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Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns 

I. Vispārīgā daļa 

1. Organizācijas darbības mērķis 

Latvijas Studentu apvienības mērķis ir pārstāvēt Latvijas studentus un cīnīties par viņu kā 

nozīmīgas sabiedrības sociālās grupas tiesību un interešu ievērošanu nacionālā un 

starptautiskā mērogā. Saskaņā ar Augstskolu likumu, apvienības biedri ir visu Latvijas 

augstskolu studējošo pašpārvaldes. Latvijas Studentu apvienība pauž demokrātiskā procedūrā 

formulētu, reprezentatīvu Latvijas studējošo viedokli. 

2. Organizācijas darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā labuma darbību 

 labdarība 

 cilvēktiesību un indivīda tiesību 

aizsardzība 

X pilsoniskās sabiedrības attīstība 

 veselības veicināšana 

 slimību profilakse 

 palīdzības sniegšana katastrofu gadījumos 

un ārkārtas situācijās 

 izglītības veicināšana 

 zinātnes veicināšana 

 vides aizsardzība 

 trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu 

sociālās labklājības celšana 

 kultūras veicināšana 

 sporta atbalstīšana 

 cita (norādīt) _____________________ 

3. Sabiedrības daļa (turpmāk – mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas sabiedriskā labuma 

darbība 

 ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnu 

 nepilnās ģimenes 

 cilvēki ar invaliditāti 

 personas, kuras pārsniegušas darbspējas vecumu 

X 15–25 gadus veci jaunieši 

 personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm 
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 ilgstošie bezdarbnieki 

 bezpajumtnieki 

 cilvēktirdzniecības upuri 

 politiski represētās personas 

 personas, kurām stihisku nelaimju vai dabas katastrofu dēļ ir nodarīts kaitējums, vai viņu ģimenes 

 Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un viņu ģimenes, Černobiļas 

atomelektrostacijas avārijas dēļ cietušās personas un viņu ģimenes 

 personas ar alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai datorspēļu atkarības 

problēmām un viņu ģimenes 

 ģimenes, kas audzina bērnu ar invaliditāti 

 bērni 

 no vardarbības cietušās personas 

 cita (norādīt) _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4. Informācijas saņemšanai 

juridiskā adrese  __ Mārstaļu iela 2/4-4, Rīga, LV-1050__________________________ 

kontaktadrese ____ Mārstaļu iela 2/4-4, Rīga, LV-1050___________________________ 

tālruņa numurs _______67216061_____________________________________________ 

faksa numurs _________67216061____________________________________________ 

e-pasta adrese ___lsa@lsa.lv_________________________________________________ 

mājaslapa ______http://www.lsa.lv/__________________________________________ 

II. 2015.gada darbības pārskats 

5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes kalendāra 

gadā (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot 

norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 

Studentu – ekspertu tīkla apmācības par studiju kvalitātes nodrošināšanu 

Klātienes apmācības norisinājās 30.Septembrī, kur Latvijas un starptautiskie lektori 

dalībniekus iepazīstināja ar to, kā kvalitātes novērtēšana darbojas starptautiskajā līmenī, 

sniedza ieskatu Standartu un vadlīniju kvalitātes novērtēšanā Eiropas augstākās izglītības 

dokumentā, kas tika apstiprināts šī gada Eiropas augstākās izglītības telpas (EHEA) ministru 

konferencē Erevānā, kā arī piemērus, kā notiek akreditācijas un licencēšanas process 

Lietuvā. Sniegtās zināšanas dalībniekiem palīdz kļūt par studentu ekspertiem novērtēšanas 

vizītēs, kas palīdz pilnveidot augstākās izglītības kvalitāti.  

Eiropas studentu konventa organizēšana Rīgā 



No 20. līdz 23. martam Rīgā norisinājās Eiropas studentu konvents par augstākās izglītības 

sociālo dimensiju, pulcējot 100 studējošo līderus. Latvijas Studentu apvienība šo projektu 

organizēja kopā ar Eiropas Studentu apvienību (ESU) un Eiropas Padomi (Council of 

Europe). Projekta mērķis bija diskutēt par augstākās izglītības pieejamību, nonākot pie 

secinājumiem, kā studējošo pašpārvaldes, sadarbībā ar valsts institūcijām var stratēģiski 

strādāt pie augstākās izglītības pieejamības veicināšanas. 

