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Par spīti organizācijas darbības iekšējiem 
izaicinājumiem pārskata periodā, LSA 

aktualizējusi un risinājusi virkni 
problēmjautājumu, kas skar studējošos. 



POLITIKAS INICIATĪVAS

AKTĪVA LĪDZDALĪBA AUGSTSKOLU LIKUMA GROZĪJUMU IZSTRĀDĒ
Grozījumi būtiski mainīja AI ārējās kvalitātes novērtēšanas procedūras ar mērķi 
samazināt nekvalitatīvo studiju programmu skaitu, sadalīja SV akreditāciju vilni 

4 gadu periodā un ļāva studiju virzienu akreditāciju veikt jebkurai EQAR 
iekļautai kvalitātes nodrošināšanas aģentūra pēc augstskolas vai koledžas 

izvēles. 

Rudens periodā LSA aktīvi iesaistījās attiecīgo MK noteikumu izstrādē, kas 
regulē augstskolu un koledžu akreditācijas kārtību, studiju virzienu atvēršanas 

un akreditācijas kārtību un studiju programmu licencēšanu. 

LSA iestājās par studējošo tiesībām turpināt kvalitātes novērtēšanas procedūrās 
piedalīties novērotāja statusā, un pēc ilgām diskusijām jaunajā kārtībā šīs 
studējošo tiesības tika saglabātas. Tāpat jaunie noteikumi nosaka, ka LSA 

pārstāvji ar balsstiesībām piedalās AIKNP darbā.

●
●



POLITIKAS INICIATĪVAS

ZIŅOJUMS - KĀ PILNVEIDOT AUGSTĀKĀS 
IZGLĪTĪBAS  FINANSĒŠANAS SISTĒMU

Sniedz gan analītisku ieskatu 
pašreizējās Latvijas augstākās 
izglītības finansēšanas sistēmas 

problemātikā, gan ārzemju 
pieredzē, kā arī piedāvā vairākus 

priekšlikumus šībrīža sistēmas 
pilnveidošanai.



POLITIKAS INICIATĪVAS



POLITIKAS INICIATĪVAS

11.09.2018. Saeimas IKZK sēde 12.02.2019. Saeimas AIZIAK sēde



POLITIKAS INICIATĪVAS



POLITIKAS INICIATĪVAS



POLITIKAS INICIATĪVAS

PRAKTISKĀ DOKTORANTŪRA MĀKSLĀS
2018. gada sākumā tika veikti grozījumi Augstskolu likumā, bet oktobrī 

apstiprināti Mk noteikumi, kas no 2019. gada ļaus īstenot praksē balstītas 
doktorantūras studijas mākslās. Šobrīd visas doktorantūras studiju programmas 
mākslās tiek balstītas pētniecībā, bet pērn apstiprinātie grozījumi normatīvajos 

aktos ļaus īstenot arī pamatā praksē jeb mākslinieciskajā jaunradē balstītas 
programmas. 

Izmaiņas ir būtisks uzlabojums, jo līdz šim mākslas augstskolu absolventi, kuri 
vēlējas turpināt studijas mākslas jomās profesionālās doktora studiju 

programmās mākslās, ir aizplūduši no Latvijas un savu karjeru veidojuši ārpus 
tās. 

Paldies par iniciatīvu JVLMA SP, LMA SP un LKA SP! 



POLITIKAS INICIATĪVAS



POLITIKAS INICIATĪVAS

2018. gada vasarā tika apkopoti 2017. gada sākumā 
veiktās aptaujas rezultāti, kas ļāva uzzināt vairāk par 

Latvijas studējošo pieredzi, piedaloties Erasmus+ 
apmaiņas programmā, un vēlmi doties apmaiņā. Tie 

ļāvuši izdarīt secinājumus par problēmām, ar ko nākas 
saskarties piesakoties mobilitātei, tās procesā un 

atgriežoties savā augstskolā, kā arī secinājumus par 
nepieciešamajām izmaiņām mobilitātes procesa 

atvieglošanai gan augstākās izglītības iestādēs, gan 
nacionālā līmenī. 

Ar aptaujas rezultātiem tika iepazīstināti arī EK 
pārstāvniecības Latvijā pārstāvji, tādējādi aktualizējot 

problēmjautājumus arī starptautiskā līmenī.



