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Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns 

  

I. Vispārīgā daļa 

  

 1. Organizācijas darbības mērķis 

Latvijas Studentu apvienības (LSA) mērķis ir pārstāvēt Latvijas studējošos 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 akreditēto 
Latvijas augstskolu studējošo pašpārvaldes. Latvijas Studentu apvienība 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, LV-1050 

Kontaktadrese: 

Mārstaļu iela 2/4-4, Rīga, LV-1050 

Tālruņa numurs: 
67216061 

E-pasta adrese:  

lsa@lsa.lv 

Mājaslapa: 
http://www.lsa.lv/ 

  

II. 2018. 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.Foruma mērķis bija iepazīstināt dalībniekus ar inovatīvām idejām augstākajā 
izglītībā un formulēt, kā jāmainās Latvijas augstākās izglītības telpai un institūcijām. 
Foruma ietvaros norisinājās divas diskusijas, kurās piedalījās augstākās izglītības iestāžu 
pārstāvji un politikas veidotāji. Diskusiju tēmas skāra digitalizācijas ietekmi uz augstāko 
izglītību un valsts lomu augstākajā izglītībā. Tas bija jau otrais šāda veida forums, ko rīko 
LSA. Pasākumā piedalījās vairāk nekā 100 dalībnieki no augstākās izglītības iestādēm, 
valsts pārvales institūcijām un nevalstiskām organizācijām, tostarp politiķi un studējošie. Šī 

http://www.lsa.lv/


gada forums notika 27. februārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā). 
 

Senatoru un domnieku seminārs “Mērķis”. Seminārā pulcējās 30 dalībnieki, kas guva 
zināšanas par augstskolu akreditācijas procesu, augstākās izglītības iekšējo kvalitātes 
nodrošināšanu un attīstīja prasmes, kas nepieciešamas studējošo senatoram un domniekam. 

Seminārs notika Rīgas Stradiņa universitātes Studentu mājā (Palasta ielā 3, Rīgā) 6. un 7. 

aprīlī. 
 

Studentu līderu forums. No 2. līdz 5. augustam Bulduru Dārzkopības vidusskolā (Viestura 
iela 6, Jūrmala) norisinājās LSA ikgadējais projekts Studentu līderu forums, vienuviet 

pulcējot vairāk nekā 40 pārstāvjus no dažādu 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 un piedzīvojumu 
trases ietvaros ar foruma dalībniekiem savā pieredzē dalījās attiecīgo jomu speciālisti, LSA 
vecbiedri un valdes locekļi.  
 

Projekts “Ziemeļvalstu nacionālo studentu apvienību tikšanās”.  LSA organizēja un 
Latvijā uzņēma Ziemeļvalstu nacionālo studentu apvienību tikšanās reizi (Nordic 
Organizational Meeting – NOM), kas pulcēja pārstāvjus no Igaunijas (EUL), Lietuvas 
(LSS), Somijas (SYL un SAMOK), Zviedrijas (SFS), Norvēģijas (NSO), Dānijas (DSF), 
Islandes (LIS), Fēru salām (MFS) un Grenlandes (AVALAK) studentu apvienības. NOM ir 
reģionāls sadarbības līgums, kura mērķis ir veicināt sadarbību un zināšanu pārnesi starp 
studentu organizācijām Ziemeļvalstu starpā, ar vienotu spēcīgu viedokli pārstāvēt studējošo 
intereses Ziemeļvalstu ministru konferencē un Eiropas Studentu apvienībā. Lai arī izglītības 
sistēmas laika gaitā kļuvušas arvien atšķirīgākas, studējošo pārstāvniecībā vērojamas 
līdzīgas tendences, t.sk. problēmas, tāpēc NOM laikā tika diskutēts par studentu 
organizāciju nozīmi pilsoniskā sabiedrībā, dažādiem rīkiem biedru kapacitātes celšanai, 
esošajiem šķēršļiem un iespējamajiem risinājumiem to pārvarēšanai. Projekta aktivitātes 
norisinājās Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātē (Ķīpsalas ielā 6, Rīgā) laikā 
no 8. līdz 12. novembrim.  
 

Seminārs “Kam rūp students?” 2018.Trīs dienu motivācijas un iedvesmas seminārs, kas 
ik gadu vienkopus pulcē 50 jaunus un atraktīvus studējošo 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 2. līdz 4. novembrim viesu namā “Debesu bļoda”. 

