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Sveiciens!
Kopš 1994. gada, kad tika izveidota Latvijas Studentu apvienība, daudzi ir sevi un savu 
darbu ieguldījuši studentijas labā, jo ir bijusi ticība. Ticība tam, ka ir jēga piedalīties un 
ietekmēt notikumus. Notikumus, kas skar Tevi, Tavus radus, draugus un līdzcilvēkus. 
Dažkārt notikumus, kuru sekas, iespējams, būs jūtamas tikai pēc vairākiem gadiem. 

Es ticu tam, ka izglītība ir spēcīgākais ierocis, ko varam izmantot, lai mainītu pasauli, mainītu un 
uzlabotu augstāko izglītību. Es zinu, ka mums kopā ir milzīgs un ietekmīgs spēks un mēs var-
am pārstāvēt un aizstāvēt mūsu pozīcijas neatkarīgi no savas augstskolas vadības un kādiem 
politiskajiem spēkiem, nešķirojot, vai esat no valsts vai privātās augstskolas, esat Rīgas vai 
reģiona augstskolas pārstāvis, nešķirojot to, vai studējat humanitārās vai sociālās zinības, 
medicīnu vai inženierzinātnes. Es zinu, ka tikai studenti kopā var sasniegt labāko, tāpēc izrādu 
cieņu ikvienam, kas vēlas strādāt studentijas labā. Ja šo lasi, tad arī Tev, jo esmu pārliecināta, 
ka tieši Tu vēlies iesaistīties Studentu apvienībā un sniegt savu ieguldījumu. Paldies Tev par to!
Lai Tev un mums kopā veicas!

Patiesā cieņā,
Maira Belova

Latvijas Studentu apvienības prezidente

Latvijas Studentu apvienības ikdienas darbi ir par un ap studentu. Tā pārstāv Latvijas studen-
tus gan vietējā, gan starptautiskā mērogā, lai veidotu pilnvērtīgāku augstāko izglītību valstī.  
Savukārt, domnieki, manuprāt, ir tie, kas veido LSA pamatakmeni un virza organizāciju uz 
mērķu sasniegšanu un attīstību. Šobrīd Tu  lasīsi vienu no svarīgākajiem dokumentiem šajā 
amatā - LSA domnieka minimumu, kas palīdzēs tev izsprast tavus uzdevumus, pienākumus 
un tiesības, LSA struktūru un citu svarīgu informāciju, kas tev jāzina darbojoties LSA. 

Tikai mēs, cīnoties par savām idejām, mērķiem un tiesībām, veidosim Latvijas studentiju 
labāku un stiprāku, tādēļ būsim droši savā pārliecībā un gudrā rīcībā, jo studentu lieta – tais-
na un cieta!

Ar sveicieniem,
Olga Jasjuļaņeca,

Latvijas Studentu apvienības Domes vecākā

Paldies visiem, kas iesaistījās Domnieka 
minimuma tapšanā un atjaunošanā!

Īpašs paldies - Undijai Ancēnai, 
Arkādijam Zvaigznem un Kalvim 
Ozolam!
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Latvijas Studentu 
apvienība

Latvijas Studentu apvienība (LSA) ir studējošo pašpārvalžu koleģiāla apvienība, 
kurā ietilpst visu akreditēto augstskolu studējošo pašpārvalžu pārstāvji. Koleģiāla 
nozīmē to, ka LSA tiek veidota uz pašpārvalžu savstarpējās sadarbības pamata.

LSA mērķis ir pārstāvēt Latvijas studentus un cīnīties par viņu kā nozīmīgas sabiedrības 
sociālās grupas tiesību un interešu ievērošanu nacionālā un starptautiskā mērogā, kā 
arī veicināt jauniešu iniciatīvu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. 

Tas, ko LSA dara, ir:

• sniedz atzinumus par studējošo intereses skarošo normatīvo aktu projektiem;

• izvirza studējošo pārstāvjus Augstākās izglītības padomē un citās institūcijās normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā;

• nodrošina Latvijas studējošo pašpārvalžu pārstāvību ārvalstīs;

• savas kompetences ietvaros risina citus ar studējošo interešu pārstāvniecību saistītus 
jautājumus.

Vēsture
Latvijas Studentu apvienību 1994. gadā izveidoja aktīvo studentu kopa. 
Sākotnējais apvienības mērķis bija vienot visus studentus vienā organizācijā 
un kopīgi aizstāvet studējošo tiesības. Pirmais LSA uzdevums bija panākt 
obligātā kara dienesta atcelšanu. Kad tas tika sasniegts, LSA nosprauda jaunu 
mērķi – pārstāvēt studentu intereses gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī.

