīme [SVARĪGI]. 

Nozīmi lieto tikai LSA valdes un biroja 

locekļi, lai netiktu mazināta šīs nozīmes 

vērtība. 

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. 

[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. 

 

Nekavējoties pēc šī 

dokumenta 

pieņemšanas. 

LSA valdes un biroja 

locekļi sūtot e-pastus ir 

izvērtējuši un atbilstoši 

apzīmējuši e-pastu tā 

tematā. 

Mērķauditorijas 

informētība 

Aktīvisti netiek 

pietiekami informēti 

Aktīvisti iesaistās 

ikdienas darbos (darba 

grupās, virziena sēdēs, 

Domes sēdēs) tikpat 

lielā vai pat lielākā 

skaitā kā domnieki. 

1. Tiek izveidota e-pastu liste 

aktivisti@lsa.lv, kur tiek sūtītas 

ziņas par darba grupām, 

aktualitātēm u.tml. E-pastu listei 

var pierakstīties, piesakoties pie 

atbildīgā par LSA e-pastu listēm 

(Iekšējā virziena vadītāja). 

LSA Facebook 

grupā tiek atgādināts 

par aktīvistu listi, 

katru reizi ievietojot 

grupā LSA 

aktualitāšu ziņu 

lapas. 

 

Mēneša laikā pēc 

aktīvistu listes 

izveidošanas tiek 

aptaujāti 10 pēc 

nejaušības principa 

izvēlēti LSA aktīvisti, 

kas sniedz atgriezenisko 

mailto:aktivisti@lsa.lv


Grupa Problēma Mērķis Risinājuma priekšlikumi Provizoriskais 

termiņš 

piedāvātajam 

risinājumam 

Mēraukla / rezultāts 

2. Katru piektdienu Iekšējā virziena 

vadītājs izsūta aktīvistiem LSA 

ziņu lapu ar iesaistes iespējām. 

saiti, vai šī problēma ir 

novērsta. 

Mērķauditorijas 

informētība 

Ne visi domnieki un 

SP vadītāji ierodas 

uz Domes sēdēm, 

tāpēc neuzzina par 

tajās nolemto un 

izrunāto 

Neatkarīgi no tā, vai 

domnieks vai SP 

vadītājs ir ieradies uz 

Domes sēdi, ir bijusi 

iespēja uzzināt par tajā 

nolemto un izrunāto. 

Domes sēdes protokols tiek nosūtīts uz 

dome@lsa.lv un publicēts mājaslapā. 

Pēc katras Domes 

sēdes. 

Pēc katras Domes sēdes 

protokolētājs ir nosūtījis 

5 darba dienu laikā pēc 

Domes sēdes uz 

dome@lsa.lv un 

ievietojis LSA 

mājaslapā galējo sēdes 

protokola variantu 

atbilstoši LSA Kārtības 

ruļļa 49. punktam. 

Mērķauditorijas 

informētība 

Neierodoties uz 

kādu no sēdēm, bez 

prasīšanas nav 

iespēja uzzināt par 

sēdēs izskatīto 

Bez prasīšanas 

domniekiem un SP 

vadītājiem ir iespēja 

uzzināt par sēdēs 

nolemto. 

LSA sēžu laikos elektroniski rakstveidā 

tiek piefiksēti galvenie lēmumi. 

Lēmumi tiek publicēti LSA Biedru zonā 2 

dienu laikā pēc sēdes. 

Līdz tuvākajai 

Domes sēdei tiek 

sagatavota sadaļa 

“Darba grupu 

atskati” Biedru zonā  

3 darba dienu laikā pēc 

sēdēm LSA Biedru zonā 

tiek nopublicēta 

informācija par sēdēs 

nolemto. 

