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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)__________________

 . Sabiedrības daļa (turpmāk – mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas sabiedriskā
3
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. 2019. 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: Rītdienas akadēmiskā sabiedrība. Foruma mērķis bija
apspriest dažādus nākotnes akadēmiskajai sabiedrībai būtiskus jautājumus: par mācīšanu
un mācīšanos, zinātnes finansējumu, sadarbību ar industriju un starpdisciplinaritāti
zinātniskajos pētījumos. Foruma ietvaros norisinājās četras debates, kurās piedalījās
augstākās izglītības iestāžu pārstāvji un politikas veidotāji. Tas bija jau trešais 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 gada forums notika 8. martā Rīgas Tehniskās universitātes
Arhitektūras fakultātē.

Latvijas augstākās izglītības un kompetenču seminārs jeb LAIKS. Seminārā pulcējās
51 persona, kas guva zināšanas un plašāku izpratni par augstākās izglītības sistēmu Latvijā,
lēmumu pieņemšanu augstskolās un studējošo tiesībām un pienākumiem, akadēmisko un
sociālo jautājumu risināšanu, kā arī attīstīja studentu pārstāvniecībā nepieciešamās
prasmes. Seminārs notika Jelgavā, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un
būvzinātņu fakultātes telpās 6. un 7. aprīlī.
Studentu līderu forums. No 8. līdz 12. augustam Upesgrīvas internātpamatskolā,
Uguņciemā norisinājās LSA ikgadējais projekts Studentu līderu forums, vienuviet pulcējot
vairāk kā 40 pārstāvjus no dažādu Latvijas augstākās izglītības iestāžu studējošo
pašpārvaldēm, kā arī ap 50 personām, kas bija iesaistītas organizēšanas procesā. Pasākumā
tika izskatīti dažādi temati saistībā ar tādiem jautājumiem kā augstskolu pārvaldības maiņa,
finansējums augstākajai izglītībai, augstākās izglītības kvalitātes uzlabošanai
nepieciešamie pasākumi, studiju programmu konsolidācija. Tostarp dalībnieki attīstīja
komandas darbu, pilnveidoja zināšanas par studentu kustību un augstākās izglītības
politikas veidošanas procesu. Lekciju, darba grupu un piedzīvojumu trases ietvaros ar
foruma dalībniekiem savā pieredzē dalījās attiecīgo jomu speciālisti, LSA vecbiedri un
valdes locekļi. Forumā šogad norisinājās arī studentu pārstāvju diskusija ar augstākās
izglītības politikas veidotājiem - izglītības un zinātnes ministri, atbildīgajiem Saeimas
deputātiem un Rektoru padomes priekšsēdētāju, diskusiju bija iespējams vērot arī interneta
tiešraidē portālā www.delfi.lv.
Seminārs “Kam rūp students?” 2019. Trīs dienu motivācijas un iedvesmas seminārs, kas
pulcēja vairāk kā 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. Kā arī semināra bija
iesaistītas vēl 50 personas organizēšanas procesā. Šī pārskata periodā tas notika no 18. līdz
20. oktobrim viesu namā “Debesu bļoda”.
Informatīvā kampaņa “Zināt, mācēt, darīt”. Kampaņa tika izstrādāta Latvijas
augstākās izglītības iestāžu studējošajiem, lai tos izglītotu par studējošo tiesībām un
iespējām iesaistīties institucionāla un nacionāla līmeņa demokrātiskajos procesos savu
tiesību un interešu pārstāvēšanā un veiksmīgā īstenošanā. Kampaņas ietvaros aplūkotās
tēmas ietvēra studentu pienākumus un tiesības, iespējas pārstāvēt savas intereses, studējošo
pašpārvaldes tiesības un iespējas ietekmēt procesus augstākās izglītības iestādē,
demokrātiskas studējošo pašpārvaldes principus, studējošo pašpārvalžu finansēšanu un to
atšķirības no Latvijas Studentu apvienības. Kopā kampaņas ietvaros tika izstrādādi 6
raksti, 6 infografikas un 1 video, kuri tika publicēti Latvijas Studentu apvienības
mājaslapā, sociālajos tīklos, kā arī izsūtīti biedru studējošo pašpārvaldēm.
Pārējie projekti, pasākumi un aktivitātes:
● LSA Gada balva 2018, 2019. gada 9. februārī, Latvijas Mākslas akadēmijas telpās,
Rīgā;
● LSA un Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja kopīgi organizētās Jauno vides
pieejamības ekspertu apmācības, 2019. gada 26. aprīlī, Latvijas Universitātes
bibliotēkā Kalpaka bulvārī;