Latvijas Studentu apvienība
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LSA Sasniegumi
LSA Sasniegumi

• Obligātā militārā dienesta ierobežošana un pilnīga atcelšana
• Katras augstākās izglītības iestādes studējošo pašpārvalde saņem vismaz 1/200 daļu no 

augstskolas budžeta
• Veto tiesības
• Studentu pārstāvniecība 20% apmērā augstākās izglītības iestādes Senātā 
• Atlaide Rīgā studējošajiem sabiedriskajā transportā
• Bezdarbnieka statuss studējošajam
• Studējošie ir studiju virzienu kvalitātes vērtēšanas dalībnieki 
• Latvijas augstākās izglītības iestādēs ir ieviesta studiju kreditēšanas sistēma ar nemainīgu 

studiju maksu studiju līgumā
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Kas ir domnieks?
Domnieki ir Domes sēdēm deleģētie augstākās izglītības iestāžu pārstāvji, kuru uzde-
vums ir pārstāvēt savas augstskolas studējošo intereses. Domnieku skaits ir atkarīgs 
no augstskolas studentu skaita. Kā darbojas pārstāvniecība, redzams zemāk grafikā:

Domnieka pienākumi Domnieka pilnvaras
• Ievērot LSA darbību reglamentējošos 

dokumentus
• Nodrošināt atgriezenisko saiti ar savas 

augstākās izglītības iestādes studējošo 
pašpārvaldi

• Piedalīties LSA rīkotajās darba grupās 
par Domes sēdē izskatāmajiem 
jautājumiem, ja tādas tiek organizētas, 
un sniegt ierosinājumus 

• Iepazīties ar Domes sēdes darba 
kārtību un izsūtītajiem materiāliem

• Pašpārvaldē izskatīt jautājumus 
un vienoties par savas studējošo 
pašpārvaldes viedokli/nostāju tajos 

• Sagatavoties Domes sēdei un darba 
grupām

• Domes sēdē izteikt un pārstāvēt savas 
augstskolas studējošo pašpārvaldes 
viedokli Domes sēdes darba kārtībā 
iekļautajos jautājumos

• Pieprasīt un saņemt informāciju par 
LSA Valdes darbību un aktivitātēm no 
jebkura LSA valdes locekļa tā kompe-
tences ietvaros

• Brīvi paust savu un studējošo viedokli
• Ievēlēt un atlaist LSA Valdi un Domes 

vecāko
• Iesniegt, virzīt un izskatīt 

lēmumprojektus

Kas ir Domnieks?

Students Studējošo 
pašpārvalde

Latvijas 
Studentu 
apvienība

Izglītības un 
zinātnes 
ministrija, 

Saeima, u.c.

Studē augstskolā 
un uztic 

pašpārvaldei savas 
problēmas, vēlmes 

un vajadzības

Apkopo un 
pārstāv savu 

studentu intereses 
augstskolās un 

LSA

Domes sēdēs 
pieņem nostājas, 
pēc kurām strādā.
Reaģē uz AI politi-
kas aktualitātēm

Veido, pieņem un 
īsteno nacionāla 
līmeņa politikas 
uzdevumus un 
dokumentus
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Dome un Kongress

Dome ir LSA lēmējinstitūcija, kas sanāk ne retāk kā reizi divos mēnešos. Domi vei-
do Prezidents un studējošo pašpārvalžu deleģētie studējošie – domnieki. Domnieku 
skaits (skatīt pielikumā) mainās ik gadu saskaņā ar Domes apstiprinātu formulu, bet kat-
rai augstskolai pienākas ne mazāk par vienu un ne vairāk par piecām domnieku vietām.

Dome veic šādas funkcijas:
• Kontrolē Valdes darbu
• Pieņem lēmumus Latvijas studējošajiem aktuālajos jautājumos 
• Ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc Kongresa norises uz vienu 

gadu ievēl Valdes locekļus, izņemot Prezidentu, jo tas tiek 
ievēlēts Kongresā

• Apstiprina Latvijas Studentu apvienības pārstāvjus valsts, 
pašvaldības vai nevalstiskajās organizācijās

Kongress ir augstākā biedrības lēmējinstitūcija, kas pulcējas reizi gadā. Kongress sastāv no studējošo 
pašpārvalžu deleģētiem studējošajiem. Kongress tradicionāli notiek gada pirmajā ceturksnī.

Kongress veic šādas funkcijas:
• Uz gadu ievēl LSA prezidentu
• Apstiprina organizācijas budžetu 
• Izvirza darbības vadlīnijas nākamajam gadam
• Ievēl Revīzijas komisiju

Dome un Kongress

Studējošo pašpārvaldes veido

Domi, kas Kongresu, kas

ievēl Valdi, 
kura

iesaistās darbā 
un pieņem 
lēmumus

un uzrauga 
Valdes darbu

vada LSA 
darbu un 

izpilda Domes 
lēmumus

ievēl Revīzijas 
komisiju, kura

veic finanšu 
kontroli

ievēl  
prezidentu, 

kas

vada Valdes 
darbu

nosaka 
organizācijas 

virzību

apstiprina, 
budžetu un  

dokumentus, 
kas
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Domnieka darbs
DOmnieka darbs

Par iespēju kļūt par savas augstskolas Domnieku interesējies pašpārvaldē. Procedūra dažādās 
augstskolās atšķiras. 
Domes sēdes ir atklātas, līdz ar to uz tām drīkst  ierasties un tajās izteikties arī tie, kas nav 
domnieki. Daudzas LSA aktualitātes var arī atrast LSA Facebook grupā vai sazinoties ar LSA 
Iekšējā virziena vadītāju.

