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1. Kongresa atklāšana

I.Grigorjeva – man ir patiess prieks jūs sveikt 19.marta kongresā. Aicinu priekšā I.Muižnieka kungu
uz uzrunu.
I.Muižnieks – sveiciens visiem kongresmeņiem un kongresmeitenēm. Prieks jūs redzēt tik 
apņēmības pilnus. Šodien notiek arī JZA (Jauno zinātnieku apvienības) kongress. Esam šeit visi 
gana jauni, gatavi strādāt un darboties, lai augtu, lai gūtu zināšanas, lai attīstītu savas fakultātes, 
universitātes zināšanas. Nevar būt tā, ka mēs tikai prasām, kaut kas ir arī jādod. Izglītoti jaunieši ir 
tie, kuri nodrošina mūsu valsts attīstību, ja neieguldīsim izglītībā, tad mums nav nākotnes. Domājot 
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par jūsu kārtējām dienām un darbiem, kas ir darba kārtībā, tas ir labi un skaisti, bet neaizmirsīsim 
domāt par to, kādēļ mēs šeit esam, jo esam te savas valsts izaugsmei!
S.Zarāne – labdien, liels prieks visus šodien šeit sveikt Latvijas Universitātes telpās. Kad atklāja 
dabaszinātņu centru, tad Agija bija tā, kura teica, ka viņa vēlas uzņemt kongresu šeit, un nu esam to 
izdarījuši. Paldies Agijai un Oskaram, ka viņi strādāja, lai tas viss izdotos. Novēlu, lai mēs pieņemtu
atbildīgus lēmumus un lai izdevusies diena!
I.Grigorjeva – apritējis gads, kurā esam strādājuši un priekšā ir liela izvēle - kas vadīs apvienību 
nākamajā gadā, plus, ir jāapstiprina 5 gadu vadlīnijas un jāapstiprina budžets. Kongress jāuzsāk 
svinīgi. Himna!

Skan Latvijas valsts himna.
Skan Gaudeamus.

I.Grigorjeva – aicinu mandātu komisijai sniegt savu ziņojumu.
K.Meinarde – Sveicināti, dārgie kongresmeņi! Ar prieku varu paziņot, ka kongress ir sasniedzis 
savu kvorumu. Klātesošie ir 25 biedri un162 kongresmeņi.

I.Grigorjeva – lai šodien prezidenta kārtā varu kvalitatīvāk pievērsties kongresa saturam, tad par 
kongresa vadītāju lūdzu apstiprināt Aivaru Šābli.

I.Grigorjeva – kurš balso par to, ka Aivars Šāblis ir šī Kongresa vadītājs? 

PAR PRET ATTURAS
160 0 2
Lēmums: Par Kongresa vadītāju ievēlēts Aivars Šāblis.

A.Šāblis – tātad, kā jau noteikti esat iepazinušies, kongress strādā pēc šādas darba kārtības, vai ir 
kādi papildinājumi, jautājumi?

A.Šāblis – aicinu balsot par šādas Kongresa darba kārtības apstiprināšanu, kurš balso par?

PAR PRET ATTURAS
160 1 1
Lēmums: Kongresa darba kārtība ir pieņemta.

Ā.Šāblis – pamatojoties uz ***, aicinu izvirzīt delegātus balsu skaitīšanas komisijai. Ierosinu 
izvirzīt tieši 5 cilvēkus.

RTU izvirza Indru Pētersoni.
RSU izvirza Olgu Jasjuļaņicu.
LU izvirza Denisu Celuiko.
ViA izvirza Alisi Klaužu.
BAT izvirza Jāni Lesnieku. 

A.Šāblis – vai Indra Pētersone uztur savu kandidatūru?
I.Pētersone – uzturu.
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A.Šāblis – vai Olga Jasjuļaņica uztur savu kandidatūru?
O.Jasjuļaņica – jā.
A.Šāblis – vai Deniss Celuiko uztur savu kandidatūru?
D.Celuiko – jā, uzturu.
A.Šāblis – vai Alise Klauža uztur savu kandidatūru?
A.Klauža – uzturu.
A.Šāblis – vai Jānis Lesnieks uztur savu kandidatūru?
J.Lesnieks – jā.