Mērķauditorijas 

informētība 

Nav vienota, 

ilglaicīga dokumentu 

krātuve 

LSA ietvaros 

elektroniski funkcionē 

datu krātuve, kur 

domniekiem un SP 

vadītājiem ir brīvi 

pieejami dokumenti 

Iekšējā virziena vadītājs, uzklausot 

ieteikumus, atrod atbilstošāko bezmaksas 

dokumentu krātuves sistēmu un pievieno 

to LSA Biedru zonai. 

Līdz nākamajai 

Domes sēdei pēc šī 

dokumenta 

apstiprināšanas. 

Biedriem un 

pašpārvalžu vadītājiem 

ir pieejama dokumentu 

datu bāze. 

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


Grupa Problēma Mērķis Risinājuma priekšlikumi Provizoriskais 

termiņš 

piedāvātajam 

risinājumam 

Mēraukla / rezultāts 

Mērķauditorijas 

informētība 

LSA biedri ne 

vienmēr saņem 

informāciju no 

Valdes pietiekami 

laicīgi 

Biedri pēc 

pieprasījuma 

informāciju no valdes 

saņem pēc iespējas 

ātrāk. 

1. Valde informāciju sniedz 

atbilstoši situācijai un jautājuma 

aktualitātei, bet ne vēlāk kā pēc 2 

darba dienām. 

 

Nekavējoties. Valde informāciju 

sniedz atbilstoši 

situācijai un jautājuma 

aktualitātei, bet ne vēlāk 

kā pēc 2 darba dienām. 

Mērķauditorijas 

informētība 

LSA virzienu Darba 

grupu pārskati 

LSA darba grupu 

pārskati ir pieejami 

biedru zonā 2 darba 

dienas pēc darba 

grupas 

 Atskats ir kodolīgs, īss 

 2 darba dienas pēc sēdes  ievietos 

informatīvs materiāls biedru zonā  

 Saistošie dokumenti tiek publicēti 

kopējā mapē 

 

2016. gada 20. 

augusts 

Pēc noteiktā termiņa tiek 

aptaujāti 5 pēc 

nejaušības principa 

izvēlētiem domniekiem, 

lai atrod 5 pēdējos darba 

grupu atskatus no LSA 

kalendāra. 

Mērķauditorijas 

informētība 

LSA dome/aktīvisti 

nezina, ko ikdienā 

dara LSA Valde 

LSA interesenti ir 

informēti par to, ko 

darba Valde, par 

aktuālajiem 

dienaskārtības 

jautājumiem 

Tiek sūtītas ziņu lapas 2 reizes nedēļā ar 

aktuālo informāciju 

2016. gada 20. 

augusts 

Pēc noteiktā termiņa tiek 

aptaujāti 5 pēc 

nejaušības principa 

izvēlētiem Domniekiem 

/aktīvistiem. 

Kongress Ir SP, kas pirms 

Kongresa izdomā 

ierosinājumus 

skatāmajiem 

punktiem, pirms tam 

tos neapspriežot ar 

pārējiem. 

Pašpārvalžu 

pārstāvjiem vismaz 

divas nedēļas pirms 

Kongresa tiek dota 

iespēja klātienē 

apspriest Kongresā 

skatāmos jautājumus, 

 Ne vēlāk kā divus mēnešus pirms 

Kongresa tiek sasauktas darba 

grupas par Kongresā skatāmajiem 

jautājumiem. 

 Darba grupās skatītie jautājumi un 

pieņemtie lēmumi tiek protokolēti 

un padarīti pieejami domniekiem, 

Darba grupas - 

sasauktas vismaz 

divus mēnešus pirms 

Kongresa. 

 

Protokoli pieejami 

vismaz 2 darba 

Pašpārvalžu pārstāvjiem 

vismaz divas nedēļas 

pirms Kongresa ir tikusi 

dota iespēja klātienē 

apspriest Kongresā 

skatāmos jautājumus. 



Grupa Problēma Mērķis Risinājuma priekšlikumi Provizoriskais 

termiņš 

piedāvātajam 

risinājumam 

Mēraukla / rezultāts 

tā veicinot viedokļu 

apmaiņu. 

