Latvija Studentu apvienība
_________________________________________
(organizācijas nosaukums)
40008010647
_________________________________________
(organizācijas reģistrācijas numurs)
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 (LSA) 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, kas pārsniegušas darbspējas vecumu
X 15–25 gadus veci jaunieši
personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm
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, LV1050
Kontaktadrese
Mārstaļu iela 2/4-4, Rīga, LV1050
tālruņa numurs
67216061
faksa numurs
67216061
e-pasta adrese
lsa@lsa.lv
mājaslapa
http://www.lsa.lv/

II. 2017.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)
Nākotnes studiju forums: Izaicinājumi un tendences augstākajā izglītībā Latvijā.
Forums ar mērķi apzināt, kāda ir nākotnes izglītība, iepazīstināt ar inovatīvām idejām,
sasaistīt tās ar darba tirgus aktualitātēm un perspektīvām, kā arī diskutēt, uz kādām reformām
jāvirzās Latvijas augstākajai izglītībai. Foruma ietvaros notika četras paneļdiskusijas: 1.
“Kompetencēs balstīta augstākā izglītība”; 2.“Studiju starptautiskā dimensija”; 3. “Zinātnes
loma augstākajā izglītībā”; 4. “Iekšējā un ārējā kvalitātes nodrošināšana”. Forums notika

2017. gada 4. februārī Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā (Jelgavas iela
1, Rīga).
Senatoru un domnieku seminārs “Mērķis”. 8. līdz 9. aprīlī Latvijas Lauksaimniecības
universitātes telpās (Jelgavā) norisinājās jaunu veidolu ieguvušais Senatoru un domnieku
seminārs – seminārs studējošo pārstāvjiem augstskolu lēmējinstitūcijās MĒRĶIS’17. Tā
ietvaros 24 dalībnieki no desmit dažādām augstskolām ieguva metodes un zināšanas, kas
nepieciešamas veiksmīgai savas augstskolas studentu interešu pārstāvniecībai.
Studentu Līderu forums. No 11. līdz 13. augustam Rīgas Doma kora skolā (Meža iela 15,
Rīga) norisinājās LSA ikgadējais projekts “Studentu Līderu Forums”, vienviet pulcējot vairāk
nekā 40 pārstāvjus no dažādām Latvijas augstākās izglītības iestāžu studējošo pašpārvaldēm.
Pasākumā tika izskatīti dažādi temati saistībā ar foruma galveno tēmu – augstākās izglītības
kvalitāti – un līderību, tostarp komandas darbu, ar mērķi pilnveidot dalībnieku zināšanas, tā
stiprinot studentu kustību. Lekciju, darba grupu, piedzīvojumu trases un paneļdiskusijas
ietvaros ar foruma dalībniekiem savā pieredzē dalījās attiecīgo jomu speciālisti, LSA
vecbiedri un valdes locekļi. Pirms foruma tā dalībniekiem, kā arī jebkuram interesentam bija
iespēja piedalīties pirms-pasākumā, kas notika 31. jūlijā Eiropas Savienības mājā.
Projekts “Baltijas valstu nacionālo studentu apvienību tikšanās”. Laikā no 14. līdz
17. septembrim LSA sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā organizēja un
Latvijā uzņēma Baltijas valstu nacionālo studentu apvienību tikšanās reizi (Baltic
Organizational Meeting – BOM), kas pulcēja studentu pārstāvjus no Igaunijas Studentu
apvienības (EÜL), Lietuvas Studentu apvienības (LSS) un LSA. BOM ir reģionāls sadarbības
līgums, kura mērķis ir veicināt sadarbību un zināšanu pārnesi starp studentu organizācijām
Baltijas valstu starpā. Ņemot vērā augstākās izglītības sektora tendences Baltijas valstīs,
projekta tēma bija augstākās izglītības iestāžu (AII) konsolidācijas process. BOM dalībnieku
pamatuzdevums bija noskaidrot to, kas šķiet būtisks tieši studentiem, lai spētu veikt sekmīgu
un labi organizētu AII konsolidācijas procesu. Lai projekta dalībniekiem sniegtu plašāku
ieskatu AII konsolidācijas jautājumu spektrā, tika aicināti vairāki augstākās izglītības
eksperti, kas sniedza savu skatījumu par pārmaiņu procesu augstākajā izglītībā.
Seminārs “Kam rūp students? 2017”. 3 dienu motivācijas un iedvesmas seminārs, kas ik
gadu vienkopus pulcē jaunos un atraktīvos studentu pašpārvalžu aktīvistus, lai pilnveidotu
viņu zināšanas par studējošo pašpārvaldēm un LSA kā institūcijām, kas pārstāv studentus,
izspēlējot dažādas simulācijas un piedāvājot izglītojošas lekcijas. Šī pārskata periodā tas
notika no 20. līdz 22. oktobrim viesu namā “Debesu bļoda”.
6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa
grupu un attiecīgajā jomā
2017. gadā tikuši risināti vairāki augstākajā izglītībā būtiski jautājumi, kuros aktīvu lomu
ņēma LSA. Daudzos jautājumos ir panākti studējošajiem pozitīvi lēmumi. LSA nozīmīgākie
sasniegumi 2017. gadā ietver:
 Apstiprinot 2018. gada budžetu un budžeta ietvaru nākamajiem 3 gadiem, Saeima
piešķīra papildu līdzekļus augstākajai izglītībai, trīs gadu periodā paredzot kopumā
906 750 eiro ar mērķi segt valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI)
likmes pieaugumu. Tādējādi tika risināts LSA aktualizētais problēmjautājums par to,
ka varētu tikt samazināts valsts finansēto studiju vietu jeb budžeta vietu skaits, neturot