 

Pārējie projekti, pasākumi un aktivitātes:  
 LSA Gada balva, 2018. gada 2. februārī, koka renovāciju centrā “Koka Rīga”, Rīgā; 
 Politisko partiju debates par augstāko izglītību un zinātni, 2018. gada 12. septembrī, 

Latvijas Universitātē, Raiņa bulvārī 19, Rīgā;  
 Starptautiskas apmācības studentiem – augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas 

ekspertiem, 2018. gada 4.-6. oktobrī, Latvijas Universitātē, Raiņa bulvārī 19, Rīgā; 
 Izglītojošo lekciju cikls “Iepazīsties – LSA!”, 2018. gada novembris un decembris, 

LSA birojā, Mārstaļu ielā 2-4/4, Rīgā. 
 

 6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa 



grupu un attiecīgajā jomā 

2018. gadā tikuši risināti un aktualizēti vairāki augstākajā izglītībā būtiski jautājumi, kuru 

risināšanā aktīvi piedalījās arī LSA. Daudzos jautājumos ir panākti studējošajiem pozitīvi 
lēmumi. LSA nozīmīgākie sasniegumi 2018. gadā ietver: 

● 2018. gadā LSA aktīvi iesaistījās Augstskolu likuma grozījumu izstrādē. Šie 
grozījumi būtiski mainīja augstākās izglītības ārējās kvalitātes novērtēšanas 
procedūras ar mērķi samazināt nekvalitatīvo studiju programmu skaitu Latvijā, 
sadalīja studiju virzienu akreditāciju vilni četru gadu periodā un ļāva studiju 
virzienu akreditāciju veikt jebkurai Eiropas augstākās izglītības kvalitātes 
nodrošināšanas reģistrā (EQAR) iekļautai kvalitātes nodrošināšanas aģentūra pēc 
augstskolas vai koledžas izvēles. Rudens periodā LSA aktīvi iesaistījās attiecīgo 
Ministru kabineta noteikumu izstrādē. Tie 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 Augstākās izglītības kvalitātes 
nodrošināšanas padomes darbā. 

● 2018. gada pirmajā pusē LSA izstrādāja pētniecisku ziņojumu “Kā pilnveidot 
augstākās izglītības finansēšanas sistēmu”, sniedzot gan analītisku ieskatu 
pašreizējās Latvijas augstākās izglītības finansēšanas sistēmas problemātikā, gan 
ārzemju pieredzē, kā arī piedāvājot vairākus priekšlikumus šībrīža sistēmas 
pilnveidošanai. Vasarā LSA rīkoja septiņas apaļā galda diskusijas, kurās piedalījās 
pārstāvji no gandrīz visām augstākajā izglītībā iesaistītajām organizācijām, tostarp 
arī vairākām ministrijām un Saeimas, lai diskutētu par LSA piedāvātajiem 
priekšlikumiem un gūtu konceptuālu vienošanos par tiem. Diskusiju rezultāti un 
priekšlikumi tika prezentēti 12. Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas 
deputātiem. Tika aktualizēta kritiskā situācija ar studējošo atbalsta mehānismiem, 
piemēram, zemo stipendiju apmēru, studiju un studējošo kredītu pieejamības 
problemātiku, kā arī piedāvāts valsts finansētās studiju vietas studiju programmām 
piešķirt pēc izcilības kritērijiem. Darbs pie šo priekšlikumu realizēšanas tiek aktīvi 
turpināts. 

● Vasaras un rudens mēnešos Latvijas augstākās izglītības iestāžu studējošo 
pašpārvalžu aktīvisti realizēja informatīvo kampaņu “piesAIsti”, kuras ietvaros tapa 

analītisku rakstu sērija, meklējot atbildes uz jautājumiem, kāpēc ir jāiegulda 
finansējums augstākajā izglītībā, kādas izmaiņas ir jāturpina veikt Latvijas 
augstākās izglītības finansēšanas modelī un kāda ir augstākās izglītības ietekme uz 
darba tirgu. Raksti tika publicēti LSA sociālajos tīklos ar mērķi informēt sabiedrību 
par nepieciešamību palielināt finansējuma apmēru augstākajai izglītībai, sastādot 
2019. gada valsts budžetu. 