IKGADĒJIE PROJEKTI

Senatoru un 
domnieku seminārs 

“Mērķis”
2018. gada 6. un 7. 

aprīlis



IKGADĒJIE PROJEKTI

Studentu līderu 
forums

2018. gada 2. līdz 5. 
augusts



IKGADĒJIE PROJEKTI

Kam rūp students?
2018. gada 2. līdz 4. 

novembris



IKGADĒJIE PROJEKTI

Nākotnes studiju 
forums

2019. gada 8. marts



JAUNĀS INICIATĪVAS

Politisko partiju debates par augstāko izglītību un zinātni
2018. gada 12. septembrī



JAUNĀS INICIATĪVAS

Vairāku projektu ietvaros uzsākta cieša un veiksmīga 
sadarbība ar Latvijas Jauno zinātnieku apvienību, 

Latvijas Rektoru padomi, ziņu portālu DELFI un British 
Council pārstāvniecību Latvijā. 

Izveidota studējošo pašpārvalžu datubāze, kas šobrīd 
tiek papildināta un ir pieejama studējošo pašpārvaldēm 

LSA Biedru zonā, tādējādi uzlabojot SP savstarpējās 
sadarbības iespējas.



STARPTAUTISKIE PASĀKUMI

Ziemeļvalstu nacionālo 
studentu apvienību tikšanās 

jeb NOM.

Pasākumā tika diskutēts par 
studējošo iesaisti 

lēmumpieņemšanas procesos, 
pārstāvniecības demokrātiju un 

Ziemeļvalstu labās prakses 
piemēriem. 

NOM norisinājās Stokholmā 
2018.gada 5.-9.aprīlī



STARPTAUTISKIE PASĀKUMI

Eiropas Studentu 
apvienības (ESU) Biedru 
sapulcē tika ievēlēta ESU 

valde, kā arī noritēja aktīva 
gatavošanās Boloņas 

procesa ministru 
konferencei. Semināra laikā 
tika diskutēts par studējošo 

pārstāvju līderību.
Biedru sapulce norisinājās 

Bledā, 2018.gada 
22.-28.aprīlī



STARPTAUTISKIE PASĀKUMI

Boloņas procesa 
ministru 

konference 
Parīzē, 

studentu 
pārstāvju 
kopbilde

2018. gada 
24.-25. maijs



STARPTAUTISKIE PASĀKUMI

Baltijas nacionālo 
studentu apvienību 
tikšanās reize jeb 

BOM, kurā pārrunāts un 
diskutēts par etnisko 
minoritāšu integrāciju 

augstākās izglītības 
sistēmā.

2018. gada 14.-17. 
augusts



STARPTAUTISKIE PASĀKUMI

Lietuvas Studentu 
apvienības organizētā 
Asambleja, kuras laikā 
norit apvienības oficiālā 
konference, seminārs un 

dzimšanas dienas 
svinības.

Sventāja, Lietuva,
2018. gada 24.-26.augusts



STARPTAUTISKIE PASĀKUMI

Eiropas Studentu 
konventā tika diskutēts 

par demokrātiskām 
vērtībām un Boloņas 

procesa nākotni. 
Pasākums norisinājās 

Vīnē, 2018.gada 
23.-26.septembrī



STARPTAUTISKIE PASĀKUMI

Starptautiskas 
apmācības studentiem – 

augstākās izglītības 
kvalitātes novērtēšanas 

ekspertiem 
2018. gada 4.-6. oktobrī

Sirsnīgs paldies LU SP un 
Eiropas Studentu apvienībai 

par iniciatīvu! 



STARPTAUTISKIE PASĀKUMI

Eiropas Studentu 
apvienības rīkotās 

apmācības par migrantu 
un bēgļu iekļaušanu 
augstākajā izglītībā.

Banja Luka, Bosnija un 
Hercegovina, 2018.gada 

1.-4.novembris



STARPTAUTISKIE PASĀKUMI

Ziemeļvalstu nacionālo 
studentu apvienību tikšanās 

jeb NOM

Pamattēma - studentu 
organizāciju nozīme pilsoniskā 
sabiedrībā, dažādi rīki biedru 
kapacitātes celšanai, esošie 

šķēršļi un iespējamie risinājumi 
to pārvarēšanai. Pasākums 

norisinājās RTU Zinātniskajā 
bibliotēkā no 2018. gada 8. līdz 

12. novembrim.