2016. gada rudenī pēc studentu gājiena sniegto valdības solījumu to nemazināt.
 Rudenī valdība apstiprināja grozījumus kārtībā, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un
dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā
sniegtu galvojumu. Noteikumu projektā tika iekļauti vairāki LSA aktualizētie un
iesniegtie priekšlikumi, tostarp, nozīmīgākās pārmaiņas sistēmā – studējošā kredīta
“griestu” celšana no 170,74 eiro uz 80% no valstī noteiktās minimālās mēneša algas
apjoma (2018. gadā tie ir 344 eiro) un studiju kredīta maksimālā apmēra
paaugstināšana, samazinot to gadījumu skaitu, kuros studiju kredīts ar valsts
galvojumu nenosedz visu studiju maksu.
 Apstiprināti grozījumi Ministru kabineta noteikumos, kas paredz pilnveidot
sertifikācijas kārtību zobārstniecības studentiem no ārvalstīm. Jaunais regulējums
paredz, ka studentiem no ārvalstīm pirmreizējās sertifikācijas procesā vairs nebūs
nepieciešams apliecināt valsts valodas zināšanas. Pirms izmaiņu veikšanas ārvalstu
studējošajiem sertifikācijas eksāmena ietvaros bija jāapliecina latviešu valodas
zināšanas C1 līmenī, kas radīja īpašas grūtības, jo studiju process norisinājās angļu
valodā.
 Studējošo pārstāvji ieguva arī plašākas tiesības piedalīties studiju kvalitātes vērtēšanā
─ tagad arī studiju programmu licencēšanas procesā, kurš par edzēts, lai drīkstētu
uzsākt studiju programmas īstenošanu, piedalās viens LSA deleģēts students eksperts.
Pēc LSA ierosinājuma turpmāk studiju virzienu akreditācijas procesā tiks vērtēta arī
augstskolas vai koledžas studējošo pašpārvaldes darbība, kas varētu veicināt studējošo
iesaisti studiju kvalitātes nodrošināšanas procesā.
 Tika arī iesākts vai turpināts darbs pie vairākiem nozīmīgiem grozījumiem. Īpaši
izceļams tas, ka Saeima pirmajā lasījumā pieņēma grozījumus Augstskolu likumā
(šobrīd tie jau apstiprināti trešajā lasījumā), konceptuāli atbalstot nepieciešamību arī
Latvijā ieviest profesionālā doktora grādu mākslās. Sākotnēji šo jautājumu bija
aktualizējusi LSA, tiekoties ar Kultūras ministri, un pēc tās tika uzsākts darbs, lai
nodrošinātu pētniecībā balstītas mākslinieciskās prakses doktorantūras programmu
ieviešanu Latvijā, kas šobrīd jau rezultējies ar priekšlikumiem grozījumiem
Augstskolu likumā.
 Papildus vairāku normatīvo aktu grozījumiem, kas skar studējošos, ir vērts izcelt arī
šogad izveidoto LSA Zinātnes fondu, kura mērķis ir nodrošināt Latvijas augstskolu
studējošajiem iespēju piedalīties starptautiskās zinātniskās konferencēs un semināros.
Šī gada rudens semestrī 10 studējošie no dažādām augstskolām jau ir ieguvuši LSA
Zinātnes fonda piešķirto atbalstu un devušies uz zinātniskajām konferencēm, kas
norisinājušās dažādās pasaules valstīs.
 LSA iekšējās vides prioritāšu sarakstā bija darbs pie studējošo pašpārvalžu
pārstāvniecības stiprināšanas un kapacitātes celšanas. Šī mērķa sasniegšanai tika
veidoti kompetenču celšanas vakari un organizētas vizītes pie biedriem. LSA biedri
informēti par organizācijas mērķi, darbībām un iesaistes iespējām klātienes
prezentācijās un Iespēju lapās, kuras tika izsūtītas e-pastos, tā veicinot biedru izpratni
par to, kā viņi var iesaistīties un piedalīties organizācijas darbā, tās mērķa
sasniegšanai.
 Strādāts pie “studentu-ekspertu” tīkla, kura ietvaros izveidots video lekciju cikla
studentiem. Deleģēti pārstāvji ekspertu un novērotāju amatiem augstākās izglītības
kvalitātes novērtēšanas vizītēs (akreditācijās un licencēšanās).
 Organizēti ikgadējie LSA projekti un semināri – “Studentu Līderu forums”, jauno
pašpārvalžu aktīvistu seminārs “Kam Rūp Students?”, senatoru un domnieku seminārs
“Mērķis”, kā arī LSA Gada balva. Papildus tam 1. gadu notika arī “Nākotnes studiju