A.Šāblis – piedāvāju par balsu skaitīšanas komisijas sastāvu balsot reizē, ne atsevišķi, vai kādam ir 
iebildumi?
Iebildumu nav.

A.Šāblis – kurš balso par to, ka šā gada Balsu skaitīšanas komisijā tiek ievēlēti Indra 
Pētersone, Olga Jasjuļaņica, Deniss Celuiko, Alise Klauža un Jānis Lesnieks?

PAR PRET ATTURAS
163 0 3
Lēmums: Balsu skaitīšanas komisijā ievēlēti: 
Indra Pētersone;
Olga Jasjuļaņica;
Deniss Celuiko;
Alise Klauža;
Jānis Lesnieks.

5. Valdes ziņojums par darbību 2015./2016.gadā

I.Grigorjeva – ir izveidota augstākās izglītības vīzija, kas ņemta par pamatu šodien apstiprināmajām
vadlīnijām. Balsoties uz BOM (Baltic Organizational meeting) tikšanos, kurās tika izveidotas 
vadlīnijas, tiks iesniegts atzinums par mūžizglītību IZM (Izglītības un zinātnes ministrijai).
Esam uzrakstījuši divus projektus, viens no tiem erasmus+, otrs Latvijas Valsts mežiem, gaidām 
rezultātus. Ir izveidota elektroniska karte, kur ievietotas visas dienesta viesnīcas, lai studējošie var 
atrast sev dzīvesvietu, ja augstākās izglītības iestāde to nepiedāvā. Mums ir pieņemtas pozīcijas par 
valodu lietojumu augstākājā izglītībā un par augstākās izglītības pieejamību.
Reformas, darbs ar augtsākās izglītības pieejamību, darbs ar grozījumiem augstskolu likumā, 
Strādājam arī pie ECTS kredītpunktu ieviešanas sistēmas. Kā arī, darbojamies ar to, lai tiktu  
nodrošināts finansējums 1/200 apmērā mūsu biedriem. 
Projekti.
BM’68
ESC’30
BM’69

Īsumā - Darbs pie reformām kreditēšanā, ECTS, augstākās izglītības pieejamība, rezidentūras 
sadale.
Jautājumi? Lūgums piefiksēt pēc Revīzijas komisijas ziņojuma.
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I.Grigorjeva – man ir ziņas, ka mums ir pievienojies A.Geižāna kungs, kurš aizkavējās oficiālo runu
laikā. Lūdzu, vārds A.Geižānam!
A.Geižāns – labrīt cienījamie studenti. Bija jāizklaidē LTV kolēģi. Esmu pagodināts jūs uzrunāt, šī 
ir nozīmīga diena ne tikai jums, ne tikai Saeimai, ne tikai pārstāvjiem, bet visiem, jo tās reformas, 
kuras esam ieplānojuši, ir nozīmīgas ne tikai augstskolām, bet arī Izglītības un zinātnes ministrijai, 
visiem studentiem. Mēs runājam par pieejamību, par telpām, kur studenti var gūt cienīgas 
zināšanas. Lielākoties ir bijusi ļoti konstruktīva sadarbība ar LSA, reizēm tā nav tik konstruktīva, 
bet kopā esam nonākuši pie vienota mērķa, pārstāvēt Latvijas studentu intereses Latvijā.
Paldies!

A.Šāblis – paldies Ilvai par ziņojumu. Saskaņā ar LSA statūtiem, darbības un saimniecības gada 
pārskatu sniedz Revīzijas komisija, tādēļ došu vārdu tās pārstāvei U.Ancēnai par Revīzijas 
komisijas paveikto šajā gadā.
U.Ancēna – aicinu man pievienoties K.Salenieku, A.Krauju un R.Blesi.