STARPTAUTISKIE PASĀKUMI

ESU Biedru sapulces laikā tika 
pieņemta nostāja par maijā 

gaidāmajām Eiropas Parlamenta 
vēlēšanām, kā arī apstiprināta LSA 
rezolūcija par studentu-novērotāju 

lomu kvalitātes novērtēšanas 
procedūrās. 

Biedru sapulce norisinājas Budvā, 
Melnkalnē, 2018.gada 

25. novembrī - 1. decembrī



STARPTAUTISKIE PASĀKUMI

Rīgā norisinājās 
Eiropas Studentu 
apvienības rīkotās 

apmācības par 
studējošo garīgo 

veselību.



STARPTAUTISKIE PASĀKUMI

Eiropas Studentu 
konventā tika diskutēts 

par dažādām Eiropas 
iniciatīvām, jo īpaši 
Boloņas procesu un 
Eiropas universitāšu 

aliansēm. 
Konvents norisinājās 
Timišoarā, Rumānijā 

2019. gada 14.-17. martā



LSA PUBLICITĀTE

● Facebook (Latvijas Studentu apvienība) – 3 661 sekotāji pirms gada – 
3 236 sekotāji

● Twitter (@L_S_A) – 3 043 sekotāji
● Instagram (@studentu_lieta) – 514 sekotāji
● Mājaslapā (lsa.lv) – gada laikā apmeklējuši 10 719 individuāli lietotāji 

19 907 sesijās
● Kopumā LSA veidotie raksti publicēti vai LSA viedoklis medijos minēts 

vismaz 49 reizes, īpaši bieži Latvijas Sabiedriskajos medijos – 14 
reizes (visbiežāk Latvijas Radio – 6 reizes)

● Veiksmīga sadarbība ar portālu Delfi, tostarp retranslēta Nākotnes 
Studiju foruma 2019 tiešraide un politisko partiju debates



LSA PUBLICITĀTE

○ Mājaslapā skatītākās ziņas:
■ kongresu norise;
■ Gada balvas atskats;
■ raksti par politisko partiju debatēm.

○ Liels sasniegto lietotāju skaits un engagement (like, share, 
komentāri, klikšķi, video skatījumi) projektu atskata galerijām 
un projektu video.



LSA PUBLICITĀTE

LSA atbalsta 
LIZDA prasības
Reach – 5,5 k
Eng. – 4 %

Aptauja par 
iesaisti 
pētniecībā
Reach – 6,0 k
Eng. – 4 %



LSA PUBLICITĀTE

Partiju debašu 
atskats
Reach – 7,5 k
Eng. – 17 %

Akadēmiskais 
godīgums
Reach – 5,7 k
Eng. – 12 %



LSA PUBLICITĀTE

Infografika par doktorantu 
stipendijām
Reach – 9,4 k
Engagement – 7 %

Infografika angliski
Reach – 5,5 k
Engagemant – 8 %



KAVĒJOŠIE FAKTORI

● 2018. gadā LSA norisinājās 3 kongresi:
○ Līdz maijam LSA vadīja M. Belova;
○ No maija līdz decembrim D. Freidenfelds; 
○ Kopš decembra J. Širina.

● Akadēmiskā virziena vadītāja tika ievēlēts 2018. gada jūlijā, 
savukārt sociālā virziena vadītāja vien 2019. gada janvārī. 

● Ieilgušais valdības veidošanas process, K. Šadurska atkāpšanas no 
amata un nozares ministra neesamība.

● 13. Saeimas deputātu “ieskriešanās” likumdevēja darbā.
● LSA biedru – studējošo pašpārvalžu – aktīvas iesaistes trūkums. 
● Papildu finansējuma trūkums un ierobežotās iespējas. 



JAUNĀS POLITIKAS INICIATĪVAS

● Aktīva iesaiste IZM darba grupā par 
studiju un studējošo kreditēšanas 
sistēmas pilnveidi

● Dalība IZM darba grupā par 
doktorantūras studiju un promocijas 
procesa pilnveidi

● Uzrakstīts un iesniegts projekta 
pieteikums Sabiedrības integrācijas 
fonda programmai “NVO fonds” par 
kopējo summu 16020,73 EUR.

● Virkne iesāktu iniciatīvu! 