Studentu – līderu forums 

Studentu līderu forums ir projekts studējošo pašpārvalžu aktīvākajiem biedriem, ar mērķi 

stiprināt studentu kustību, slīpēt dalībnieku personības un risināt augstākās izglītības 

politikas problēmas. Četru dienu laikā no 13.augusta līdz 16.augustam caur dažādām 

aktivitātēm dalībnieki mācījās analizēt informāciju, ko tiem sniedz, izprast sevi, savus cīņu 

biedrus, uzzinās kā vislabāk pārstāvēt savus studentus, un strādās pie augstākās izglītības 

problēm jautājumu risināšanas. 

Kam rūp students?  

Kam rūp students ir projekts jaunākajiem studējošo pārstāvjiem pamat zināšanu veidošanai 

un pirmajam enerģijas lādiņam. No 30.oktobra līdz 1.novembrim semināra dalībnieki tika 

izglītoti, kā arī pilnveidotas zināšanas un iemaņas dalībnieku turpmākajam darbam studiju 

pārstāvniecībā.  

Reflektantu informatīvā kampaņa – tradicionāls Latvijas Studentu apvienības 

konsultatīvs projekts reflektantiem (topošajiem AII studējošajiem), kas plāno uzsākt vai 

turpināt savas studiju gaitas. Piedāvāts iegūt informāciju par studijām gan ar sociālo tīklu, 

gan mājaslapas un telefona palīdzību. 

6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa grupu un 

attiecīgajā jomā 

Akadēmiskā virziena darbība 

Kopā ar sociālajiem partneriem strādāts pie jaunā augstākās izglītības finansēšanas modeļa, 

kurš tika apstiprināts 28.jūlijā, papildus publiskajā vidē runāts par nepieciešamajām 

investīcijām Augstākajā izglītībā,  kas veicinātu kvalitatīva augstākās izglītības procesa 

nodrošināšanu. Strādāts pie Latvijas nacionālās akreditācijas aģentūras izveides (Latvijas 

izglītības kvalitātes aģentūra- turpmāk aģentūra), aģentūras dokumentācijas un iekšējās 

kārtības apstiprināšanas un jaunās akreditācijas komisijas izveides. Organizācijas iekšienē 

strādāts pie studentu ekspertu sagatavošanas akreditācijas un licencēšanas vizītēm.  

Gada laikā strādāts pie Augstākās izglītības vīzijas izveides, kas ņemts par pamatu 

organizācijas vidēja termiņa plānošanas dokumentiem. Izglītības un Zinātnes ministrijai un 

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai sniegti atzinumi par grozījumiem 

Augstskolu likumā. 

Balstoties uz to, ka kā valsts prioritāte noteikta aizsardzība, šī gada laikā aktualizējās 

jautājums par obligāto militāro dienestu vai apmācībām, LSA šajā jautājumā ievāca studentu 

viedokļus, kuri tika prezentēti sociālajiem partneriem un Aizsardzības ministrijai, mainoties 

ministriem šis jautājums netika turpināts no ministrijas puses. 

Sociālā virziena darbība   
Gada laikā ir aktualizētas Eiropas augstākās izglītības telpas sociālās dimensijas 

rekomendācijas.  Strādāts pie studiju un studējošā kredīta ar valsts galvojumu kreditēšanas 

sistēmas uzlabošanas (rīkota konference, veikta pārrunas ar iesaistītajām pusēm), kas 

rezultējies, ar to, ka Ministru kabinets apstiprināja grozījumus Ministru Kabineta 2001. gada 

noteikumiem Nr. 220 „Kārtība, kādā  tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un 

studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu”, kas paredz, 

ka personām ar I vai II invaliditātes grupu vairs nebūs nepieciešams kredīta nodrošinājums 

— fiziskas personas vai pašvaldības galvojums — lai saņemtu studiju un/vai studējošā 

kredītu ar valsts galvojumu.  

Tika turpināti iepriekšējā gada iesāktie darbi. Viens no svarīgajiem jautājumiem, pie kā darbs 

tika turpināts, bija nepieciešamie grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta 



noteikumos Nr. 740 „Noteikumi par stipendijām”. Pateicoties LSA aktīvai darbībai ar 

sadarbības partneriem šie grozījumi tika apstiprināti un tagad jaunās kārtības mērķis ir 

nodrošināt, ka stipendijas tiek sadalītas pa studiju programmas akadēmiskajiem gadiem 

proporcionāli studējošo skaitam katrā akadēmiskajā gadā, kuri studē valsts finansētajās 

studiju vietās, vai arī citā veidā, saskaņā ar augstākās izglītības iestādes stipendiju 

piešķiršanas nolikumu.  

