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darbības programma. 

 

Uzskatu, ka šī gada darbības plāna galvenie mēŗki ir izdarīt visu, lai panāktu finansējuma 
pieaugumu augstākajai izglītībai un Latvijas Studentu apvienības darbības sakārtošana un 
uzlabošana. Taču, lai vai kādi būtu mani uzskati, vēl svarīgāk, lai Latvijas Studentu 
apvienība veiksmīgi funckionētu, ir tas, ka ir nepieciešams nevis katram atnākt ar saviem 
mērķiem un darbiem, bet kopīgi vienoties par to, kas un kā šogad ir jāizdara. 

Pamats darbības plānam Valdes locekļiem ir noteikts LSA Statūtu 8.5.1. punktā, kur 
noteikts, ka Valde:  

8.5.1. vada Latvijas Studentu apvienības darbu Kongresu un Domes sēžu 
starplaikā, vadoties pēc LSA Vadlīnijām un rīcības plāna attiecīgajam periodam; 

papildus tam, LSA Pozīcijām ir jāatbilst LSA Statūtiem, savstarpēji jāatbilst LSA 
Vadlīnijām.  Pamatojoties uz Biedrību un nodibinājumu likumā ir noteikto   

Biedrību un nodibinājuma likuma 10. panta 1. daļu; 
      

10. panta (2) Jautājumos, kas saistīti ar attiecīgās biedrības vai nodibinājuma 
darbības mērķi, biedrība un nodibinājums var vērsties valsts un pašvaldību 
institūcijās, kā arī tiesā un aizstāvēt savu biedru tiesības vai ar likumu 
aizsargātās intereses. 
 

Un LSA Statūtos noteikto: 
      

2.2.5. aktīvi pauž nostāju, viedokli un attieksmi, organizējot sapulces, piketus un 
gājienus; 

      
7.4.4. pieņem lēmumus studējošajiem aktuālajos jautājumos. 
 

LSA Kongress ir veiksmīgi apstiprinājis LSA Vadlīnijas 2015./2016. gadam ar 
apakšpunktiem 1. augstākās izglītības kvalitāte un 4. augstākās izglītības finansējums un 
LSA Dome pieņēmusi pozīcijas Nr. 2015/NP1, Nr. 2013/NP3, Nr. 2013/NP4, Nr. 
2013/NP5, kas tad arī nosaka galvenos darbības virzienus 2015. gadā. Taču ir skaidrs, ka 
visam vienādu fokusu un resursus šī gada laikā nevarēs veltīt, tāpēc par sava darbības 
plāna pirmo uzdevumu izvirzu to, ka LSA Valdei kopā ar LSA Domi ir nepieciešams 
izstrādāt kvalitatīvu LSA Gada plānu, pamatojoties uz iepriekš minētājiem dokumentiem 
un LSA Revīzijas komisijas ziņojuma 2014./2015. ieteikumiem, izvirzot prioritātes, 



nosakot mērķus un sasniedzamos rezultātus. Attiecīgi, pamatojoties uz LSA Gada plānu 
tiks noteikti konkrētie darbi Akadēmiskajam virzienam šajā gadā. 

Paralēli tam ir jāveic Latvijas Studentu apvienības darbības sakārtošana. LSA Revīzijas 
komisijas ziņojums 2014./2015. parāda to, ka šobrīd LSA iekšējās pārvaldības procesi vai 
nu neeksistē un ir balstīti uz individuālām cilvēku darbībām, vai ir daļēji definēti un tiek 
ievēroti nepatstāvīgi, nostādot organizāciju šo zemākajos organizācijas spēju līmeņos. 
LSA Valdei sadarbojoties ar LSA RK un LSA Domi ir jādara viss, lai organizācijas 
pārvaldība kļūtu kvalitatīvāka un virzīta uz pastāvīgu proesu atttīstību un jāpieņem 
vairāki nozīmīgi lēmumi par veidiem, kā organizācija darbosies nākotnē.  

 

Līdz ar to, manā skatījumā, galvenie uzdevumi šajā gadā Akadēmiskajam virzienam ir: 

• Turpināt iepriekš iesāktos LSA Valdes Akadēmiskā virziena darbus; 
• Izveidot kvalitatīvu LSA Gada plānu un veltīt atbilstošus resursus tā izpildei; 
• Uzlabot organizācijas iekšējās pārvaldības procesus ņemot vērā LSA Revīzijas 

komisijas ziņojumu 2014./2015.; 
• Veidot pēctecību, veicināt LSA Domnieku un aktīvistu iesaisti; 
• Sakārtot un aktualizēt LSA Pozīcijas. 

 
 
Papildus iepriekš nosauktajam, uzskatu, ka šogad nepieciešams pievērst uzmanību arī 
augstākās izglītības jautājumu izpēte, kas tieši nav iekļauti LSA darbību regulējošajos 
dokumentos:  
 

• Praktiskā doktorantūra; 
• LSA studentu ekspertu tīkls no tieši no Latvijas studentiem ekspertiem.  
• LR Aizsardzības ministrijas plāniem saistībā ar studentu militāro apmācību. 

 