Domes sēdes darba 
kārtība

Kā kļūt par Domnieku?

D om n i ek u 
dele ģē š a n a

Katra pašpārvalde pirms reģistrācijas 
Domes sēdei papīra formātā vai elektroni-
ski uz e-pasta adresi lsa@lsa.lv iesūta LSA 
Valdes apstiprinātu veidlapu  - deleģējumu 
(skat. sadaļu “Noderīgas saites”), pēc tam 
iesniedzot dokumenta oriģinālu LSA birojā, 
kas apliecina, ka ieradušies pašpārvalžu 
pārstāvji ir deleģēti dalībai Domes sēdē.

Domnieka balsstiesības apliecina tam ie-
dotais mandāts, ar ko tas var balsot par 
lēmumiem un saņemt vēlēšanu biļetenus.

Izskatāmus lēmumprojektus Domē 
ir tiesīgi iesniegt: LSA Valdes locekļi, 
studējošo pašpārvaldes vai domnieki.

Darba kārtībai ir jābūt pieejamai domniek-
iem vismaz 5 darba dienas pirms Domes 
sēdes. Domes locekļiem ir tiesības ierosināt 
izmaiņas darba kārtībā, taču, ja darba 
kārtības punkts izsludināts vai ierosināts 
pēc noteiktā termiņa, Dome lemj, iekļaut 
vai neiekļaut to Domes darba kārtībā. 

Ja vēlies ierosināt kādu Domes sēdes dar-
ba kārtības punktu, tad tev ir jāiesniedz 
iesniegums no savas SP LSA biroja vadītājam, 
kurā ir pausta vēlme, lai šis punkts tik-
tu ievietots Domes sēdes darba kārtībā, 
tā pamatojums un īss apraksts. Tāpat arī ir 
jāuzraksta e-pasts LSA Domei (dome@lsa.
lv), kurā tu informē par to, ka esi ievietojis 
šo punktu un to īsumā paskaidro. Šī e-pas-
ta mērķis ir veicināt diskusiju elektroniski, lai 
Domes sēdē neaizņemtu tik daudz laika, kā 
arī lai domnieki spētu padziļināti izpētīt šo 
jautājumu un pieņemt kvalitatīvāku lēmumu. 
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DOmnieka darbs

Domes sēdes norise

• Domes sēdes norises vietu nosaka Valde un informē par to domniekus. 
• Domes darba kārtību apstiprina Dome. 
• Domes sēdi vada Prezidents vai viņa pilnvarota persona (kā aizvietotājs). 
• Domes sēde tiek protokolēta, protokolā norādītas personas, kuras piedalās Domes 

sēdē, izteikušās par jautājumiem, īss debašu atspoguļojums, precīzi formulēti uzdevumi 
un balsojumu rezultāti. Domes protokols tiek izsūtīts domniekiem nedēļas laikā pēc 
Domes sēdes.

• Debašu kārtību un ilgumu nosaka Domes sēdes vadītājs, izņemot iebildumu gadījumos, 
kad par to drīkst lemt Dome. Domniekiem ir tiesības izteikties, tos drīkst pārtraukt tikai 
Domes sēdes vadītājs. 

• Dome lēmumus pieņem ar klātesošo locekļu balsu vairākumu. Vairākumu jeb kvo-
rumu var lūgt pārskaitīt jebkurš Domnieks jebkurā brīdī, lai pārliecinātos, vai Dome ir 
lemtspējīga. 

• Katram domniekam Domē ir viena balss.

Lēmumprojektu 
Domē var 
ierosināt

Domes 
sēdē notiek 

lēmumprojekta 
izskatīšana

Balsojums par 
lēmumprojektu

• Valdes loceklis
• Domes loceklis
• Studējošo pašpārvalde

• Diskusijas
• Debates

• Apstiprina
• Neapstiprina
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LSA Valde

LSA Valde

Piedaloties Domes  sēdē,  tu  gan  jau  redzēsi,  vai  esi  jau  redzējis,  ka  ir  
cilvēki,   kuri  sēž  ar  skatu  pret  tevi,  kuri  Domes sēdē pārāk daudz nediskutē, 
bet gan vairāk atbild uz visiem domnieku jautājumiem. Šie cilvēki ir LSA Valde.

Valde ir LSA Domes pieņemto lēmumu izpildītāji, kas tiek ievēlēti uz vienu gadu nākamajā 
Domes sēdē pēc LSA Kongresa. Katram Valdes loceklim ir savi pienākumi, kas ir 
ierakstīti viņa amata aprakstā. Visi amatu apraksti ir pieejami LSA mājaslapā (www.lsa.lv). 