Iesākts darbs pie sabiedriskā transporta braukšanas maksas atvieglojumi studējošajiem 

Jūrmalas, Jelgavas un Ventspils pilsētā studējošajiem.  

Pārskata perioda laikā strādāts arī pie augstākās izglītības pieejamības jautājumiem 

cilvēkiem ar invaliditāti, uzrakstīts projekta pieteikums Erasmus+: jaunatne darbībā, 

izveidota elektroniska karte, kurā vienuviet atrodamas visas studentu dienesta viesnīcas 

Latvijā.  

No LSA tika sniegta palīdzība vairāku augstskolu Studējošo pašpārvaldēm pie sociālās 

dimensijas problēmjautājumu risināšanas. 

Virziena darbības ietvaros sagatavotas organizācijas nostājas (pozīcijas) par augstākās 

izglītības pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti un stipendijām studējošajiem. 

Starptautiskā virziena darbība 

No 20. - 23. martam LSA Latvijā uzņēma un organizēja 29. Eiropas studentu  

konventu par sociālo dimensiju augstākajā izglītībā. (vairāk informācija iepriekš pie 

projektiem). 

No 8. - 11. maijam divi LSA pārstāvji piedalījās 68. Eiropas Studentu apvienības 

biedru sapulcē un seminārā “The Future of the Bologna Process” Erevānā, kur tika 

iegūtas plašākas zināšanas par Boloņas procesu un tā ieviešanas līmeni katrā Eiropas 

augstākās izglītības telpas valstī, tika diskutēts par nepieciešamajām tupmākajām 

reformām, izmaiņām Eiropas standartos un vadlīnijās augstākajai izglītībai, “Yerevan 

communique” vienošanās dokumentu. Tika sagatavota studējošo nostāja par 

“Yerevan communique” dokumentu un komentāri ministru konferencei Erevānā. 

No 13. - 15. maijam divi pārstāvji no LSA bija oficiāli iekļauti Izglītības un zinātnes 

ministrijas veidotajā Latvijas delegācijā ar tiesībām piedalīties un pārstāvēt Latviju 

ministru konferencē Erevānā un tās papildus pasākumos. 

No 21.-24.jūnijam 15 pārstāvji no LSA piedalījās Baltijas organizāciju tikšanās 

(BOM) reizē, kur Baltijas valstu studējošo pārstāvji diskutēja par mūžizglītību, kā 

rezultātā tika izveidotas rekomendācijas, kuras papildinot dalībvalstis vēlā varēs 

iesniegt savās Izglītības un zinātnes ministrijās. 

No 28. - 30. septembrim divi LSA pārstāvji piedalījās 30. Eiropas studentu konventā 

un otrajā PASCL projekta konferencē, kur dalībniekiem tika paplašinātas zināšanas 

par studentu centrētu izglītību, kā arī prezentēti pirmie PASCL projekta rezultāti. 

Pasākuma ietvaros notika tikšanās ar Eiropas augsta līmeņa izglītības politikas 

darbiniekiem un diskutēts par aktuālām tēmām augstākajā izglītībā. Pasākumā tika 

apskatīta augstākās izglītības kā sektora (augstskolu, studentu organizācija, dažādu 

struktūru) loma bēgļu jautājuma risināšanā, piemēram, izglītības  pieejamība un 

integrācija. 

No 2. - 5. decembrim viens LSA pārstāvis piedalījās 69. Eiropas Studentu apvienības 

(ESU) biedru sapulcē, kur tika diskutēti un pieņemti organizācijai stratēģiski 

jautājumi, piemēram, tika apstiprināts organizācijas 2016. gada darbības virzieni un 

budžets, caurskatītas ESU prezidija, valdes locekļu un koordinatoru atskaites. 

Papildus tika diskutēts par bēgļu jautājuma attīstību un apstiprināta oficiālā ESU 

nostāja jautājuma risināšanai. 

Pilnīga Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēmas (ECTS) ieviešanu. 

Uzsākts darbs pie situācijas apzināšanas Latvijā un nepieciešamo aktivitāšu 

definēšanas, lai virzītu izmaiņas kredītpunktu uzskaites sistēmā Latvijā. 



Virziena darbības ietvaros sagatavotas organizācijas nostājas (pozīcijas) par 

augstākās izglītības valodu. 