● Diskusija "Studiju un studējošo kreditēšanas nākotne Latvijā: izaicinājumi un
iespējamie risinājumi" sadarbībā ar Finanšu nozares asociāciju, 2019. gada 29. aprīlī,
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras telpās;
● Latvijas studentu debates ar Eiropas Parlamenta deputātu amata kandidātiem
sadarbībā ar Latvijas Politologu biedrību, EP biroju Latvijā un Latvijas Universitātes
Politikas zinātnes nodaļu, 2019. gada 29. aprīlis, Latvijas Universitātes Dabaszinātņu
akadēmiskais centrs.
6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa
grupu un attiecīgajā jomā
2019. 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 2019. gadā ietver:
● 2019. gadā LSA aktīvi iesaistījās Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) darba
grupā, kuras mērķis bija izstrādāt konceptuālo ziņojumu par jaunas studiju un
studējošo kreditēšanas sistēmas izstrādi. 2019. gada 16. jūlijā Ministru kabinets to
apstiprināja un tika uzsākta jauno Ministru kabineta noteikumu projekta “Studiju un
studējošo kreditēšanas noteikumi” izstrāde. Atceļot prasību pēc otrā galvotāja, jaunā
valsts galvotā kredīta sistēmas ieviešana paredz būtiski atvieglotu pieejamību
finansiālā atbalsta mehānismam gan esošajiem, gan topošajiem studējošajiem. Lai
aktualizētu šo jautājumu plašākai sabiedrībai un vērstu politikas veidotāju uzmanību
uz iespējamajiem riska faktoriem un risinājumiem, LSA kopā ar Finanšu nozares
asociāciju un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru noorganizēja diskusiju
“Studiju un studējošo kreditēšanas sistēmas nākotne Latvijā: izaicinājumi un
iespējamie risinājumi”, kā arī devās paust savu nostāju par šo un citiem studijas
ietekmējošiem atbalsta mehānismies pie atsevišķiem politiskajiem spēkiem, gan
Saeimas komisijām.
● Svarīga LSA prioritāte 2019. gadā bija aktualizēt politikas veidotāju vidū augstākās
izglītības pieejamības aspektus, īpaši izceļot kritiski zemo stipendiju apmēru un
apjomu studējošajiem Latvijā. LSA rīkoja tikšanās ar gandrīz visām Saeimas
frakcijām, lai pārrunāto šos jautājumus. 2019. gada 12. februārī LSA pārstāvji
Saeimas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju apakškomisijā deputātiem
prezentēja aktuālo situāciju un priekšlikumus pilnveidei. Jautājums guva plašu
publicitāti virknē Latvijas medijos, kā arī tika iekļauts A. K. Kariņa valdības rīcības
plānā, kā viens no uzdevumiem. Stipendiju apmēra palielināšana tika iekļauta arī
2020. gada budžeta projektā kā viens no deputātu priekšlikumiem, taču neguva
atbalstu. 2. oktobrī norisinājās Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas un
Sociālo un darba lietu komisijas kopsēde, kur LSA pārstāvji sniedza izvērstu
prezentāciju par studiju pieejamības aspektu dažādo spektru, kā arī vienojās par
turmpāk veicamajām darbībām sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un
Labklājības ministriju.
● Otrajā gada pusē īpaši aktuāla kļuva augstskolu iekšējās pārvaldības reforma. LSA
rīkoja virkni iekšēju darba grupu ar studējošo pārstāvjiem, kuru ietvaros tika
izstrādāta LSA nostāja un priekšlikumi augstskolu pārvaldības pilnveidei. LSA
prezidente aktīvi iesaistījās IZM ekspertu darba grupā, kas izstrādāja konceptuālo
ziņojumu “Par augstskolu iekšējās pārvaldības modeļa maiņu”. Sasaistē ar to LSA
aktīvi nodrošināja studējošo pārstāvju dalību IZM rīkoto diskusiju ciklā “Drosme
mainīties”, virzīja LSA priekšlikumus, rīkoja virkni tikšanos ar IZM darbiniekiem