6. Revīzijas komisijas ziņojums

U.Ancēna – aicinu jūs iepazīties ar satura rādītāju, pēc aptaujas ar LSA domniekiem sapratām, ka 
vēlaties dzirdēt secinājumus un ieteikumus, ar to arī būsim šodien šeit.
K.Salenieks – par finansēm. Rēķinu dzīve notiek pavisam vienkāršos veidos, ar pēcapmaksu 
1.tabulā.
Mēs rīkojam projektu, par kuru jāmaksā par ēdināšanu, dzīvošanu un vēl dažādām lietām, tad 
aicinām dalībniekus un augstskolām piestādām rēķinus, tā mums notiek.
Kā var būt, ka tik maz ieņēmām un tik maz tērējām?
- bija liels projekts ESC (European Student union), ar ienākumiem, kas ienāca ļoti vēlu. Martā, kad 
sāka iet jūsu biedru naudas uz galu, par kuru atpakaļ naudu var dabūt tikai novēloti, jo tehniski 
kontā nebija naudas. Visas finanses ir ļoti vērtēt efektivitāti, jo LSA nodrošināja savu darbību ar 
minimālajiem, pieejamajiem līdzekļiem, manā izpratnē tas ir efektīvi. 
Mēs atradām tikai 4 pozīcijas, kur noteikti varēja ietaupīt, bet to noteikti vajag saprast valdei, vai tas
vispār ir efektīvi to samazināt.
Bez šī visa, ir tikai vēl viena lieta. Par biedru naudām, pētījām padziļināti, LSA biedri nemaksā tās 
tad, kad viņiem to vajadzētu maksāt. Jūs to maksājat ar novēlošanos nedēļas vai ilgāk laikā. 
Balsstiesību atņemšana kongresā nav risinājums, jo šim solim nepieciešams kāds jauns risinājums.
R.Blese – parunāsim par to, ko LSA ir apņēmusies izdarīt un kas tad ir jāizdara.
Par darbības plāna izpildi, kopā vienojāmies, ka ir jāizpilda 38 darbiem. Vairāk kā 50% gadījumu ir 
pamatīgs darbs veikts, nav uzsākti tikai 2. Bet reāls darbs paveikts 21 no 38, kas jāņem vērā vērtējot
valdes darbu.
Bieži vien valdes locekļi pārvērtē savas spējas, jo daudzas lietas prasa stipri vairāk laika, nekā 
mums šķiet. 
Ir konstatēti trūkumi konstatētiem. Nebūtu slikti vienoties kas ir vecbiedrs un kā to iegūst. Rediģēt 
statūtus, jo nav tiesības sasaukt ārkārtas sēdes. Prezidenta ievēlēšanas kārtība ir apstiprināta domē, 
kas nozīmē, ka iespējams to vajag mainīt. Mūsu ierosinājums ir sasaukt kādu darba grupu, iekļaut 
tur studentus, kas studē juridiskās zinātnes un sakārtot šo jautājumu, līdzīgi kā iepriekš ar 
pozīcijām.
U.Ancēna – valdes un biroja, un domes darbs ir kopvērtējumā uzlabojies. Bet secinot, ka šogad ir 
būtiskas aizķeršanās ar lietvedību, aicinām sekot līdzi, lai jums ir pieejami protokoli laikā. Jau otro 
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gadu aicinām veikt Informācijas sistēmas modernizāciju, lai būtu vieglāk strādāt ar dokumentiem.
Šī valde ir ļoti forša, bet strādāja ļoti individuāli. Ir nepieciešams reāli plānot stratēģisko plānu. 
Nākamajiem valdes locekļiem nepieciešams sastrādāties un nodot pēctecību.
Iesūtiet savus deleģējumus laicīgi.
Mēģiniet nodrošināt mazāku domnieku nomaiņu.
Ir ierosinājums ieviest Domes vecākā vietu.
Jūs kā domnieki no vienas puses darāt lielisku darbu, bet jābūt atklātai, ka kopumā es secinu, ka 
atnākot uz domes sēdi daudzi no jums secina, ka viņiem darbs beidzas ar to, ka viņi ir ieradušies uz 