Iekšējā virziena darbība 

Pilsoniskas sabiedrības attīstības pamatnosacījums ir demokrātiska pārvalde un 

sabiedrības iesaiste demokrātiskos procesos. Viens no demokrātiskas pārvaldes 

principiem ir maksimāla sabiedrības viedokļa uzklausīšana un piedalīšanās lēmumu 

pieņemšanā. Šogad pie šī īpaši strādāts dodoties uz studējošo pašpārvaldēm un stāstot 

par LSA un iesaistes iespējām. Biedriem un aktīvistiem piedāvāts sēdēs piedalīties 

elektroniski, kas paver iespēju reģionālajām pašpārvaldēm plašāk iesaistīties un paust 

savu viedokli. Lai pilnveidotu biedru prasmes dažādās jomās, kas palīdzētu 

pilnveidot ikdienas darba kvalitāti, organizēts kompetences celšanas semināru cikls. 

Informācijas aprite 

Pārskatīts un atjaunots informatīvais saturs LSA mājaslapā, kas ļauj studentiem vieglāk 

iepazīties ar sev interesējošajiem jautājumiem. Gada laukā dažādos veidos sagatavota 

informācija par LSA darbību un aktualitātēm, kas nodota LSA mērķauditorijai – Studējošo 

pašpārvalžu vadītājiem, biedriem, domniekiem, aktīvistiem un vispārējai interesantu grupai. 

Koordinēta sadarbība ar masu medijiem, veidojot preses relīzes. Pilnveidota organizācijas 

iekšējā komunikācija, saistošos darba dokumentus no e-pastiem pārvietojot uz mājaslapas 

sadaļu “Biedru zona”, plašākai mērķauditorijai paredzētā informācija regulāri tiek ievietota 

oficiālajā Facebook lapā vai Facebook grupā, kurā katrai pašpārvaldei ir iespēja nosūtīt ziņu 

pārējām pašpārvaldēm, kā arī iepazīties ar aktuālo informāciju un tuvākajiem organizācijas 

notikumiem.   

Pastiprināti informēti LSA biedri par organizācijas mērķi, darbībām un iesaistes iespējām 

klātienes prezentācijās, tā veicinot biedru izpratni par to, kā viņi var iesaistīties un piedalīties 

organizācijas darbā, tās mērķa sasniegšanai. 

7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas 

dibinātāju/biedru skaits _32 biedri - visu Latvijas akreditēto augstskolu studējošo pašpārvaldes, 

kā arī divu Latvijas koledžu studējošo pašpārvaldes. 

iesaistīto personu skaits __32 biedru (augstākās izglītības institūciju studējošo pašpārvalžu) 

biedri, aktīvisti un valdes locekļi, kopā apmēram 200 (divi simti) cilvēku, 

sabiedriskā labuma guvēju skaits __aptuveni  astoņdesmit pieci tūkstoši studējošo visās Latvijas 

augstākās izglītības iestādēs, kā arī vispārējās vidējās izglītības 11un 12 klašu skolēni.  

8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums 

kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma ____98,10___ euro, 

kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma ___98,10___ euro, tai skaitā: 

• sabiedriskā labuma darbībai ___98,10_______ euro 

• kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra gadā izlietoto vispārējo ziedojumu 

kopsummas _0_ euro 

9. Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm, 

komersantiem) 

Organizācijas biedru izstrādāts, un divas reizes gadā pārskatīts, gada plāns, nodrošinot to 

tiešo vajadzību iekļaušanu LSA darbības plānā. Regulāras stratēģiskās tikšanās ar LSA 

biedriem, lai pielāgotu organizācijas darba uzdevumus jaunākajām izmaiņām augstākās 



izglītības politikā. 

Sadarbība ar sociālajiem partneriem: Akadēmisko informācijas centru, Studiju un zinātnes 

administrāciju, Augstākās izglītības padomi, Latvijas rektoru padomi, Latvijas medicīnas 

studentu apvienību, Eiropas tiesību zinātņu studentu apvienību Latvijā, Latvijas Darba 

devēju konfederāciju, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Latvijas izglītības un 

zinātnes darbinieku arodbiedrību, Ārvalstu investoru padomi Latvijā.  Sadarbība ar Izglītības 

un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju,  Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes 

komisiju. 

Sadarbība starptautiskā mērogā ar Eiropas Studentu apvienību un citu Eiropas valstu 

nacionālajām studentu apvienībām. 