forums: Izaicinājumi un tendences augstākajā izglītībā Latvijā”.
 Septembrī LSA organizēja Baltijas valstu nacionālo studentu apvienību tikšanās reizi
(Baltic Organizational Meeting – BOM), kas pulcēja studentu pārstāvjus no Igaunijas
Studentu apvienības (EÜL), Lietuvas Studentu apvienības (LSS) un LSA. BOM
aplūkotās tēmas bija par augstākās izglītības iestāžu konsolidācijas jautājumiem
kontekstā ar notiekošajām reformām Baltijas valstu izglītības sistēmās.
 LSA pārstāvji piedalījušies vairākos starptautiskajos pasākumos, kā piemēram,
Eiropas Studentu apvienības Biedru sapulcē, kur tika diskutēts par tuvāko gadu
stratēģiskās prioritātes; Eiropas Studentu konventā, kur fokuss bija vērsts uz augstākās
izglītības nākotnes nodrošināšanu, īpaši izceļot Eiropas augstākās izglītības telpu
(European Higher Education Area); Lietuvas Studentu apvienības Asamblejā, kur
notika paneļdiskusijas par augstākās izglītības pieejamību un iestāžu konsolidācijas
iespējamajiem ieguvumiem un riskiem; Ziemeļvalstu nacionālo studentu apvienību
tikšanās reizē (Nordic Organizational Meeting – NOM), kur tika skatītas tādas tēmas
kā augstākās izglītības reformas Lietuvā, 3+2 studiju modelis un kvalitatīvas
augstākās izglītības priekšnosacījumi.
 Pie vairākiem studējošajiem nozīmīgiem jautājumiem ir uzsākts darbs, kā arī tiek
turpināts iepriekšējos periodos aizsāktais, pamatojoties uz LSA plānošanas
dokumentos minēto.
7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas
dibinātāju/biedru skaits: 29 biedri - visu Latvijas akreditēto augstskolu studējošo
pašpārvaldes, kā arī divu Latvijas koledžu studējošo pašpārvaldes.
iesaistīto personu skaits: 29 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 vispārējo vidējo izglītību iegūstošie skolēni.
8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums
kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma 1 110.47 euro
kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 1 110.47 euro, tai skaitā:
- sabiedriskā labuma darbībai 1 110.47 euro
- kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra gadā izlietoto vispārējo ziedojumu
kopsummas 0.00 euro
9. Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes
iestādēm, komersantiem)
Šī pārskata periodā LSA Domes Stratēģiskajos semināros tika izstrādāts gada plāns,
nodrošinot to tiešo vajadzību iekļaušanu LSA darbības plānā. Notikušas regulāras darba
grupas, individuālas tikšanās un vizītes ar LSA biedriem, lai pielāgotu organizācijas darba
uzdevumus LSA biedru aktualizētajiem jautājumiem un jaunākajām izmaiņām augstākās
izglītības politikā.
Turpināta iesāktā sadarbība ar sociālajiem partneriem: Augstākās izglītības padomi,
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību, Latvijas Jauno ārstu asociāciju,
Latvijas Jauno zinātnieku apvienību, Latvijas Zinātņu akadēmiju, Latvijas Rektoru padomi,
Latvijas Darba devēju konfederāciju, Ārvalstu investoru padome Latvijā, Memoranda
padomes pārstāvjiem/nevalstiskajām organizācijām.

