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Viceprezidenta amata apraksts

Amata eksistences mērķis:

Nodrošināt Latvijas  studentu pārstāvniecība starptautiskā mērogā un augstākās izglītības  star-
ptautiskās dimensijas integrēšana ikdienas LSA Valdes darbā, aktualizējot starptautiski apstipri-
nāto vadlīniju un rekomendāciju ieviešanu Latvijā atbilstoši noteiktajām pozīcijām un ievērojot
studējošo intereses.

Amata pienākumi, uzdevumi un atbildība: 

• Veicināt  LSA  interešu  lobēšanu  un  sadarbību  ar  starptautiskām  un  citu  valstu
organizācijām.  Nodrošināt  LSA  pārstāvniecību  Eiropas  Studentu  apvienībā  (ESU),
Ziemeļvalstu Studentu apvienībā (NOM) un Baltijas valstu studentu apvienībā (BOM).

• Nodrošināt efektīvu komunikācijas apriti starp LSA un citu valstu nacionālajām studentu
apvienībām par dažādiem Eiropas augstākās izglītības telpā notiekošajiem procesiem.

• Nodrošināt  LSA  Valdes  locekļu  darbu  sasaisti  ar  Eiropas  līmenī  pieņemtajiem
dokumentiem,  kuru  apstiprināšanā  piedalījušies  LSA delegāti.  Sniegt  palīdzību  LSA
Valdes locekļiem, nodrošinot nepieciešamo informāciju no starptatiskās dimensijas skata
pankta attiecīgajo jautājumos, pie kuriem citi Valdes locekļi strādā. 

• LSA Prezidenta prombūtnes vai atvaļinājuma laikā pildīt tā pienākumus (būt prezidenta
pienākumu izpildītājam, kad tas nepieciešams).

• Sadarbībā ar pārējiem Valdes locekļiem nodrošināt  efektīvu ārvalstu studentu interešu
pārstāvniecību Latvijā. 

• Veicināt ārvalstu studējošo integrācija Latvijas augstākās izglītības iestādēs, nodrošinot
ārvalstu studentu iekļaujošu studiju vidi.

• Sniegt nepieciešamos atzinumus par ESU dokumentiem un Eiropas līmeņa dokumentiem,
kas saistīti ar Boloņas un citiem starptautiskiem augstākās izglītības procesiem, pārstāvot
LSA pozīcijas un viedokli.

• Sekot līdzi Boloņas procesa un Lisabonas stratēģijas virzībai Latvijā, tai skaitā dalība
dažādās darba grupās, kuras saistītas ar starptautisko procesu virzību Latvijā.

• Veicināt  Boloņas  procesa  pilnīga  ieviešana,  tajā  skaitā  pilnīga  pāreja  uz  Eiropas
kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēmu (ECTS). 

• Veicināt iepriekš iegūtās izglītības atzīšanas pieejamību.

• Aktualizēt  jautājums par  studiju mobilitātes  iespējām, lai  tās  būtu vienlīdz pieejamas
visiem studentiem neatkarībā no to studiju nozares, ekonomiskā un veselības stāvokļa.



• Informēt  LSA Valdi  un LSA biedrus (studējošo pašpārvaldes) par augstākās izglītības
procesiem Eiropas augstākās izglītības telpā un ESU pozīcijām attiecīgajos jautājumos,
informēt  par  ārvalstu  komandējumu  rezultātiem  un  ieguvumiem  nacionālā  un
starptautiskā mērogā.

• Virzīt uz apstiprināšanu LSA Domē vai Kongresā ESU pozīcijas, kas būtu ieviešamas
Latvijā, kā arī virzīt tās ratificēšanai valsts iestādēs.

• Sniegt  LSA atzinumus  par  Latvijas  izglītības  eksportu  un  Eiropas  līmeņa  stratēģiju
ieviešanu Latvijā, konsultējoties ar attiecīgo LSA Valdes locekli un sekojot līdzi Latvijas
Republikas normatīvo aktu regulējuma izmaiņām, kas skar studentu mobilitāti.

• Piedalīties LSA projektu realizēšanā, sniedzot tiem starptautisku dimensiju un skatījumu,
kā arī nodrošināt ārzemju projektu partneru piesaisti dažādiem projektiem.

• Atbilstoši apstiprinātai Kārtībai sagatavot LSA Valdes locekļus u.c. ar Valdes lēmumu
apstiprinātas personas komandējumiem, sagatavot deleģējumus un pieprasīt atskaites.

• Organizēt seminārus un diskusijas saistībā ar starptautiskajiem procesiem.

• Vienot  un  informēt  studējošo  pašpārvalžu  ārējo  sakaru  un  starptautiskās  sadarbības
virzienus.

• Nodrošināt starptautiskās delegācijas uzņemšanu.Nodrošināt un atbildēt par kvalitatīvu
starptautisko pasākumu, kurus LSA uzņēmusies rīkot, organizēšanu.

• Pārstāvēt  LSA  un  paust  LSA  viedokli  lokāla,  nacionāla  un  starptautiska  mēroga
konferencēs,  diskusijās,  prezentācijās,  tikšanās  reizēs  saistībā  ar  vicepreizdenta
pārraudzībā esošajiem jautājumiem;

• Pārstāvēt  LSA  un  paust  LSA  viedokli  lokāla,  nacionāla  un  starptautiska  mēroga
konferencēs,  diskusijās,  prezentācijās,  tikšanās  reizēs,  kuru  tēma  ir  kāds  no  Iekšējā
virziena vadītāja pārraudzībā esošajiem jautājumiem.

• Iesaistīties LSA organizētajos projektos un ikdienas norisēs, kur nepieciešams viedoklis
vai palīdzība par studējošo pašpārvalžu eksistenciālajos jautājumos.

• Sniegt  priekšlikumus  gan  Ministru  kabineta  noteikumiem,  gan  likumprojektiem  par
jautājumiem, kas skar studējošo pašpārvalžu tiesību un pienākumu jomu.

• Pirms LSA Valdes sēdes sagatavot un LSA Valdes elektroniskā pasta listē iesūtīt pārskatu
par paveikto kopš iepriekšējās Valdes sēdes.

• Piedalīties LSA Valdes sēdēs un Domes sēdēs; ja tas nav iespējams, tad ne vēlāk kā 24
stundas pirms sēdes paziņot LSA Valdei. 

• Ne agrāk kā septiņas un ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms kārtējās LSA Domes sēdes
ievietot  LSA  Informācijas  sistēmā  (https://secure.lsa.lv)  darbības  pārskatu  par  laika
posmu no iepriekšējās Domes sēdes līdz kārtējai Domes sēdei.

• Sniegt un apkopot informāciju savas kompetences ietveros.

• Pildīt  citus  pienākumus,  kuri  minēti  LSA  Statūtos,  Kārtības  rullī  vai  kurus  LSA
prezidents deleģē. 

• Virziena darbību balstīt uz LSA Vadlīnijām. 
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