Būtiski lēmumi par LSA ikdienas darbību tiek pieņemti ar Valdes balsojumu palīdzību. Valde 
pulcējas ne retāk kā reizi divās nedēļās. Valdes darbu koordinē Kongresa ievēlēts prezi-
dents, kurš pārstāv LSA komunikācijā ar tās sadarbības partneriem, masu medijiem un citām 
valsts un nevalstiskajām organizācijām. LSA Valde ir izpildvara un viņu galvenais mērķis 
ir strādāt pie jautājumiem, kurus nosaka LSA Dome un Kongress. Tādēļ, ka viņi ir izpild-
vara, viņi pārāk daudz neiesaistās LSA Domes un Kongresa, kas ir lēmējvaras, darbībā. 
Viņi tikai kādos noteiktos jautājumos konsultē Domi un Kongresu. Visus Valdes locekļus, 
kas vienlaikus ir arī virzienu vadītāji,  ievēl pirmajā Domes sēdē pēc Kongresa. Valdes 
locekļu skaits un sastāvs katru gadu var būt mainīgs. Biroja darbinieki nav Valdes locekļi.

Prezidents

Viceprezidents

Akadēmiskā  
virziena vadītājs

Sociālā virziena 
vadītājs

Iekšējā virziena 
vadītājs

Biroja  
vadītājs

Sabiedrisko 
attiecību vadītājs

Domes vecākais

Padomnieki



15
LSA Domnieka minimumsLSA Valde

Prezidents
Viņa uzdevums ir pārstāvēt Latvi-
jas studējošos reģionālā, nacionālā un 
starptautiskā līmenī politikas veidošanas 
procesos, aizstāvot studējošo viedokli, 
ikdienā vadot Latvijas Studentu apvienības 
darbību. Prezidents tiek ievēlēts LSA 
Kongresā un viņš, kandidējot, nāk pats 
ar savu Valdes modeli. Tas nozīmē to, ka 
visi pārējie virzieni var mainīties atbilstoši 
ievēlētā Prezidenta piedāvājumam.

Šobrīd: 
Maira Belova 

(maira.belova@lsa.lv; 26216294)

Viceprezidents
Viceprezidents ir aizstājējs prezidenta 
prombūtnes gadījumā. Viceprezidents  
pilda arī iepriekšējo valžu starptautiskā vir-
ziena vadītāja funkcijas, nodrošinot LSA 
sadarbību ar Eiropas Studentu apvienību un 
citām reģionālajām studējošo organizācijām, 
kā “Baltic Organizational Meeting” (BOM) 
un “Nordic Organizational Meeting” (NOM). 

Šobrīd: 
Sandis Kārkliņš

(marta.megne@lsa.lv; 22190460)

Akadēmiskā virziena 
vadītājs

Akadēmiskā virziena vadītāja uzdevu-
mos ietilpst rūpēties par to, lai kvalitatīva 
augstākā izglītība ir pieejama ikvienam, 
nodrošinot kompetentu pārstāvniecību 
AI sektorā. Akadēmiskā virziena vadītājs 
strādā pie augstākās izglītības kvalitātes, 
strādājot pie tādiem jautājumiem kā 
augstskolu akreditācija, budžeta vietu  
sadale, augstākās izglītības  finansēšana  
un vēl  daudz  kā cita par un ap to.

Šobrīd:
Arkādijs Zvaigzne

(arkadijs.zvaigzne@lsa.lv; 28332763)

Sociālā virziena 
vadītājs

Sociālā virziena vadītāja uzdevums ir 
veicināt studiju darbam labvēlīgākas 
sociālekonomiskās vides izveidi Latvijā, lai 
studiju vide valstī būtu sociāli pieejama un 
kvalitatīva. Sociālais virziens strādā pie tādiem 
jautājumiem kā dienesta viesnīcu kvalitāte, 
studiju un studējošā kredīti, kā arī stipendijas.

Šobrīd:
Matijs Babris

(eizenija.matilevica@lsa.lv; 25925972)

Iekšējā virziena vadītājs
Iekšējā virziena vadītāja uzdevums ir rūpēties par Latvijas Stu-
dentu apvienības pastāvēšanu, tās biedriem un citiem iekšējās 
komunikācijas jautājumiem, kas nepieciešami veiksmīgai 
organizācijas darbībai, nodrošināt padziļinātu LSA biedru 
iesaisti organizācijas ikdienas darbā. Ja tev ir kāda problēma, 
bet nezini īsti, pie kura LSA valdieša vērsties, tad vari droši 
vērsties pie Iekšējā virziena vadītāja, kurš tev palīdzēs ar šo 
jautājumu un pateiks, kurš valdietis par to varētu atbildēt. 

Šobrīd:
Dāvis Vēveris

(davis.veveris@lsa.lv; 22464582).



16
LSA Domnieka minimumsLSA Valde

Biroja vadītājs Sabiedrisko attiecību 
vadītājs

Sadarbības un finanšu vadītājs

Biroja vadītāja uzdevums ir rūpēties par 
LSA dokumentu pieejamību, integritāti un 
konfidencialitāti, lai nodrošinātu sekmīgu 
organizācijas darbību, sniegt konsultācijas par 
juridiskiem un organizatoriski -vēsturiskiem 
jautājumiem, sagatavot juridiska rakstura 
dokumentus un aizstāvēt Latvijas Studentu 
apvienības intereses. Nav Valdes loceklis.  