Uzturēta sadarbība ar Ministru kabinetu (ministriem), Izglītības un zinātnes ministriju
(IZM), Kultūras ministriju, Tieslietu ministriju, Akadēmisko informācijas centru/Augstākās
izglītības kvalitātes aģentūru, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisiju, Saeimas
Ilgtspējīgas attīstības komisiju un Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā u.c.
Turpināta sadarbība starptautiskā mērogā ar Eiropas Studentu apvienību un citu
Eiropas valstu nacionālajām studentu apvienībām, piedaloties viņu rīkotajos izglītojošajos
pasākumos par augstāko izglītību un studējošo interešu pārstāvniecību, kā arī elektroniskā
veidā uzturot regulāru saziņu.
Regulāri nodrošināta informācija, izmantojot ziņu lapas un sociālos tīklus, par LSA
darbību un aktualitātēm, kas nodota LSA mērķauditorijai – Studējošo pašpārvalžu vadītājiem,
biedriem, domniekiem, aktīvistiem un vispārējai interesantu grupai. Uzturēta organizācijas
iekšējā komunikācija. Saistošie darba dokumenti un atskati no darba grupām un sēdēm
ievietoti mājaslapas sadaļā “Biedru zona”. Plašākai mērķauditorijai paredzētā informācija
ievietota oficiālajā LSA mājaslapā un LSA Facebook lapā vai Facebook grupā.
10. Organizācijas darbību kavējošie faktori
Valdes locekļu nomaiņa pārskata perioda laikā (izmaiņas Viceprezidenta amatā).
Atsevišķos gadījumos atbildīgā par uzdevumu kompetences un nepieciešamo prasmju
trūkums. Valdes locekļu un biroja darbinieka termiņu neievērošana attiecīgu darbu veikšanā.
Viens no galvenajiem darbības kavējošajiem faktoriem ir bijis LSA biedru – studējošo
pašpārvalžu – aktīvas iesaistes trūkums.
Ierēdņu un darbinieku nomaiņa ministrijās, kas kavējusi lēmumu pieņemšanas tempu,
kā arī ar studentiem nesaistītais prioritāro darbu apjoms ministrijā. Ministriju steidzamā kārtā
virzāmie dokumenti uz apstiprināšanu Ministru kabinetā. Vairākos gadījumos ir bijis pārāk
īss laiks atzinumu sagatavošanai un iesniegšanai, kas radījis nepieciešamību pēc lielākas
piepūles to kvalitatīvai sagatavošanai. 2017. gadā Izglītības un zinātnes ministrija vairākas
reizes sniegusi grozījumus Augstskolu likumā, izmantojot iespējas, ko sniedz Saeimu,
tādējādi nozares pārstāvjiem, tostarp LSA, radot situācijas, kad ātri jāreaģē Saeimas komisiju
sēdes uz vietas bez iepriekšējas padziļinātas sagatavošanās.
Papildus finansējuma nepieciešamība, lai veiksmīgāk pilnveidotu LSA gan iekšējo,
gan ārējo darbību. Vairākas idejas un vēlmes nav īstenotas finansējuma trūkuma dēļ.
Finansējuma trūkums ir radījis arī negatīvas sekas uz LSA darbinieku motivāciju darboties, jo
apstākļi ir radījuši situāciju, kad nepieciešams papildus LSA darbam piepelnīties citviet.

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)
1)
Plānots, ka 2018. gada 27. februārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisināsies jau
otrais LSA rīkotais “Nākotnes Studiju forums: Izaicinājumi un tendences augstākajā
izglītībā Latvijā”. Pasākumā piedalīsies augstākās izglītības, darba tirgus un politikas

