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Latvijas Studentu apvienība (turpmāk - LSA) ir biedrība un studējošo pašpārvalžu
koleģiāla apvienība, kurā ietilpst visu akreditēto augstskolu studējošo pašpārvaldes.
“Koleģiāla” nozīmē to, ka LSA tiek veidota uz pašpārvalžu savstarpējas sadarbības
pamata.
 
LSA galvenās funkcijas ir:

sniegt atzinumus par likumiem, ministru kabineta noteikumiem un citiem
valsts līmeņa normatīvajiem aktiem, kuri skar studējošo intereses;
izvirzīt studējošo pārstāvjus darbībai valsts, pašvaldību vai nevalstisko
organizāciju koleģiālajās lēmējinstitūcijās un padomdevējinstitūcijās,
piemēram, Augstākās izglītības padomē;
deleģēt studējošo pārstāvjus (ekspertus un novērotājus) akreditācijas un
licencēšanas procedūrām;
nodrošināt Latvijas studējošo pašpārvalžu pārstāvniecību ārvalstīs (tai skaitā
Eiropas Studentu apvienībā);
risināt citus ar studējošo interešu pārstāvniecību saistītus jautājumus savas
kompetences ietvaros.

 
Kas ir LSA dome un kongress?

 
Kongress ir augstākā biedrības lēmējinstitūcija, kas pulcējas reizi gadā. Kongress
sastāv no studējošo pašpārvalžu deleģētiem pārstāvjiem. Kongress tradicionāli
notiek gada pirmajā ceturksnī.
 
Dome ir LSA lēmējinstitūcija, kura sanāk ne retāk kā reizi divos mēnešos. Domi
veido LSA prezidents un studējošo pašpārvalžu deleģēti studējošie - domnieki.
Domnieku vietu skaits katrai studējošo pašpārvaldei mainās ik gadu saskaņā ar
domes apstiprinātu formulu, ņemot vēra studējošo skaita dinamiku augstskolā, taču
katrai augstskolai pienākas ne mazāk par vienu un ne vairāk par piecām domnieku
vietām. RSU SP šobrīd mandātu skaits ir trīs.

KAS IR LSA?



LSA domnieks ir Rīgas Stradiņa universitātes Studējošo pašpārvaldes (turpmāk -
RSU SP) vēlēts studējošo pārstāvis, kurš pārstāv Rīgas Stradiņa universitātes
(turpmāk – RSU) studējošo intereses LSA domē. Par LSA domnieku var kļūt jebkurš
aktīvs pilna vai nepilna laika RSU studējošais, kurš pārstāv jebkura līmeņa studiju
programmu.
 
LSA Domes funkcijas:

pārraudzīt LSA valdes darbu;
aktīvi iesaistīties LSA darbā, organizējot un piedaloties dažādās darba grupās; 
pieņemt lēmumus saistībā ar Latvijas studējošajiem aktuāliem jautājumiem;
apstiprināt LSA nostājas un pozīcijas, kā arī citus dokumentus, kas skar
Latvijas studējošo intereses;
ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc Kongresa norises uz vienu gadu ievēlēt 
LSA valdes locekļus.
 
 
 

KAS IR RSU SP LSA
DOMNIEKS?



KO STUDĒJOŠIE
SAGAIDA NO TEVIS?

Regulāru saziņu ar RSU SP
Ārlietu virziena vadītāju un

RSU studējošajiem;

Objektīvu spriestspēju
jautājumos, kas skar studējošo

intereses;

Informācijas plūsmas
veicināšanu starp

studējošajiem un LSA;

Kvalitatīvu un regulāru RSU
studējošo interešu

pārstāvniecību LSA, kā arī
citviet ārpus RSU (citas
universitātes, nacionālā

līmenī);

Darba ieguldīšanu
gatavošanās procesā uz LSA

domes sēdēm un darba
grupām;

LSA domes sēžu un darba
grupu regulāru apmeklēšanu;

Sadarbību ar RSU SP valdes
virzieniem attiecīgo darba

grupu ietvaros;

Sadarbību ar RSU SP valdes
virzieniem attiecīgo darba

grupu ietvaros.