Šobrīd:
Baiba Puisīte

(baiba.puisite@lsa.lv; 27578188)

Sabiedrisko attiecību vadītāja uzdevums ir 
panākt, lai Latvijas Studentu apvienība dar-
bojas atbilstoši vienota tēla vīzijai un LSA 
viedoklis par jebkuru jautājumu, kas skar 
studentu intereses, tiek sadzirdēts, pamanīts 
un saprasts publiskajā telpā, kā arī veicināt 
sabiedrības pārliecību, ka LSA ir neatņemama 
un būtiska sastāvdaļa studējošo dzīves 
kvalitātes celšanā. Nav Valdes loceklis. 

Šobrīd
Evelīna Puzo

(evelina.puzo@lsa.lv; 27743150)

Sadarbības un finanšu vadītāja uzdevums ir veidot veiksmīgu 
saziņu ar sadarbības partneriem un sponsoriem un rūpēties 
par Latvijas Studentu apvienības finansēm un to izlietojumu..

Šobrīd
Rolands Juris Zibins

(rolands.juris.zibins@lsa.lv; 27804579)

Maira Sandis Arkādijs Dāvis Matijs

Rolands Baiba Evelīna
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LSA Kongress
LSA Kongress

Kongress ir augstākā Latvijas Studentu 
apvienības lēmējinstitūcija, kas sanāk reizi gadā, 
kalendārā gada pirmajā ceturksnī. Kongress 
sastāv no Latvijas Studentu apvienības bied-
ru – augstākās izglītības institūciju studējošo 
pašpārvalžu – deleģētiem studējošajiem. 
Kongresa delegātu skaitu ik gadu atkarībā 
no biedru pārstāvēto studējošo skaita 
augstākās izglītības institūcijās nosaka Dome.

Kongresa norises vietu nosaka un dar-
ba kārtību izstrādā Valde un informē 
par to visus biedrus ne vēlāk kā 
vienu mēnesi pirms Kongresa norises.

Kongress lemj par šādiem jautājumiem:

• Statūtu grozīšana

• Darbības pārskata apstiprināšana pēc 
Valdes un Revīzijas komisijas ziņojuma

• Budžeta apstiprināšana

• Vadlīniju apstiprināšana

• Prezidenta un Revīzijas komisijas 
ievēlēšana uz vienu gadu atbilstoši 
Latvijas Studentu apvienības noteiktai 
kārtībai

• Organizācijas likvidēšana vai 
reorganizēšana

Kongresā ir tiesīgi piedalīties un bal-
sot visi Latvijas Studentu apvienības 
biedri, kuri ir samaksājuši bied-
ru naudu. Biedri Kongresā piedalās ar 
savu deleģēto pārstāvju starpniecību.

Biedrs iesniedz apstiprinošu dokumentu, kurš 

apliecina lēmumu par pārstāvju deleģēšanu.

Ārkārtas Kongresu var sasaukt pēc prezi-
denta, Domes vai Valdes lēmuma vai 
ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā 
desmitā daļa Latvijas Studentu apvienības 
biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

Kongress ir lemttiesīgs, ja tajā piedalās 
vairāk kā puse no biedru deleģētajiem 
pārstāvjiem. Katram deleģētajam 
pārstāvim Kongresā ir viena balss.

Ja Kongress nav lemttiesīgs kvoruma 
trūkuma dēļ, 3 nedēļu laikā Valde sa-
sauc 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 divu biedru pārstāvji.

Kongresa lēmums ir pieņemts, ja 
par to nobalso vairāk kā puse no 
klātesošajiem biedriem, bet lēmums par 
Statūtu grozījumiem vai Latvijas Studentu 
apvienības darbības izbeigšanu ir pieņemts, 
ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas 
no klātesošajiem biedru pārstāvjiem.
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LSA Procesu shēmas
LSA Kongress

Studējošais Studējošo 
pašpārvalde

Latvijas Studentu 
apvienība

vēršas ar ideju vai problēmu

Var paveikt 
iekšēji un bez 
LSA iesaistes?

nē

Atrisināta
problēma vai attīstīta 

ideja

jā

Valsts iestādes
(ministrijas, 
Saeima utt.)

lūdz atzinumus un ieteikumus 
jauniem normatīvajiem aktiem 

un aktu grozījumiem

Shēmā redzams pamatmehānisms, kāda ir LSA iesaiste augstskolas iekšējo problēmu 
risināšanā. Ja augstskolas studējošo pašpārvalde spēj problēmu atrisināt bez LSA iesaistes, 
tad no LSA puses darbība nenotiek. Ja nepieciešama LSA iesaiste, jautājuma risināšanas 
procesu var aplūkot nākamajā shēmā.
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LSA Procesu shēmas
LSA Kongress

Šeit redzami:
1. personas vai to grupas, kas var rosināt jautājuma izskatīšanu LSA līmenī;
2. lēmējinstitūcijas un procesi, kam jautājums risināšanas gaitā iziet cauri. Būtiski ir tas, ka 
tajos var iesaistīties jebkurš studējošais;
Būtiski atcerēties, ka parasti strādā princips “jo lielāks iesaistīto skaits, jo mazāka iespēja, 
ka jautājuma risināšana notiks pēc būtības”. Tas nozīmē to, ka darba grupa ir paredzēta 
konkrēta jautājuma risināšanai un tajā var izlemt visvairāk. Domes sēdēs parasti notiek tikai 
neliela diskusija pirms balsojuma, bet kongresā diskusijas ir minimālas vai nenotiek vispār. 
Tāpēc būtiski ir pēc iespējas konkrētāk izstrādāt risinājumus darba grupās, lai lēmumu 
pieņemšana būtu pēc iespējas kvalitatīvāka.
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LSA Procesu shēmas
LSA Kongress

