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Sociālā virziena vadītāja amata apraksts

Amata eksistences mērķis:

Veicināt  augstākās  izglītības  brīvu  pieejamību  ikvienam,  nodrošinot  studējošajiem

iespējas pilnvērtīgi pievērsties studiju procesam bez sociālo vai ekonomisko apstākļu radītiem

šķēršļiem.

Amata pienākumi, uzdevumi un atbildība:

• Konsultēt  studējošo  pašpārvaldes,  LSA  Valdi,  LSA  Domi  un  projektu  vadītājus

augstākās izglītības sociālās dimensijas jautājumos.

• Pārstāvēt  LSA  un  paust  LSA  viedokli  lokāla,  nacionāla  un  starptautiska  mēroga

konferencēs, diskusijās, prezentācijās un tikšanās reizēs, kuru tēma ir kāds no LSA

Sociālā virziena vadītāja pārraudzībā esošajiem jautājumiem.

• Veidot sadarbību un veikt regulāru komunikāciju ar Izglītības un zinātnes ministriju,

Studiju un zinātnes administrāciju, Valsts izglītības un attīstības aģentūru, Labklājības

ministriju un citām atbilstošām valsts institūcijām par sociāliem jautājumiem, kas skar

studējošos. 

• Veicināt, lai augstākā izglītība ir iekļaujoša un nodrošina visu studējošo vajadzības,

palielinot  ikviena  studējošā  līdzdalības  iespējas  gan  studiju  procesā,  gan  ikdienas

dzīvē, izslēdzot diskrimināciju.

• Veicināt,  sadarbojoties  ar  studējošo  pašpārvaldēm,  augstākās  izglītības  iestādēs

vienlīdzīgu  un  pietiekamu  materiāltehnisko  nodrošinājumu  visiem  studējošajiem

atbilstoši viņu vajadzībām, tostarp aktualizējot jautājumu, ka nepieciešams nodrošināt

pielāgotu infrastruktūru un atbalsta personālu studējošajiem ar invaliditāti un iespēju

diferencēt studiju procesu atbilstoši katra studējošā vajadzībām.

• Veicināt, lai valsts budžeta stipendiju sistēma spētu nodrošināt nepieciešamos atbalsta

mehānismus studējošajiem.



• Veikt darbības, kas vērstas uz valsts galvoto studiju un studējošā kredītu saņemšanas

sistēmas vienkāršošanu.

• Aktualizēt dienesta viesnīcu pieejamību un to kvalitātes (higiēnas atbilstības) prasības.

• Analizēt  studentu  nodarbinātības  situāciju  un  izteikt  priekšlikumus  situācijas

uzlabošanai. 

• Veidot  sadarbību  un  veikt  komunikāciju  ar  Izglītības  un  zinātnes  ministriju,

Labklājības ministriju, Saeimas, komisijām, īpaši Sociālo un darba lietu komisiju, un

citām valsts institūcijām jautājumos, kas skar izglītības sociālo dimensiju,   kā arī pēc

nepieciešamības sadarboties ar augstākās izglītības īstenošanā iesaistītajiem sadarbības

partneriem (Tiesībsarga birojs,  Latvijas  Darba  devēju  konfederācija,  Latvijas  Brīvo

arodbiedrību savienība,  Rektoru padome,  Latvijas  Izglītības  un zinātnes  darbinieku

arodbiedrība, Latvijas Jauno zinātnieku apvienību, Latvijas Zinātņu akadēmiju u.c.).

• Veidot sadarbību un veikt komunikāciju ar nevalstiskajām organizācijām, kas strādā

pie dažādu sabiedrības grupu integrācijas un tiesību jautājumiem. 

• Veidot sadarbību un veikt komunikāciju ar nozares studentu organizācijām (piemēram,

Eiropas  tiesību  zinātņu  studentu  apvienības  (ELSA)  pārstāvniecību  Latvijā)

jautājumos, kas skar tiešos darba pienākumus. 

• Sniegt  priekšlikumus gan Ministru kabineta  noteikumiem, gan likumprojektiem par

jautājumiem, kas skar augstākās izglītības sociālās dimensijas jautājumus.

• Vismaz reizi divos mēnešos rīkot augstākās izglītības institūciju studējošo pašpārvalžu

sociālo virzienu vadītāju tikšanos un nodrošināt elektroniskās kontaktu listes darbību

(atjaunot kontaktus, izsūtīt aktuālu informāciju).

• Pēc vajadzības rīkot LSA Sociālā virziena sēdes un nodrošināt aktīvistu elektroniskās

kontaktu listes darbību (atjaunot kontaktus, izsūtīt aktuālu informāciju).

• Iesaistīties  LSA  viedokļa  (t.sk.  relīžu)  sagatavošanā  medijiem  par  sociālajiem

jautājumiem.

• Koordinēt LSA Sociālā virziena aktīvistus un LSA Sociālajam virzienam piesaistīto

aktīvistu vadītos projektus.

• Pārstāvēt  LSA  un  paust  LSA  viedokli  lokāla,  nacionāla  un  starptautiska  mēroga

konferencēs, diskusijās, prezentācijās un tikšanās reizēs, kuru tēma ir kāds no Sociālā

virziena vadītāja pārraudzībā esošajiem jautājumiem.

• Iesaistīties  LSA  organizētajos  projektos  un  ikdienas  norisēs,  kur  nepieciešams

viedoklis vai palīdzība sociālajos jautājumos.

• Sniegt  priekšlikumus gan Ministru kabineta  noteikumiem, gan likumprojektiem par

jautājumiem, kas skar sociālo jomu.



• Veicināt pastāvošās paradigmas maiņu augstākajā izglītībā uz studentcentrētu izglītību,

kas  veicinātu  sekmīgāku  mācību  materiāla  apguvi,  studentu  kritiskās  domāšanas

attīstību un profesionālo izaugsmi.

• 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. Situācijā, 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

sagatavot 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 reglamentējošajos  dokumentos  vai  kurus

LSA prezidents deleģē.

• Savu darbību balstīt uz LSA Statūtiem, Vadlīnijām un Vadlīniju Ieviešanas stratēģiju. 

• Atrasties LSA birojā saskaņā ar plānoto grafiku, kas saskaņots ar LSA prezidentu.

• Regulāri atjaunot un pilnveidot savas zināšanas un prasmes pašmācības ceļā, kā arī 

apmeklējot konferences, kursus un seminārus par jautājumiem, kas skar tiešos un 
netiešos darba pienākumus. 
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