regulāri informēt RSU SP Ārlietu virziena vadītāju par aktualitātēm,
problēmām, diskusijām, kas saistītas ar studējošo interesēm vai studiju
procesu;
ievērojot lietišķo etiķeti, godprātīgi reprezentēt sevi un RSU studējošos LSA,
tai skaitā LSA domes sēdēs, darba grupās, tikšanās reizēs, u.c.;
regulāri apmeklēt RSU SP Ārlietu virziena organizētās tikšanās LSA
domniekiem pirms domes sēdēm, kā arī periodos starp tām;
regulāri apmeklēt LSA domes sēdes, kuras pēc LSA Statūtiem notiek ne retāk
kā reizi divos mēnešos. Informāciju par LSA domes sēžu darba kārtību LSA
valde izsūta ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sēdes norises. Domes sēžu
protokolus ne vēlāk kā desmit darba dienas pēc sēdes izsūtīta domniekiem
saskaņošanai;
regulāri apmeklēt LSA organizētās darba grupas, saskaņojot un sadarbojoties
ar citiem RSU SP LSA domniekiem un Ārlietu virziena vadītāju;
divu darba dienu ietvaros pēc darba grupas, RSU SP LSA domnieka
pienākums ir iesūtīt atskatu no darba grupas RSU SP valdei, padomei un
senatoriem;
regulāri informēt RSU SP Ārlietu virzienu par LSA domes sēdē notikušo,
darba kārtību;
divu dienu ietvaros pēc LSA domes sēdes izveidot informatīvu atskatu par
domes sēdē izlemto, iesūtot RSU SP Ārlietu virziena noteiktajā kārtībā.

 
Domnieka kompetences celšanas nolūkos iesakām iepazīties ar šādiem
regulējošajiem dokumentiem un materiāliem:

Augstskolu likums;
Rīgas Stradiņa universitātes Satversme;
LSA Statūti;
LSA Kārtības rullis;
 RSU SP Statūti;
RSU SP Kārtības rullis.

KĀDI IR LSA DOMNIEKU
DARBĪBAS PRINCIPI?



KĀ NOTIEK LSA
DOMNIEKU VĒLĒŠANAS?

Lai izvirzītu savu kandidatūru uz RSU SP
LSA domnieka amatu, vismaz 5 darba dienas

pirms RSU SP Padomes sēdes jāiesūta
kandidāta CV un motivācijas vēstule uz

sp@rsu.lv

LSA domniekus ievēl RSU SP Padome ar
vienkāršu balsu vairākumu aizklātā

balsojumā

LSA domnieka amata kandidāts sevi
prezentē RSU SP Padomes priekšā un

atbild uz klātesošo jautājumiem, iepriekš
vienojoties par laika ierobežojumu

LSA domniekam, atkāpjoties no amata,
jāiesaistās pēcteča meklēšanā un

sagatavošanā, informējot par to RSU SP
Ārlietu virziena vadīāju un citus RSU SP

LSA domniekus

LSA domnieks tiek ievēlēts uz studiju
programmas realizācijas laiku vai līdz brīdim,

kad LSA domnieks atkāpjas no amata,
iesniedzot atlūgumu RSU SP birojā (C-213) un

par to informējot RSU SP Ārlietu virziena
vadītāju un citus RSU SP LSA domniekus



Komunicējot ar citu Studējošos pašpārvalžu pārstāvjiem, iegūt jaunu
pieredzi par studiju vidi citās augstākās izglītības iestādēs (t.sk. universitātes,
koledžas, institūti);

 
Apmeklēt RSU SP rīkotos pasākumus bez maksas (ar iepriekšēju pieteikšanos
RSU SP izsūtītajā elektroniskajā anketā);

 
Pārstāvot studējošo viedokli LSA un nacionālā mērogā, iepazīties ar Latvijas
augstākās izglītības struktūru, kā arī veidot pozitīvu, stabilu un uz izaugsmi
tendētu kontaktu ar augstākās izglītības sistēmu veidojošajiem pārstāvjiem;

 
Apmeklēt izglītojošus seminārus studējošo pārstāvjiem, lai veicinātu savu
pašizaugsmi;

 
Darboties vienotā komandā ar citiem LSA domniekiem un RSU SP Ārlietu
virziena vadītāju;

 
Iespēja būt kā tiešajam informācijas kanālam starp LSA un studējošajiem, būt
informētam par universitātes un augstākās izglītības nozares aktualitātēm,
studiju procesa uzlabošanas iespējām un piedalīties studiju procesa un vides
uzlabošanā;

 
Saņemt atzinības rakstu par kvalitatīvu pienākumu izpildi reizi gadā RSU SP
Ārlietu virziena noteiktā kārtībā;

 
Saņemt RSU SP prezentmateriālus, piemēram, RSU SP kladi, pildspalvu vai
krūzi kā pateicību par kvalitatīvu pienākumu izpildi reizi gadā RSU SP
Ārlietu virziena noteiktā kārtībā.

KĀDAS IR TAVAS
PRIEKŠROCĪBAS PILDOT LSA

DOMNIEKA PIENĀKUMUS?



JAUTĀJUMU GADĪJUMĀ
SAZINIES AR RSU SP

ĀRLIETU VIRZIENA
VADĪTĀJU:

Paula Feldmane
RSU SP Ārlietu virziena vadītāja
e-pasts: Paula.Feldmane@rsu.lv

tel.nr.: +371 27762955