Shēmā redzami varianti LSA darbībai pēc lēmuma pieņemšanas kongresā vai domē, 
izņemot gadījumus, kad jautājums neattiecas uz LSA iešējo darbību. Ja jautājums saistīts 
ar palīdzību studējošo pašpārvaldēm vai studentiem, parasti to koordinē Iekšējā virziena 
vadītājs, ja ar valsts iestādēm - Prezidents, Akadēmiskā virziena vadītājs, Sociālā virziena 
vadītājs vai Viceprezidents, ja ar jautājumiem Eiirpoas un starptautiskā līmenī- Viceprezidents. 
Tomēr šis sadalījums nav universāls, tajā iespējamas izmaiņas.
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LSA Ikgadējie projekti
LSA ikgadējie projekti

Studentu līderu forums - tradicionāls Lat-
vijas Studentu apvienības (LSA) rīkots 
seminārs, kas pirmo reizi tika īstenots 2002. 
gadā. Kopš pirmsākumiem forums ir bijis 
kā organizācijas stūrakmens. Tā mērķis ir  
vienot Latvijas studējošos, pilnveidot 
studentu līderību, stiprināt demokrātijas 
principus studējošo pašpārvaldēs, radīt 
dalībniekos atbildību un uzlabot to zināšanas 
par augstāko izglītību politiskajā kontekstā.

Kam rūp students? -  trīs dienu motivācijas 
un iedvesmas seminārs, kas ik gadu rudenī 
vienkopus pulcē jaunos un atraktīvos stu-
dentu pašpārvalžu aktīvistus, lai pilnveidotu 
viņu zināšanas par studējošo pašpārvaldēm 
un LSA kā institūciju, kas pārstāv stu-
dentus, izspēlējot dažādas simulācijas 
un piedāvājot izglītojošas lekcijas.

Paralēli izglītojošajām lekcijām un 
simulācijām, katram no semināra KRS? 
dalībniekiem tiek veikta motivācijas un 
iedvesmas pote, pateicoties interesantu un 
spilgtu personību stāstiem un padomiem. Šo 
trīs dienu laikā jaunieši iemācās sastrādāties 
ar tikko iepazītiem cilvēkiem, kuri ar laiku 
kļūs par viņu kolēģiem. Nav noslēpums, 
ka KRS? laikā ir izveidojušās neskaitāmas 
draudzības un arī lieli sadarbības projekti.

Augstskolu Anatomija - Reflektan-
tu informatīvā kampaņa “Augstskolu  
Anatomija” ir studentu iniciatīva palīdzēt 

vidusskolu absolventiem spert nākamo 
nozīmīgo soli – veikt savas izglītības 
un līdz ar to arī profesijas izvēli. Pro-
jektu jau desmito gadu rīko LSA 
sadarbībā ar Izglītības un zinātnes min-
istriju (IZM), kā arī tādām institūcijām kā 
Valsts izglītības satura centrs (VISC) un 
Nacionālā izglītības iespēju datubāze 
(NIID). Kampaņas mērķis ir topošajiem  
studentiem sniegt informatīvu palīdzību un 
padomus jautājumos, uz kuriem ar pieejamās 
reklāmas starpniecību netiek rastas at-
bildes vai tiek sniegta nepilnīga informācija.

LSA Gada balva - iespējams, gaidītākais 
notikums LSA dzīvē. LSA Gada balva ir 
ceremoniāla apbalvošana, kuras laikā 
tiek godāti un atminēti aizvadītā gada 
spilgtākie studenti, notikumi un likstas, 
kas tieši vai netieši saistās ar augstākās 
izglītības politiku kopumā, katras augst-
skolas norisēm, katra Latvijas studenta 
dzīvi, studentu pašpārvaldes ikdienu, pro-
jektiem, kas tiek veikti, un ķibelēm, kas 
gadās ceļā. Kā arī tiem, kas palīdzējuši 
sasniegt izvirzītos mērķus, neskatoties uz 
grūtībām un šķēršļiem, kas stājušies ceļā. 
LSA Gada balva ir vieta, kur atsauc atmiņā, 
novērtē un pasaka paldies par padarīto.
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LSA Starptautiskā 
līmenī

LSA Starptautiskā līmenī

Latvijas Studentu apvienība ir arī Eiropas Studentu 
apvienības (European Students Union - ESU) biedre. 
ESU apvieno 44 Eiropas valstu nacionālās stu-
dentu apvienības, kopumā no 38 valstīm. Par 
tās biedriem var kļūt apvienības, kurās pārstāvji 
tiek demokrātiski vēlēti, apvienības ir neatkarīgas 
no politiskas ietekmes un tās vada studenti.