SP vadītājiem un Kongresa 

delegātiem. 

dienas pirms 

Kongresa. 

Protokoli ir bijuši 

pieejami vismaz 2 darba 

dienas pirms Kongresa. 

Kongress Tiešā komunikācija 

ar pārstāvjiem notiek 

tikai pirms 

Kongresa. 

Pašpārvalžu 

delegātiem Kongresā ir 

iespēja saņemt 

informāciju par 

Kongresa jautājumiem 

jau vismaz mēnesi 

pirms Kongresa. 

Pašpārvaldēm 2 mēnešus pirms Kongresa 

tiek nosūtīts uzaicinājums iesūtīt to 

delegātu kontaktinformāciju. 

Kongresa delegātu e-pastu adreses tiek 

ievietotas vienotā e-pastu listē 

kongress@lsa.lv, uz kuru tiek nosūtīta ar 

Kongresu saistītā informācija. 

Aicinājums - 2 

mēnešus pirms 

Kongresa. 

Informācija par 

Kongresu 

delegātiem tiek 

sūtīta jau vismaz 

mēnesi pirms 

Kongresa. 

Mēnesi pirms Kongresa 

tā delegātiem ir nosūtīta 

pirmā informācija par 

Kongresu. 

Informācija no 

SP 

Ne vienmēr tiek 

sniegtas atbildes pēc 

informācijas 

pieprasījuma 

Pašpārvaldes sniedz 

atbildes pēc 

informācijas 

pieprasījuma. 

1. Katrai pašpārvaldei jānosaka 

vienu cilvēku (ieteicams 

pašpārvaldes vadītājs vai 

domnieks), kurš ir oficiālā 

kontaktpersona informācijas 

pieprasījumu gadījumā. 

2. Svarīgu jautājumu gadījumā LSA 

sazinās personīgi (telefona zvans 

vai klātienes tikšanās) ar šo 

cilvēku, nosakot termiņu 

informācijas iesūtīšanai.  

Līdz nākamajai 

Domes sēdei pēc šī 

dokumenta 

apstiprināšanas. 

Katrai pašpārvaldei ir 

noteikta viena 

kontaktpersona. 

 

Pēc pirmā informācijas 

pieprasījuma tiek veikts 

apkopojums par 

atsaucību un izvēlētās 

sistēmas efektivitāti. 

Informācija no 

SP 

Atslēgu cilvēku 

trūkums 

pašpārvaldēs 

Mērķis operatīvi 

sasniegt pašpārvaldes 

kritiskos jautājumos 

Pēc katras domes sēdes un pēc 

pieprasījuma tiek atjaunots SP atslēgas 

cilvēku saraksts. Sarakstu ievietot LSA 

Pēc 2016. gada 

jūnija  Domes sēdes 

Pēc nejaušības principa 

izvēlas 5 atslēgas 

cilvēkus, veic zvanu un 



Grupa Problēma Mērķis Risinājuma priekšlikumi Provizoriskais 

termiņš 

piedāvātajam 

risinājumam 

Mēraukla / rezultāts 

vai kad nepieciešams 

ātri ievākt studentu 

viedokli. 

biedru zonā. Pēc SP ieskatiem, var norādīt 

arī divas kontaktpersonas. 

 

pārliecinās, ka attiecīgā 

persona ir lietas kursā 

par SP atslēgas cilvēka 

statusu 

Biedru Zona Nav vienkopus 

pieejami dažādi LSA 

vidē pieejami 

pētījumi par AI 

Vienkopus pieejami 

dažādi ar AI saistīti 

informatīvie materiāli 

un pētījumi. 

Biedru zonā izveidot atsevišķu 

mapi/sadaļu kur pieejami dažādi ar 

augstāko izglītību saistīti pētījumi un to 

rezultāti, kā arī dažādi informatīvie 

materiāli. 