● Gada sākumā tika veikti grozījumi Augstskolu likumā, bet oktobrī apstiprināti 
Ministru kabineta 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. 2016. gada vasarā, tiekoties ar kultūras ministri, šo jautājumu aktualizēja 



tieši studējošie – LSA, iesaistoties mākslas augstskolu (Jāzepa Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmijas, Latvijas Mākslas akadēmijas, Latvijas Kultūras akadēmijas) 
studējošo pašpārvaldēm. 

● Augustā un septembrī LSA noslēdza sadarbības memorandus ar sešām no septiņām 
13. Saeimā ievēlētajām politiskajām partijām vai to apvienībām. Memoranda 

mērķis ir sekmēt augstākās izglītības iekļaušanu starp 13. Saeimas un valdības 
prioritātēm, kā arī to darbībā ņemt vērā LSA svarīgos principus, kas atrodami LSA 
Vadlīnijās 2016.-2021. gadam – augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanu, 
augstākās izglītības sociālās dimensijas pilnveidi, nepieciešamību uzlabojot 
studējošo atbalsta mehānismus un studiju vidi, kā arī augstākās izglītības 
finansējuma palielināšanu, sasniedzot vidējo līmeni Eiropā, lai nodrošinātu to, ka 
visiem pieejama kvalitatīva, konkurētspējīga augstākā izglītība. 

● Vasarā tika apkopoti 2017. gada sākumā veiktas aptaujas rezultāti, kas ļauj 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 Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā 
pārstāvji, tādējādi aktualizējot problēmjautājumus arī starptautiskā līmenī. 

● 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 otro gadu notika arī 
“Nākotnes Studiju forums: Izaicinājumi un tendences augstākajā izglītībā Latvijā”. 

● Septembrī norisinājās politisko partiju debates par augstāko izglītību un zinātni, 
kurās piedalījās visu septiņu Saeimā ievēlēto politisko spēku pārstāvji, kas savā 
partijā vai apvienībā ir vadošie viedokļu līderi augstākās izglītības un zinātnes 
jomā. Debatēs studējošie, jaunie zinātnieki, augstskolu mācībspēki un citi 
interesenti varēja uzzināt par partiju prioritātēm augstākās izglītības un zinātnes 
jomā, kā arī uzdot kandidātiem jautājumus par sev svarīgo. Debates klātienē pulcēja 
vairāk nekā 150 skatītājus un tika nodrošināta arī tiešraide vadošajā ziņu portālā 
Latvijā “Delfi”. Debašu gaitā partiju pārstāvji atbildēja uz jautājumiem par zinātnei 
un augstākajai izglītībai piešķiramo valsts budžeta daļu, atbalsta mehānismiem 
studējošajiem, internacionalizāciju, augstākās izglītības iestāžu skaitu un dažādiem 
zinātnes rādītājiem, kā arī partijas programmā minēto. Svarīgākais studējošajiem – 

debašu noslēgumā gandrīz visu partiju pārstāvji atzina, ka atbalsta pāreju uz pilnībā 
valsts dotētu augstāko izglītību vismaz valsts dibinātajās augstskolās. 

● Maijā LSA pārstāvis kopā ar Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Rektoru 
padomes pārstāvjiem piedalījās Boloņas procesa ministru konferencē Parīzē, kur 
tika pieņemts Parīzes komunikē, dokuments, kas nosaka galvenās prioritātes 
Boloņas procesa dalībvalstīm gaidāmajos trīs gados, pilnveidojot vienotu Eiropas 
augstākās izglītības telpu. 

● Novembrī LSA organizēja Ziemeļvalstu nacionālo studentu apvienību tikšanās reizi 
(Nordic Organizational Meeting – NOM), kas pulcēja pārstāvjus no Igaunijas, 
Lietuvas, Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Dānijas, Islandes, Fēru salām un 
Grenlandes. NOM aplūkotās tēmas bija par studējošo un studējošo interešu 
pārstāvju iesaisti pilsoniskas sabiedrības veidošanā. 

