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Ar šo vēstuli vēlos apliecināt savu vēlmi kandidēt uz Latvijas Studentu apvienības (LSA)
prezidenta amatu. Uzskatu, ka līdzšinējā darbībā gūtā pieredze, prasmes un redzējums par
organizācijas turmpāko darbību un attīstību atbilst tam, lai uzņemtos šī amata pienākumus.
Esmu sabiedriski aktīva jauniete jau kopš pamatskolas laikiem, studējošo interešu
pārstāvniecībā iesaistījos līdz ar studiju uzsākšanu, un vienmēr esmu bijusi gatava pieņemt jaunus
izaicinājumus un uzņemties atbildību. Šobrīd Latvijas Studentu apvienība ir nonākusi situācijā, kurā
tai ir nepieciešama skaidra attīstības un turpmākās darbības vīzija. LSA nepieciešams vadītājs, kas ir
gatavs strādāt pie virknes jau iesāktiem darbiem ar jau daļēji nokomplektētu komandu. Vadītājs,
kurš spēs partneru acīs saglabāt organizācijas tēlu kā stabilu un uzticamu. Vadītājs, kurš ir gatavs
celties un krist, lai Latvijas studējošo intereses būtu pārstāvētas nacionālā un starptautiskā līmenī, lai
studējošo balsis tiktu sadzirdētas un uzklausītas neatkarīgi no augstskolas, kurā tie studē. Uzskatu,
ka es tāda būtu.
Pēdējā gada laikā darbojoties LSA, esmu augusi un pilnveidojusies ne tikai kā personība, bet
arī kā studējošo interešu pārstāve. Mainot dažādas pozīcijas – studējošo pašpārvaldes vadītāja, LSA
domniece, projektu vadītāja, virziena vadītāja palīdze un LSA valdes locekle, esmu iepazinusi šī
darba un organizācijas specifiku, lai spētu ātri pielāgoties pārmaiņām un tās vadīt. Esmu gatava vēl
vismaz pusotru gadu darboties studējošo pārstāvniecībā, lai tādējādi ne tikai uzlabotu Latvijas
augstākās izglītības kvalitāti un pieejamību, bet arī, lai stiprinātu studējošo pārstāvniecības kustību
kā nozīmīgu Latvijas pilsoniskās sabiedrības daļu. Pašreizējā termiņā LSA ir iesākusi virkni ar
jautājumiem, pie kuriem ir jāturpina aktīvs darba arī 2019. gadā, strādājot kopā ar jauno Saeimas
sastāvu, jauno Ministru kabinetu, studējošo pašpārvaldēm un nozares sociālajiem partneriem.
Mani iedvesmo darbs nevalstiskajā sektorā, jo tajā darbojas pašaizliedzīgi, iedvesmojoši un
ļoti spējīgi cilvēki, kas ir gatavi strādāt ne tikai sev un savam privātajam labumam, bet arī citiem,
kopīgā labuma vārdā. Līdz šim esmu darbojusies dažādās nevalstiskajās organizācijās, tomēr šobrīd
izvēlējusies nobāzēties Latvijas Studentu apvienībā. Vēlos strādāt šīs organizācijas un studējošo
labā, daloties ar savām idejām, enerģiju, apņēmību un zināšanām, palīdzot tai pilnveidoties un augt.
Vēlos, lai katrs LSA biedrs justos piederīgs organizācijai, lai jau gadiem sasāpējuši jautājumi tiktu
atrisināti, vai paveikts ievērojams progress to atrisināšanā. Un es esmu gatava strādāt, lai tas notiktu.
Augstu novērtēšu katra izrādīto uzticību un gatavību darboties kopā ar mani!
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