●

●

●

●

un sadarbības partneriem. Speciāli šim jautājumam tika rīkotas vairākas studējošo
pāstāvju tikšanās ar izglītības un zinātnes ministri I. Šuplinsku, kā arī tikšanās ar
Ministru prezidentu A. K. Kariņu. Virkne LSA priekšlikumu tika iekļauta
iepriekšminētajā konceptuālajā ziņojumā.
2019. gada maijā IZM izveidoja darba grupu doktora līmeņa studiju un promocijas
sistēmas pilnveidei, kas izstrādāja priekšlikumus konceptuāli jaunas
starptautiskajiem standartiem atbilstošas doktorantūras nodrošināšanai Latvijā.
Darba grupā aktīvi iesaistījās arī LSA pārstāvji, kas sniedza virkni priekšlikumu,
balstoties uz LSA 2019. gada maijā apstiprināto pozīciju “Par doktorantūras līmeņa
studijām un promocijas sistēmu Latvijā”. Tika izstrādāts informatīvā ziņojuma
projekts “Par konceptuāli jauna doktorantūras ietvara un jauna promocijas procesa
ieviešanu Latvijā”, kas paredz lielāku atbildību augstskolām par doktorantūras laikā
veiktā pētnieciskā darba vadību, kvalitāti un noslēgumā izstrādāto promocijas darbu.
Tāpat tiek plānots noteikt, ka doktora studijas jāorganizē doktorantūras skolās.
Jāatzīmē, ka doktorants šajā studiju posmā būs akadēmiskā personāla pārstāvis, kas
saņems atalgojumu. Savukārt par promocijas darba izstrādes valodu varēs izšķirties
doktorants un darba vadītājs vai augstskola, kas izstrādā doktora studiju
programmu.
2019. gada 29. aprīlī Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā
sadarbībā ar Latvijas Politologu biedrību, EP biroju Latvijā un Latvijas
Universitātes Politikas zinātnes nodaļu tika rīkotas lielākās Latvijas studentu
debates ar Eiropas Parlamenta deputātu amata kandidātiem. Debašu mērķis bija
sniegt studējošajiem un interesentiem iespēju klātienē un tiešsaistē uzdot
kandidātiem ssev interesējošos jautājumus, iepazīties ar kandidātu programmām, lai
veicinātu jauniešu līdzdalību Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Debatēs piedalījās
vadošie pārstāvji gandrīz no visām partijām, kas piedalījās vēlēšanās. Pasākumā
klātienē piedalījās vairāk kā 100 studējošie, kā arī to varēja vērot tiešraidē
rīkotājorganizāciju sociālajos tīklos.
2019. gadā tika veltīts daudz darba LSA biedru - studējošo pašpārvalžu kapacitātes
celšanai, rīkojot klātienes vizītes tajās, lai pārrunātu un risinātu dažādus
problēmjautājumus, uzstājoties ar lekcijām un nodarbībām to rīkotajos semināros,
kā arī konsultējot un palīdzot ar iekšējo reglamentējošo dokumentu pilnveidi un
izstrādi. Tāpat vairākās augstskolās LSA rīkoja tikšanās ar augstskolas
administrāciju, lai pārrunātu un vērstu uzmanību uz augstskolas un studējošo
pašpārvaldes sadarbības principu, studējošo pašpārvalžu tiesību ievērošanu,
piemēram, jautājumos, kas skar to finansēšanu vai studējošo pārstāvju dalību
koleģiālajās lēmējinstitūcijās.
2019. gadā tika veikts ievērojams darbs pie organizācijas darbības pašnovērtējuma
izstrādes vadoties pēc Eiropas Studentu apvienības izveidotajām vadlīnijām, kā arī
rīkotas vairākas iekšējas darba grupas, lai izstrādātu jaunu Kārtības rulli, pilnveidotu
LSA iekšējos reglamentējošos dokumentus, pozīcijas un nostājas par studējošo
intereses skarošiem jautājumiem.