● LSA pārstāvji piedalījušies vairākos starptautiskos pasākumos, kā, piemēram, 
Eiropas Studentu apvienības Biedru sapulcē, kurā tika diskutēts par tuvāko gadu 
prioritātēm, Boloņas procesa tālāko virzību un Erasmus+ programmas attīstību; 



Eiropas Studentu konventā, kura fokuss bija vērsts uz ārvalstu studējošo lomu 
augstskolās, to iekļaušanu pārstāvniecībā; Lietuvas Studentu apvienības Asamblejā, 
kur tika diskutēts par dažādu sociālo garantiju pieejamību studējošajiem; NOM, kur 
tika skatītas tādas tēmas, kā studējošo pārstāvniecības autonomija; Baltijas valstu 
nacionālo studentu apvienību tikšanās reizē, kurā tika meklēti risinājumi etnisko 
minoritāšu pilnvērtīgākai iekļaušanai augstākajā izglītībā; Eiropas Studentu 
apvienības rīkotajās apmācībās par atbalstu bēgļu un migrantu iekļaušanu 
augstākajā izglītībā. Sadarbībā ar Eiropas Studentu apvienību Rīgā tika uzņemtas 
apmācības par studējošo garīgo veselību. 

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 divi 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 1184,25euro 

  kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 1184,25euro, tai skaitā: 
- sabiedriskā labuma darbībai 1184,25euro 

- 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 stratēģiskajā seminārā tika izstrādāts gada plāns, 
nodrošinot to tiešo vajadzību iekļaušanu LSA darbības plānā. Notikušas regulāras darba 
grupas, individuālas tikšanās un vizītes pie LSA biedriem, lai pielāgotu organizācijas darba 
uzdevumus 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 padomi Latvijā, Nevalstisko 
organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas 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, Tiesībsarga biroju, Saeimas Izglītības, 
kultūras un zinātnes komisiju, Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisiju, Saeimas Sociālo un 
darba lietu komisiju, Saeimas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju apakškomisiju 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 
Organizācijas prezidentu nomaiņa – pārskata periodā norisinājās 3 kongresi, kuros 

notika prezidenta vēlēšanas. Pārskata periodā organizāciju vadīja 3 dažādi prezidenti. Tik 
bieža organizācijas vadītāju nomaiņa kavēja organizācijas efektīvu, stabilu un uz attīstību 
vērstu darbību. 

Valdes locekļu nomaiņa pārskata perioda laikā – pārskata periodā vairākas reizes 
tika rīkotas vēlēšanas uz valdes locekļu amatiem, jo bija akadēmiskā un sociālā virziena 
vadītāju amata kandidātu trūkums. 

Atsevišķos gadījumos atbildīgā par uzdevumu kompetences un nepieciešamo 
prasmju trūkums.Valdes locekļu un biroja darbinieku 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. 

2018. gadā Izglītības un zinātnes ministrija vairākas reizes sniegusi priekšlikumus 
grozījumiem Augstskolu likumā, izmantojot iespējas, ko sniedz Saeimas Kārtības rullis, 

tādējādi nozares pārstāvjiem, tostarp LSA, radot situācijas, kad ātri jāreaģē Saeimas 
komisiju sēdēs uz vietas bez iepriekšējas padziļinātas sagatavošanās.  

 

Papildu finansējuma trūkums, kas traucē veiksmīgi pilnveidot LSA iekšējo un 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.  

 

Nodokļu reformas rezultātā juridiskas personas mazāk aktīvi atbalsta un ziedo 
nevalstiskām organizācijām, tādējādi pārskata periodā neizdevās uzsākt realizēt otro LSA 
Zinātnes fonda posmu, kas sniegtu studējošiem finansiālu atbalstu dalībai starptautiskās 
zinātniskās konferencēs. 

  

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 2019. gada 8. martāRīgas Tehniskajā universitātē norisināsies jau trešais 

LSA rīkotais “Nākotnes Studiju forums: Rītdienas akadēmiskā sabiedrība”. 

Pasākumā piedalīsies augstākās izglītības, darba tirgus un politikas veidotāju 
pārstāvji un studenti. Plānots, ka forumu ar vieslekciju par tehnoloģiju un nākotnes 
augstākās izglītības mijiedarbību atklās viesis no Lielbritānijas – Vorčesteras 
Universitātes prorektora vietnieks Ross Rentons. Nākotnes Studiju forumā 
dalībniekiem būs iespēja vērot kādu no debatēm – parmācīšanu un mācīšanos, 
zināšanu jaunradi, zināšanu integrāciju vai zināšanu pārnesi. 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. Tiks īstenots seminārs topošajiem aktīvistiem studējošo pārstāvniecības un interešu 
aizstāvības akadēmiskajā un sociālajā sfērā – Latvijas Augstākās izglītības un 
kompetenču seminārs “LAIKS”. Semināra mērķis ir veicināt studējošo pašpārvalžu 
aktīvistu kompetenču veidošanos akadēmisko un sociālo jautājumu ietvaros un 
attīstīt vispārpielietojamās prasmes. Plānotais dalībnieku skaits – 40 studenti. 