10. Organizācijas darbību kavējošie faktori 

Atsevišķos gadījumos atbildīgā par uzdevumu kompetences un nepieciešamo prasmju 

trūkums. Biedru, valdes locekļu un biroja darbinieka termiņu neievērošana attiecīgu darbu 

veikšanā. 

Ierēdņu un vadības maiņa Izglītības un zinātnes ministrijā, kas kavējis lēmumu pieņemšanas  

tempu, kā arī ar studentiem nesaistītais prioritāro darbu apjoms ministrijā. Veselības 

ministrijas un Tieslietu ministrijas veidotās, konkrēto zinātņu nozaru, koncepcijas, kuras, 

veidošanas periodā, netiek pārrunātas ar nozares ministriju. 

III. Turpmākās darbības plāns 

11. Organizācijas plānotā darbība nākamajā kalendāra gadā 

Ilgtermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – vairāk par vienu gadu): 
• iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot 

norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 

Darbs pie reformām studentu kreditēšanā: Plānots turpināt iesāktās sarunas ar 

iesaistītajām pusēm  par studiju un studējošā kredīta ar valsts galvojumu kreditēšanas 

sistēmas uzlabošanu. Lai informācija par problēmjautājumiem saistībā ar studentu 

kredītiem un iespējamajiem risinājumiem izskanētu plašāk sabiedrībā, plānota 

konference “Studentu kredīts - glābšanas riņķis vai akmens?”, pēc kuras sekos 

nepieciešamo grozījumu iesniegšana ministrijām. 

Augstākās izglītības pieejamība: 2015. gada decembra vidū Ministru kabinets 

apstiprināja pamatnostādņu „Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par 

personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 2014.- 2020. gadam” 

īstenošanas plānu 2015. - 2017. gadam. Plānā ir definēti mērķi / uzdevumi, kas līdz 

noteiktam laikam ir jāizpilda. Attiecīgo jautājumu, kas skar augstākās izglītības 

pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti, iesaistīto un atbildīgo pušu sarakstē ir ierakstīta 

arī LSA, tāpēc turpmākajā darbības plānā būs darbs pie jautājumiem, kas skar 

augstākās izglītības pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti risināšana. 

Pilnīga Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēmas (ECTS) 

ieviešana: šobrīd augstākajā izglītībā vienlaikus līdzās pastāv divas kredītpunktu 

uzskaites sistēmas ar atšķirīgiem noteikumiem. LSA mērķis ir veicināt pilnīgu pāreju 

uz ECTS sistēmu kā vienīgo, kas ietver vairākas būtiskas izmaiņas: studiju 

programmu veidošanas pamatprincipu maiņu, pastiprinātu mācīšanās rezultātu 



izmantošanu, mācīšanās rezultātiem atbilstošu novērtēšanas metožu izmantošanu. 

LSA skatījumā tas veicinās AI kvalitāti un tās internacionalizāciju. 

Grozījumi Ministru kabineta noteikumos “Rezidentu sadales un rezidentūras 

finansēšanas noteikumi”. Studenti šobrīd nepiekrīt divām galvenajām 

pamatnostādnēm, kuras atrunātas noteikumos (atstrādes termiņa pagarināšana un 

absolūta prioritāte reģionālajiem līgumiem),jāturpina sadarbība ar Latvijas medicīnas 

studentu apvienību un Veselības ministriju, iesniedzot atzinumu par grozījumiem un 

piedaloties diskusijās par šiem jautājumiem un jaunās kārtības izveidi. 

Grozījumi Augstskolu likumā. 2015. gadā deputāts I.Dālderis Saeimas Izglītības, 

kultūras un zinātnes komisijai iesniedza grozījumus Augstskolu likumā, no kuriem 

lielākā daļa no studentu puses nav atbalstāma. Šobrīd iesniegts atzinums par 

ieteiktajiem grozījumiem, jāseko līdzi jautājuma turpmākai attīstībai, jāpiedalās 

komisijas sēdēs.  

• plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot 

norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)  

Darbs pie AII studējošo pašpārvalžu finansējuma iegūšanas. Augstskolu likums 

šobrīd paredz, ka katra augstākās izglītības iestāde finansē savu studējošo pašpārvaldi 

1/200 apjomā no augstākās izglītības budžeta. Tika nosūtītas vēstules AII ar lūgumu 

skaidrot finansēšanas kārtību SP. Atbilstoši saņemtajām atbildēm LSA veiks darbu ar 

konkrētiem biedriem, sniedzot konsultācijas un juridiska rakstura ieteikumus, kā arī 

nodrošinot klātienes vizītes un sarunas ar AII vadību. 