Šos pētījumus/ info materiālus Biedru 

zonā iesaka ievietot valdes locekļi, SP 

vadītāji, domnieki, vecbiedri, aktīvisti. 

līdz 2016. gada  17. 

jūnija Domes sēdei, 

atskaite tajā, tiek 

atjaunota pēc 

iespējas 

 

Pēc nejaušības principa 

izvēlēti 5 domnieki tiek 

apjautāti vai BZ ir šāda 

pētījumu sadaļa un vai 

tajā ir pieejami pētījumi 

par AI 

Aktīvistu 

vēstkopa 

Virzienu vadītājiem 

ir pašiem savas 

aktīvistu listes, visi 

nesasniedz 

informāciju visām 

darba grupām  

Visi aktīvisti ir 

vienlīdz informēti. 

1. Pievienot visus aktīvistus no 

virzienu vēstkopām. 

Līdz jūnija Domes 

sēdei. 

Pēc nejaušības principa 

izvēlēti 5 domnieki tiek 

apjautāti. 



 

6. Problēmu risināšanas plāna aktualizēšana 

Lai nodrošinātu problēmu risināšanas plāna punktu izpildi, nepietiek ar problēmu un to 

iespējamo risinājumu identificēšanu - nepieciešams pēc tam apsekot Problēmu risināšanas plāna 

ieteikumus. Šis plāns ir pielāgojams un aktualizējams, jo saziņas kanāli un mērķauditorijas 

vajadzības ir mainīgas. 

Problēmu risināšanas plānā ir minēti dažādi priekšlikumi situāciju atrisināšanai. Pie šo 

ierosinājumu ieviešanas šī dokumenta apstiprināšanas gadījumā turpina strādāt Iekšējās saziņas 

darba grupa. Risināmo situāciju priekšlikumi ir darba grupas līdz šim rastie priekšlikumi. Ja to 

ieviešanas laikā tiek konstatēts, ka ir labāks risinājums, darba grupa to var ieviest, katru darbību 

nesaskaņojot ar Domi. 

Atskaites punkts par šī plāna realizēšanu ir Domes sēdes, pirms kuras darba grupa sagatavo 

īsu pārskatu par darbiem, kas ir izdarīti un vai nav nepieciešams veikt kādus stratēģijas 

uzlabojumus. Šis punkts Domes sēdē ir apspriežams pie atskaitēm. 
 

7. Iekšējās komunikācijas stratēģijas izmaiņu vēsture 

 Sadaļa izveidota ar mērķi veicināt iekšējās komunikācijas stratēģijas ilgtspēju un 

pēctecību. Laika gaitā dokuments tiek  gan papildināts, gan vairāki aspekti vairs nav aktuāli, tādēļ 

sadaļā tiek atspoguļotas svarīgākās izmaiņas iekšējās komunikācijas stratēģijā, lai veicinātu 

izpratni un nepieļautu tās pašas kļūdas vēlreiz. Vēsture tiek piefiksēta ar 2016.gada jūniju. 
 

7.1. Izmaiņas 2016.gadā 
  

 Izdzēsta vēstkopa SP@info.lv- nav bijis skaidrs šādas vēstkopas mērķis un nozīme, tā 

nav tikusi izmantota. 

 Dzēsta sadaļa “Informācijas plūsmas aptuvens vizuālais attēlojums”- sadaļā tika ietvertas 

2 komunikācijas shēmas, kas bija sarežģītas, nepārskatāmas un nedeva izpratni par 

komunikāciju kopumā. 

 Dzēstas nozīmes- [IESPĒJA], [ATSKATS], [VAKANCE], [REVĪZIJAS KOMISIJA], 

[VIDEO]- tika secināts, ka nozīmju ir par daudz, daudzas netiek lietotas, tiek sarežģīts 

valdes un jebkura cita ziņas sūtītāja darbs. 

 