ESU galvenie jautājumi skar studentu akadēmiskās, 
sociālās, ekonomikas un kultūras intereses un 
to aizstāvību Eiropas mērogā, ko tā nodrošina 
ar pārstāvniecību dažādās Eiropas Savienības 
līmeņa lēmējinstitūcijās. Kopumā apvienība 
pārstāv aptuveni 15 miljonu studentu inter-
eses, sākot no Islandes līdz pat Armēnijai.

Divas reizes gadā ESU notiek Biedru sapul-
ces (Board Meetings), kurās arī LSA ir 
balsstiesības un iespēja lemt par procesiem Ei-
ropas vienotajā augstākās izglītības telpā.
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Pielikums Studentijas skaidrojošā vārdnīca

Pielikums

AI – Augstākā izglītība

AIC - Akadēmiskās informācijas centrs. AIC 
ir Latvijas pārstāvis Eiropas diplomatzīšanas 
centru tīklos ENIC un NARIC, kā arī ir institūcija, 
kas pieņem lēmumu par Latvijā agrāk 
iegūtas un ārzemēs iegūtās augstākās 
un profesionālās izglītības pielīdzināšanu

AII - Augstākās izglītības iestāde

AIKA - Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra. 
AIKA mērķis ir panākt, lai Latvijas augstākās 
izglītības ārējās kvalitātes nodrošināšanas 
sistēmas darbība atbilstu Eiropas kvalitātes 
standartiem un vadlīnijām, kā arī veicināt 
uzlabojumus augstskolu, studiju virzienu un 
programmu iekšējās kvalitātes nodrošināšanas 
sistēmās, tādējādi veicinot Latvijas augstākās 
izglītības atpazīstamību un atzīšanu

AIP - Augstākās izglītības padome. AIP ir 
Latvijas Republikas patstāvīga institūcija, 
kas izstrādā augstākās izglītības valsts 
stratēģiju, īsteno augstskolu, valsts institūciju 
un sabiedrības sadarbību augstākās 
izglītības attīstīšanā, pārrauga augstākās 
izglītības kvalitāti, nodrošina kvalitatīvu 
lēmumu par augstāko izglītību pieņemšanu

Boloņas process - Boloņas deklarācijā paustā 
apņemšanās līdz 2010. gadam izveidot vien-
otu Eiropas augstākās izglītības telpu ir pats 
nozīmīgākais pavērsiens Eiropas augstākās 
izglītības politikā. Deklarācija paredz pāriet uz 
divu ciklu (bakalaura/maģistra) studiju sistēmu, 
nodrošināt absolventu nodarbināmību Ei-
ropas mēroga darba tirgū jau sākot ar baka-
laura līmeni, kā arī virzību uz augstākās 
izglītības kvalitātes apliecinājumiem Eiropas 
mērogā un Eiropas augstākās izglītības 
pievilcības veicināšanu pasaules mērogā

ESU - European Student Union jeb Eiropas  
Studentu apvienība. Pēc nosau-
kuma var jau saprast, ka tā ir līdzīga 
LSA, tikai darbojas Eiropas līmenī

IKVD - Izglītības kvalitātes valsts  
dienests. Kvalitātes dienesta darbības mērķis 
ir nodrošināt kvalitatīvu un tiesisku izglītību, 
veicot izglītības kvalitātes monitoringu un  
sniedzot atbalstu izglītības procesa īstenošanā

JSPA - Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūra. JSPA ir izglītības un zinātnes minis-
tra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, 
kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un 
mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgā darba, 
neformālās izglītības un jaunatnes informācijas 
programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu 
neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību

Kvorums - tad, kad ir pietiekami liels 
balstiesīgo skaits, lai balsojums būtu leģitīms. 
LSA kvorums ir vairāk par pusi no kopējo 
balstiesīgo skaita. Tas nozīmē to, ka, lai 
Domes sēdē Dome spētu pieņemt lēmumu, 
tad ir jāierodas vairāk par pusi no kopējo 
domnieku skaita. Tāpat arī ar Kongresu

LBAS  -  Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība 
ir lielākā nevalstiskā organizācija Latvijā, 
kura apvieno 20 dalīborganizācijas un 
kura īsteno profesionālu arodbiedrības 
biedru un darba ņēmēju interešu 
aizstāvību nozaru un starpnozaru līmenī



26
LSA Domnieka minimumsPielikums

LDDK - Latvijas Darba devēju konfederācija. 
LDDK mērķi ir veidot Latvijas uzņēmējdarbībai 
atbalstošu vidi, veicinot uzņēmēju 
konkurētspēju un pārstāvot darba devējus 
sociālā dialoga ietvaros nacionālā, Ei-
ropas Savienības un starptautiskā līmenī

LIZDA - Latvijas Izglītības un zinātnes dar-
binieku arodbiedrība. LIZDA mērķi ir pārstāvēt, 
paust un aizstāvēt Latvijas Izglītības un 
zinātnes darbinieku arodbiedrības bie-
dru ekonomiskās, sociālās un tiesiskās  
intereses, veidojot sociālo dialogu visos līmeņos

LJZA -  Latvijas Jauno zinātnieku apvienība 
ir oficiālā doktorantu un jauno zinātnieku 
organizācija Latvijā un aktīvi iesaistās 
dialogā ar augstskolām un valsts institūcijām 
par jauno zinātnieku problēmām Latvijā