● Lai celtu studējošo izpratni un zināšanas par pilsonisko sabiedrību, iesaistes
iespējām studentu pārstāvniecībā, kā arī savām tiesībām un pienākumiem laika
posmā no 2019. gada jūlija līdz oktobrim norisinājās informatīvā kampaņa “Zināt,
mācēt, darīt”. Kampaņas ietvaros aplūkotās tēmas ietvēra studentu pienākumus un
tiesības, iespējas pārstāvēt savas intereses augstskolā un nacionālā līmenī, studējošo
pašpārvaldes tiesības un iespējas ietekmēt procesus augstākās izglītības iestādē,

demokrātiskas studējošo pašpārvaldes principus, studējošo pašpārvalžu finansēšanu
un to atšķirības no Latvijas Studentu apvienības. Kopā kampaņas ietvaros tika
izstrādādi 6 raksti, 6 infografikas un 1 video, kuri tika publicēti Latvijas Studentu
apvienības mājaslapā, sociālajos tīklos, kā arī izsūtīti biedru studējošo
pašpārvaldēm.
● 2019. gadā LSA nodrošināja aktīvu studējošo interešu pārstāvniecību augstākās
izglītības politikā, kā arī nodrošināja studējošo līdzdalību dažādos pasākumos, darba
grupās, padomēs un komisijās. 2019. gadā LSA sniedza savus priekšlikumus A. K.
Kariņa valdības deklarācijas projektam, aktīvi iesaistījās valdības rīcības plāna
izstrādē un saskaņošanā, panākot, ka vairāki studējošiem rūpoši jautājumi tiek
iekļauti šajos politikas veidošanas dokumentos. LSA sagatavoja un sniedza
priekšlikumus arī 2019. un 2020. gada valsts budžeta projektiem, kā arī aktīvi
sekoja līdzi tam, lai netiktu samazināts finansējums augstākajai izglītībai un
zinātnei, rosināja finansējuma paaugstināšanu šīm jomām. LSA pārstāvji 2019. gada
vasarā piedalījās Pārresoru kordinācijas centra veidotajās ekspertu darba grupās, kas
izstrādāja Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2020. - 2027. gadam. Tāpat 2019. gada
14. novembrī un 16. decembrī LSA rīkoja divas studējošo tikšanās ar izglītības un
zinātnes ministri I. Šuplinsku, kur piedalījās vairāk kā 70 studējošo pārstāvji no
gandrīz visām Latvijas augstskolām. Tikšanos laikā studējošie varēja ar minsitri
pārrunāt tiem rūpošos jautājumus.
● Ņemot vērā to, ka laika no 2020. līdz 2023. gadam Latvijā norisināsies apjomīgs
skaits studiju virzienu akreditāciju, LSA aktīvi iesaistījās Augstākās izglītības
kvalitātes aģentūras (AIKA) iekšējo noramatīvo aktu (vadlīniju, metodiku) izstrādē
un saskaņošanā, lai ārējās kvalitātes novērtēšanas procedūras norisinātos pēc
iespējas veiksmīgāk, ņemot vērā studējošajiem rūpošus aspektus. Tāpat LSA
pāstāvji aktīvi iesaistījās AIKA e-platformas testēšanā, lai efektivizētu procesu
norisi. Jāuzver, ka LSA virzītā pārstāve arī tika apstiprināta Studiju kvalitātes
komisijā, kas turpmākajos gados pieņems lēmumus par studiju programmu licenšu
un studiju virzienu akreditāciju piešķiršanu.
● Organizēti ikgadējie LSA projekti un semināri – Studentu līderu forums, jauno
pašpārvalžu aktīvistu seminārs “Kam rūp students?”, studējošo pārstāvniecības
kapacitātes celšanas seminārs “LAIKS”, kā arī LSA Gada balva. Papildus tam trešo
gadu notika arī “Nākotnes Studiju forums: Rītdienas akadēmiskā sabiedrība”.
● LSA pārstāvji piedalījušies vairākos starptautiskos pasākumos, kā, piemēram,
Eiropas Studentu apvienības Biedru sapulcē, kurā tika diskutēts par sociālās
dimensijas nozīmi augstākajā izglītībā, Boloņas procesa tālāko virzību un Erasmus+
programmas attīstību; Eiropas Studentu konventā, kura augstākās izglītības nākotni,
raugoties uz tuvāko desmitgadi; Lietuvas Studentu apvienības Asamblejā, kur tika
diskutēts par dažādu sociālo garantiju pieejamību studējošajiem; Ziemeļvalstu
nacionālo studentu apvienību tikšanās reizē, kur tika skatītas tādas tēmas, kā
augstākās izglītības ilgtspēja un studējošo loma klimata pārmaiņu mazināšanā;
Baltijas valstu nacionālo studentu apvienību tikšanās reizē, kurā tika diskutēts par
garīgas veselības nozīmi izglītībā un ar tās traucējumiem saistītiem izaicinājumiem.
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: 28 biedri – visu Latvijas akreditēto augstskolu studējošo
pašpārvaldes, kā arī Rīgas Celtniecības koledžas studējošo pašpārvalde.
Iesaistīto personu skaits: 28 biedru (augstākās izglītības institūciju studējošo
pašpārvalžu) biedri, aktīvisti un valdes locekļi, kopā apmēram 200 (divi simti) cilvēku.
Sabiedriskā labuma guvēju skaits: Aptuveni astoņdesmit 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 2058,33 euro

kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 358,33 euro, tai skaitā:
- sabiedriskā labuma darbībai 358,33 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 stratēģiskajā seminārā tika izstrādāts gada plāns,
nodrošinot studējošo pašpārvalžu 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 Zinātnisko
institūtu asociāciju, Latvijas Rektoru padomi, Latvijas Universitāšu asociāciju, Latvijas
Darba devēju konfederāciju, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, 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), Ekonomikas ministriju, Tieslietu ministriju, Labklājības ministriju,
Akadēmisko informācijas centru/Augstākās izglītības kvalitātes aģentūru, Tiesībsarga
biroju, Pārresoru kordinācijas centru, Valsts kanceleju, Valsts izglītības attīstības aģentūru,
Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisiju, Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisiju,
Saeimas Sociālo un darba lietu komisiju, Saeimas Augstākās izglītības, zinātnes un
inovāciju apakškomisiju, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā un Eiropas Parlamenta
informācijas biroju 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 interesentu 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.
Kā būtisku LSA darbību 2019. gadā veicinošu faktoru jāuzsver to, ka LSA ieguva
finansējumu 15415,54 eiro apmērā Sabiedrības integrācijas fonda rīkotā projektu konkursa

“NVO fonds” ietvaros no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta
līdzekļiem. Tas ļāva laikā no 2019. gada 1. aprīļa līdz 31. oktobrim īstenot projektu
“Students: tagadnes ieguldījums nākotnē”, kura ietvaros norisinājās aktivitātes, kas
informēja studējošos par iesaistes iespējām studējošo interešu pārstāvniecībā, kā arī ļāva
veiksmīgi īstenot ikgadējos studējošo pašpārvalžu aktīvistu kapacitātes celšanas projektus.
10. Organizācijas darbību kavējošie faktori

Valdes locekļu nomaiņa pārskata perioda laikā – pārskata periodā vairākas reizes
tika rīkotas vēlēšanas uz valdes locekļa amatu - iekšējā virziena vadītājs, jo bija kompetentu
amata kandidātu trūkums. Tas uz to brīdi rezultējās iekšējā darba pienākumu pārdalē un
pārējo valdes un biroja locekļu pārslodzē. Jāakcentē arī tas, ka pārskata periodā LSA trīs
reizes nomainījās biroja vadītājs, tāpēc efektīva biroja darbības nodrošināšana periodiski
kavējās, bija nepieciešams pienākumus pārdalīt starp valdes locekļiem.
Atsevišķos gadījumos atbildīgā par uzdevumu kompetences un nepieciešamo
prasmju trūkums. Valdes locekļu un biroja darbinieku termiņu neievērošana attiecīgu darbu
veikšanā, kā arī motivācijas trūkums.
Viens no galvenajiem darbības kavējošajiem faktoriem ir bijis LSA biedru –
studējošo pašpārvalžu – aktīvas iesaistes trūkums. Pārskata periodā kavējās atsevišķu
svarīgu lēmumu pieņemšana, jo bija grūtības ar biedru kvoruma nodrošināšanu domes
sēdēs.
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. Kā arī atsevišķu
politikas attīstības plānošanas dokumentu neskaidrā izstrādes un saskaņošanas procedūra,
kas traucēja organizācijas darbu plānošanu.
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
nekonkurētspējīgā atalgojuma 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)

- plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu,
papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
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)
- plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu,
papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
___________________________
*

(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.
2020.gada ____. martā