Seminārs norisināsies 2019. gada 6.-7. aprīlī. 
3. Tiks īstenots ikgadējais nacionāla līmeņa forums studējošo pārstāvjiem vadošajos 

amatos un studentu līderiem, kas ikdienā strādā ar Latvijas Republikas augstākās 
izglītības jautājumiem augstāko izglītības iestāžu un nacionālā mērogā – Studentu 

līderu forums. Semināra mērķauditorija ir 29 augstākās izglītības iestāžu studējošo 
pārstāvji. Plānotais dalībnieku skaits – 60. Semināra galvenais mērķis ir attīstīt 
studējošo līderus, kuri spēs sekmīgi un efektīvi organizēt studējošo demokrātisko 
pārstāvniecību un iesaisti dažāda, tostarp nacionālā līmeņa, lēmejinstitūcijās. 
Forums norisināsies 2019. gada 8.-11. augustā. 

4. Tiks īstenots ikgadējais projekts – seminārs “Kam rūp students?” 2019. Tas ir trīs 
dienu ilgs jauno studentu pārstāvju seminārs aptuveni 60 dalībniekiem. Semināra 
laikā dalībniekiem ir iespēja iepazīties ar jauniešiem, kas studē vairāk nekā 20 
dažādās Latvijas augstākās izglītības iestādēs un nāk no dažādām 
sociālekonomiskajām grupām. Metodes izglītojošu aktivitāšu īstenošanai: lekcijas, 
grupu darbs, prezentācijas, spēles, simulācijas, komandu aktivitātes, nakts trase. 
Seminārs norisināsies 2019. gada 18.-20. oktobrī. 

5. Viena no LSA darbības prioritātēm būs vērsta uz to, lai tiktu realizēta studējošo 
kreditēšanas reforma. 2018. gada septembrī izveidotā Izglītības un zinātnes 
ministrijas darba grupa, kuras sastāvā ir iekļauti arī LSA pārstāvji, izstrādā jaunu 
valsts galvoto studiju un studējošo kredītu izsniegšanas modeli, atceļot šobrīd spēkā 
esošo prasību pēc papildu galvotāja, atstājot valsti kā vienīgu kredīta galvotāju. 
Paredzēts, ka 2019. gada pavasarī Ministru kabinetā tiks izskatīts informatīvais 
ziņojums par jauno studējošo kreditēšanas koncepciju, savukārt līdz 2019. gada 
rudenim tiks izstrādāts nepieciešamais normatīvais regulējums. Plānots, ka jaunā 
sistēmā stāsies spēkā 2020. gada pavasarī.  

6. 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 aktīvu LSA iesaisti Saeimas Izglītības, kultūras un 
zinātnes komisijas, ministriju un Augstākās izglītības padomes darbā. Plānots 

turpināt iesāktos darbus, sniedzot atzinumus par iesniegtajiem priekšlikumiem no 
studentu skatupunkta, uzmanot, lai netiek pārkāptas vai ierobežotas studējošo 
tiesības. 

- 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 turpinās virzīt priekšlikumus, lai tiktu paaugstināts stipendiju 

apmērs visu līmeņu, it īpaši doktorantūras, studējošajiem, atcelta prasība pēc 
papildu galvotāja studiju un studējošo kredītiem, uzsākta valsts finansēto studiju 
vietupiešķiršana studiju programmām pēc izcilības kritērijiem, veicināts 
akadēmiskais godīgums augstskolās, pilnveidota studiju mobilitātes norise un 

novērstas nepilnības tajā, pilnveidotas doktorantūras studijas un promocijas process. 

Plānots noskaidrot studējošo viedokli par sociālās diskriminācijas formām 
augstākajā izglītībā, kā arī ievākt ārvalstu studējošo viedokli par viņu pieredzi, 
studējot Latvijā, lai tālāk varētu strādāt pie šajās jomās konstatēto 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) 

1. Lai sniegtu iespēju studentiem-ekspertiem un LSA aktīvistiem, kas piedalās vai 
interesējās par augstākās izglītības ārējās kvalitātes novērtēšanas procedūrām, apgūt 
jaunas un papildināt esošās kompetences, 2019. gada maijā tiks rīkotas apmācības, 

kurās vairāku lekciju un simulāciju gaitā dalībniekiem būs iespēja uzzināt vairāk par 
Latvijas augstākās izglītības sistēmu, kvalitātes novērtēšanas procedūrām, studenta-

eksperta darbu, argumentēšanas prasmēm, datu analīzi un studentcentrētu izglītību.  
   