LKA - Latvijas Koledžu asociācija apvieno 
koledžas, kas īsteno licencētas pirmā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības program-
mas. Koledžas asociācijā pārstāv direktori

LSA - Latvijas Studentu apvienība

LTRK - Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības 
kamera ir brīvprātīga, politiski neitrāla 
biedrība, kurā apvienojušies visu Latvi-
jas reģionu un tautsaimniecības nozaru 
mikro, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi

LZA - Latvijas Zinātņu akadēmija. Veic pētījumus 
fundamentālo un lietišķo zinātņu jomā. 
Strādā pie Latvijas tautas un valsts vēstures 
izzināšanas, uz zināšanām balstītas sabiedrības 
veidošanas un inovatīvo tehnoloģiju attīstības 
veicināšanas Latvijā, aktīvas sadarbības 
veidošanas ar Latvijas augstskolām, vieno-
tas akadēmiskās vides veidošana Latvijā 
un piedalīšanās augstākās kvalifikācijas 
zinātnieku sagatavošanā, starpdisciplināru

pētījumu veidošanas, iniciatīvām jaunu 
zinātnisku virzienu iedibināšanā, jau-
no pētnieku paaudžu iesaistes zinātnē

LZP - Latvijas Zinātnes padome. Padomes 
darbības galvenais mērķis ir sekmēt 
zinātnes un tehnoloģijas attīstības politi-
kas izstrādi un īstenošanu Latvijā atbilstoši 
Eiropas Savienības mērķiem un prasībām

Pozīcija - oficiāls,  Valdes izveidots un Domes 
apstiprināts dokuments, kas pauž LSA 
nostāju par kādu jautājumu. Visas pieņemtās 
LSA pozīcijas var atrast LSA mājaslapā - lsa.lv

RP - Rektoru padome. Tā ir sadarbības 
koordinēšanai un nepieciešamo kopējo 
pasākumu organizēšanai augstskolu  
izveidotā augstsko-
lu koleģiālā konsultatīvā padome

SP - Studējošo pašpārvalde

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes 
komisija -  nodarbojas ar dažādām nozarei 
svarīgām  lietām, kā pedagogu darba samak-
su, Latvijas zinātnieku sasniegumiem un tml.

Statūti - Statūti ir svarīgākais LSA 
normatīvais dokuments, kas no-
saka to, kā darbojas LSA iekšēji

Studentija - viss par un ap studentiem
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Noderīgas saites

Studējošā kredīts - valsts galvots kredīts, ko banka izsniedz, lai students varētu 
segt savas sociālās vajadzības studiju laikā, piemērām, koju izmaksas, ēdienu, utt.

Studiju kredīts - valsts galvots kredīts, ko banka izsniedz, lai students varētu segt savas 
studiju maksas

SZA - Studiju un zinātnes administrācija. Strādā ar studiju un studējošā kredītiem, 
veic no valsts budžeta finansēto zinātnisko pētījumu programmu un projek-
tu administratīvu un finansiālu uzraudzību, informācijas apkopošanu un pieejamību

VIAA - Valsts izglītības attīstības aģentūra. Atrodas IZM tiešā pakļautībā. Tās darbības mērķis ir 
īstenot valsts politiku augstākās izglītības un zinātnes attīstības, mūžizglītības sistēmas attīstības, 
profesionālās izglītības sistēmas attīstības un vispārējās izglītības sistēmas attīstības jomā, veikt 
Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu, izglītības inovācijas projektu, ES program-
mu un citu finanšu instrumentu programmu, projektu un iniciatīvu īstenošanu un uzraudzību

VISC - Valsts izglītības satura centrs. IZM pakļautībā esoša iestāde, kas strādā ar izglītības saturu

3 Pilāru modelis - IZM pasūtīja pētījumu Pasaules bankai par to, kā Latvijā notiek augstākās 
izglītības finansēšana. Pētījuma rezultātā Pasaules banka piedāvāja Latvijā ieviest 3 pīlāru  
modeli, kas sastāv no augstākās izglītības bāzes izmaksām (1. pīlārs), papildus piemaksām AII 
par noteiktu rezultātu sasniegšanu (2. pīlārs) un inovāciju finansējuma AII, kas tiek piešķirts, 
lai veicinātu AII attīstību (3. pīlārs). Pirmos divus pīlārus plānots segt no valsts budžeta, bet 3. 
plānots segt ar no Eiropas Reģionālās attīstības fonda piesaistītiem līdzekļiem. Vairāk info šeit

Augstskolu likums - http://ej.uz/Augstskolu_likums 
LSA Statūti - http://ej.uz/LSA_statuti 
LSA Kārtības rullis - http://ej.uz/LSA_rullis 
LSA Vadlīnijas - http://ej.uz/LSA_vadlinijas 
LSA domnieku skaits Domē un Kongresā - http://ej.uz/domnieku_skaits 
LSA Domnieka deleģējuma paraugs - http://ej.uz/domnieka_delegejums 
LSA Biedru naudas apmēri - http://ej.uz/biedru_nauda 
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