veidotāju pārstāvji un studenti. Plānots, ka forumu ar vieslekciju atklās viesis no
Lielbritānijas – izglītības pārmaiņu aģents, uzņēmuma Bryanston Square dibinātājs
vadītājs Marcus Orlovsky. Nākotnes Studiju forumā dalībniekiem būs iespēja
piedalīties kādā no diskusijā par digitalizācijas ietekmi uz augstāko izglītību vai
demokrātijas un valstiskuma lomu tajā. Forumā iegūto informāciju no
paneļdiskusijām un lekcijām plānots apkopot un pēc tam izmantot LSA darbībā, gan
plānojot nākamos izglītojošos pasākumus, gan izmantojot ikdienas darbā, strādājot ar
augstākās izglītības politikas veidotājiem, kā arī studējošo pārstāvjiem augstskolās.
2)
Senatoru un domnieku seminārs “MĒRĶIS’18”, kura mērķis būs radīt padziļinātu
izpratni par akreditāciju procesu un studējošā iesaisti iekšējās kvalitātes
nodrošināšanā. Seminārs pašlaik tiek veidots, mēģinot piemērot saturu dalībniekiem
ar dažādu zināšanu līmeni un pieredzi lēmējinstitūcijās, ļaujot ne tikai noklausīties
lekcijas, bet arī mācīties citam no cita. Semināra norise plānota 2018. gada 6. - 7.
aprīlī. Paredzēts, ka semināra dalībnieki pēc tam turpinās aktīvi darboties studējošo
pārstāvniecībā ilgtermiņā.
3) Viena no LSA darbības prioritātēm būs vērsta uz to, lai 2019. gads tiktu noteikts par
Latvijas Nacionālās augstākās izglītības un zinātnes sistēmas simtgades gadu, nosakot
šīs jomas par prioritātēm un piešķirot nepieciešamo finansējumu no valsts puses.
Tāpēc paredzams, ka tiks rīkotas kādas publiskākas akcijas, pievēršot sabiedrības
uzmanību augstākās izglītības jautājumiem un tās nākotnes perspektīvām.
4)
Paredzams, ka gan Izglītības un zinātnes ministrijas, gan Saeimas Izglītības,
kultūras un zinātnes komisijas darba kārtībā turpināsies darbs pie normatīvo aktu
grozījumu sagatavošanas un apstiprināšanas. Lai nodrošinātu studējošo
pārstāvniecību, plānots turpināt LSA iesaisti Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes
komisijas, ministriju un Augstākās izglītības padomes darbā. Plānots turpināt iesākto
darbus, sniedzot atzinumus par iesniegtajiem priekšlikumiem no studentu
skatupunkta, uzmanot, lai netiek pārkāptas studējošo tiesības.
- plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
Plānots, ka LSA turpinās virzīt priekšlikumus, lai tiktu uzsākta valsts finansēto studiju
vietu piešķiršana pēc kvalitātes kritērijiem, veicināts akadēmiskais godīgums augstskolās,
pilnveidota studiju mobilitātes norise un novērstas nepilnības tajā. Plānots noskaidrot
studējošo viedokli par problēmām, ar kurām tie saskaras ņemot studiju un studējošo kredītu,
lai tālāk varētu strādāt pie šo problēmu novēršanas, kā arī strādāsim arī pie tā, lai veicinātu
augstākās izglītības pieejamību, un citiem jautājumiem.
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)
Lai sniegtu iespēju LSA aktīvistiem apgūt jaunas un papildināt esošās kompetences, 2018.
gada februārī un martā tiks rīkots aktīvistu kapacitātes celšanas cikls, kurā trīs lekcijās tiks
sniegta iespēja uzzināt vairāk par trim svarīgām prasmēm ─ emocionālo inteliģenci, spēju
uzņemties atbildību un problēmrisināšanas prasmēm.
- plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus

norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
1. Plānots, ka LSA pārstāvji piedalīsies Eiropas studentu apvienības 74. Biedru sapulcē,
kas no 2018. gada 22. līdz 28. aprīlim norisināsies Bledā, Slovēnijā. Semināra tēma
aptvers tematus, kas saistīti ar spēcīgākas studentu kopienas/kustības veidošanu
(studentu ieguvumi, aizstāvības metodes, studentu līderu attīstība).
2. Plānots, ka LSA pārstāvji piedalīsies 35. Eiropas Studentu konventā (European
Students’ Convention – ESC), kas no 2018. gadā no 13. līdz 17. martam
norisināsies Tallinā, Igaunijā. Konventa tēma – iekļaujoša studentu kustība.
Galvenie aplūkojamie jautājumi būs ārzemju studējošo labklājība un iesaiste
studentu kustībā.
3. Plānoti organizācijas ikgadējie projekti, kas vērsti uz augstāko izglītības iestāžu
Studējošo pašpārvalžu aktīvistu kapacitātes uzlabošanu, piemēram, “Kam Rūp
Students? 2018” - apmācību seminārs studentiem, kuriem interesē iesaiste studentu
interešu pārstāvniecībā, “Studentu līderu forums” - apmācību seminārs studentiem,
kuri aktīvi darbojas studentu pašpārvaldēs, kā arī citus atbilstoši aktualitātēm un
organizācijas biedru vēlmēm.

___________________________
(organizācijas vadītāja paraksts*)

__________________________
(Maira Belova)

Piezīme.
*
Veidlapas rekvizītu "organizācijas vadītāja paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais
dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām elektronisko dokumentu
noformēšanas prasībām.
2018.gada ____. martā