- 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 76. Biedru 

sapulcē, kas no 2019. gada 6. līdz 12. maijam norisināsies Sofijā, Bulgārijā. 

Seminārs aptvers tematus, kas saistīti ar nodarbinātību un nodarbināmību, 
internacionalizāciju, digitalizāciju un citiem aspektiem. 

2. Plānots, ka LSA pārstāvji piedalīsies 37. Eiropas Studentu konventā (European 

Students’ Convention – ESC), kas no 2019. gadā no 14. līdz 17. martam 
norisināsies Timišoarā, Rumānijā. Konventa tēma – nākotnes izglītības veidošana 
caur nostādņu veidošanu. Galvenie aplūkojamie jautājumi būs studentu loma 
dažādu lēmumu pieņemšanā, Boloņas procesa un citu Eiropas iniciatīvu tālākā 
attīstība. 

3. Plānots īstenot informatīvo kampaņu Latvijas augstākās izglītības iestāžu 
studējošajiem par studējošo tiesībām un iespējām iesaistīties institucionāla un 
nacionāla līmeņa demokrātiskajos procesos, savu tiesību un interešu pārstāvēšanu 
un veiksmīgu īstenošanu. Kampaņas ietvaros ar infografiku, plakātu, informatīvu 
rakstu un informatīvu video palīdzību tiks informēts plašs studējošo loks. 
Infografiku un rakstu tēmas: studentu iespējas un tiesības pārstāvēt savas 



intereses, studējošo pašpārvaldes tiesības un iespējas ietekmēt procesus augstākās 
izglītības iestādē, demokrātiska studējošo pašpārvalde, studentu interešu pārstāvis 
– LSA. Informatīvie materiāli tiks izvietoti LSA publiskajos kanālos un izsūtīti 
pašpārvaldēm un augstākās izglītības iestādēm izplatīšanai savos informatīvajos 
kanālos, plakāti tiks izvietoti augstāko izglītības iestāžu telpās vai to elektroniskās 
versijas tiks izvietotas mācību iestāžu elektroniskajos informācijas stendos un 
monitoros. 

4. Plānots, ka LSA sadarbībā ar Tiesībsarga biroju un citām pasākuma saturam 
atbilstošu mērķu organizācijām 2019. gada 26. aprīlī rīkos apmācības par vides 
pieejamības jautājumiem. Nodrošinot apmācības, to mērķis ir panākt, ka 
interesenti ar apgūtajām zināšanām pārzina un spēj pamatot attiecīgo vides 
pieejamības elementu nepieciešamību. Tādējādi apmācību dalībnieki būtu 
sagatavoti darbam ar augstākās izglītības pieejamības uzlabošanu dalībnieka 
pārstāvētajā augstākās izglītības iestādē. 

5. Plānoti organizācijas ikgadējie projekti, kas vērsti uz augstāko izglītības 

iestāžustudējošo pašpārvalžu aktīvistu kapacitātes uzlabošanu, piemēram, “Kam 

rūp students?” 2019 – apmācību seminārs studentiem, kuriem interesē iesaiste 
studentu interešu pārstāvniecībā,  Studentu līderu forums – apmācību seminārs 
studentiem, kuri aktīvi darbojas studentu pašpārvaldēs, Nākotnes studiju forums – 

vienas dienas forums, kurā studenti, augstākās izglītības iestāžu pārstāvji, politiķi 
un nevalstisko organizāciju pārstāvji tīklojas un diskutē par nākotnes augstākās 
izglītības tendencēm un izaicinājumiem, kā arī citi pasākumi atbilstoši 
aktualitātēm un organizācijas biedru vēlmēm. 

  

___________________________                                   __________________________ 

 (organizācijas vadītāja paraksts*
)                                                     (Justīne Širina) 

  

Piezīme. 
*
 Veidlapas rekvizītu "organizācijas vadītāja paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais 

dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām elektronisko dokumentu 

noformēšanas prasībām. 
  

2019.gada 28. martā 
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