 

LSA līdzdarbošanās IZM saskaņošanas darba grupās par jaunā augstākās 

izglītības finansēšanas modeļa ieviešanu. 2015. gadā LSA darbojās modeļa 

izstrādes un apstiprināšanas procesā, bet jaunajā modelī netika izstrādāta formula un 

kārtība studiju vietu bāzes aprēķināšanai. Nākamajā gadā jāstrādā pie tā, lai tiktu 

pārskatīta bāzes finansējuma aprēķināšanas formula. 

Ministru kabineta noteikumi par “valsts vienotā jurista kvalifikācijas eksāmena 

ieviešanu”. Jāorganizē forums, kurā Tieslietu ministrijas ierēdņi, kuri izstrādājuši 

noteikumus, iepazīstina studentus ar noteikumu saturu, turpmākajiem plāniem un 

vēlamo panākamo rezultātu. Balstoties uz iegūto informāciju jāveic tiesībzinātņu 

studentu anketēšana par vienoto eksāmenu un jāpiedalās šī jautājuma virzībā 

Ministru kabinetā. 

Projekts par ārvalstu studentu pārstāvniecību. Paredzētas apmācības 

pašpārvaldēm par ārvalstu  studentu iekļaušanu un pārstāvniecību ar mērķi apmācīt 

studentu līderus komunikācijā un interešu aizstāvībā konkrētajai grupai. 

Īstermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – līdz vienam gadam): 

• iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot 



norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 

LSA vidēja termiņa plānošanas dokumentu izstrāde. LSA uzsākusi vidēja termiņa 

plānošanas dokumenta izstrādi (vadlīnijas), kam pakļauta arī ieviešanas stratēģija. 19. 

marta Kongresā jāapstiprina  jaunās vadlīnijas un ar konkrētiem, sasniedzamiem 

kritērijiem jāizveido ieviešanas stratēģija. 

IZM Projekts “Iepriekš iegūtās izglītības pielīdzināšana” LSA ir viens no 

projekta īstenošanas sociālajiem partneriem. Projektā paredzēts novērtēt iepriekš 

iegūtās izglītības atzīšanas procesus Latvijas augstākajā izglītībā un sniegt 

rekomendācijas atzīšanas procesu veicināšanai Latvijas mērogā, tai skaitā sniegt 

priekšlikumus MK noteikumu grozījumiem pēc nepieciešamības. Šis projekts palīdz 

veicināt augstākās izglītības pieejamību plašākai sabiedrībai. Projekta noslēgums 

plānots 2016.gada oktobrī. 

LSA x stāstu vakari, kuros organizācijas vecbiedri dalās savā pieredzē un atmiņās 

par darbības laiku LSA. Stāstu vakaru mērķis ir celt LSA domnieku un aktīvistu 

zināšanu un izpratnes līmeni par organizācijas pagātni, smelties iedvesmu un atziņas, 

kā arī rosināt kritiski domāt par aktuālajiem notikumiem augstākajā izglītībā un tai 

pietuvinātiem tematiem. 

Senatoru un domnieku seminārs. Norisināsies no 12. marta līdz 13. martam 

Semināra mērķis ir sniegt studējošajiem zināšanas par studiju kursa aprakstiem un 

mācīšanās rezultātiem, kā arī prasmes un kompetences to uzlabošanā. 

• plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot 

norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 

Plānoti organizācijas ikgadējie projekti, kas vērsti uz augstāko izglītības iestāžu 

Studējošo pašpārvalžu aktīvistu kapacitātes uzlabošanu, piemēram, “Kam Rūp 

Students? 2016” - apmācību seminārs 1.kursa studentiem, kuriem interesē iesaiste 

studentu interešu pārstāvniecībā, “Reflektantu informatīvā kampaņa” - noderīgas 

informācijas sniegšana reflektantiem par augstāko izglītību Latvijā, “Senatoru 

seminārs” - apmācību seminārs studējošo pārstāvjiem, kas iesaistīti lēmumu 

pieņemšanā augstākās izglītības iestādēs, “Studentu līderu forums” - apmācību 

seminārs studentiem, kuri aktīvi darbojas studentu pašpārvaldēs. Papildus 

informāciju skatīt atskata 5. punktā. 

  

    Ilva Grigorjeva 

(organizācijas vadītāja paraksts
*
)   

(vārds un uzvārds) 

Piezīme. * Veidlapas rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots 

atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. 
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