šo sēdi. Smagākais ieteikums -  gan valdei, gan domei, jaunos domniekus iesaistīt aktīvi darbā.
A.Krauja – šo diagrammu jūs redzējāt ziņojumā, vai tiešām LSA iesaistās tikai tik cilvēku?
Pēc vairākiem gadiem varēs saprast, šobrīd izdarījām 3 secinājumus, kuri iespējams nav pamatoti. 
Mēnešos, kuros nav domes sēdes, domnieku aktivitāte krītas par 2/3, iesakām piesaistīt domniekus 
arī domes sēžu starplaikos.
Maijā ir vērojams aktivitāšu trūkums, kas nozīmē, ka nav bijušas iespējas iesaistīties vispār.
Projekti notiek, bet pēc tam nekāda uzrāviena nav manīts.
Nodrošināt datus turpmākai analīzei, bet par cilvēkresursu piesaisti jādomā vairāk.
Par projektiem. Ar visiem bija +/- skaidrs, kas notika, tikai konsultējoties ar RIK (Reflektantu 
informatīvā kampaņa) J.Silanžu, tas pārklājas, tādēļ attiecīgi arī grūti revidēt.
Nekas netika pārtērēts, lielākajā daļā projektu ir kārtīgi pārvaldītas finanses. Jāņem vērā arī tas, kas 
piesaistīts no sponsoriem. 
LSA nav definējis mērķus, kam ir kāds projekts.
Un iepriekš ir nepieciešams zināt projekta finanses, jo projekta vadītājiem, kas piesakās uz šīm 
pozīcijām, ir jāzina ar kādām finansēm rēķināties, jo ja finanses ir tuvu 0, tad ir nepieciešamas arī 
attiecīgas prasmes projekta vadītājam.
Atskaites darba laikā. Finanšu pārvaldība, iepriekšējā gada plānošanas dokumenti.
Projektu vadītāji neprot definēt savus mērķus. 
R.Blese – sadarbība, sasaiste ar sadarbības partneriem, to dara tieši valde. Iespējams jūs, kas neesat 
valde, ir jāiesaista šajā komunikācijā.
Ikdienas sadarbība, darbs komisijās un darbs neformālajos pasākumos.
Ir tikai 3 delegāti, kas strādā komisijās, kas nav no valdes. Pozitīvi ir tie, kuri nav valdes locekļi, 
tieši viņu darbs tika plaši atspoguļot atskaitēs. Principā visi pārstāvji veicina komunikāciju – 
tiekoties, komunicējot, ierodoties uz sēdēm – tā studentu intereses ir pārstāvētas visefektīvāk. 
Atskaitīšanās sistēma ir kļuvusi labāka, tas ir ļoti labi.
Negatīvi – ir gadījumi, kad LSA savas tiesības izmanto novēloti, vai kavē termiņus, kas ir slikti.
Ierosinām darīt – uzlabot ekspertu tīkla, uzlabot atskaitīšanos, kur iespējams ārpus LSA valdes, tad 
to darīt.
Mājaslapas sadaļā, kur uzskaitīti pārstāvji, tur atjaunot to, jo tā informācija ir novecojusi.
U.Ancēna – 1.ieteikums. Paldies komisijai, par to, ka viņi saņēmās dienās, kad negribas un ka jūs 
uzrakstījāt šo ziņojumu kopā. Kandidējiet tikai tad, ja esat gatavi to darīt. Ja jums ir kādi jautājumi 
vai komentāri, tad aicinu jūs apstiprināt valdes gada un sabiedrisko pārskatu.

A.Šāblis – ja ir kādi jautājumi saistībā ar ziņojumu, vai valdes ziņojumu, tad jautājumu laiks ir 
tagad.
E.Kaminksa – man ir jautājums par S-SZ (projekts: Students – Sistēmas zobrats), projekts ir 
noslēgts, bet nauda atrodas valsts kasē, kas ar to šobrīd notiek?
I.Grigorjeva – esam bijuši valsts kasē, slēguši kontu. Naudas atmaksa var notikt dažu dienu laikā, 
iespējams ilgāk, bet uz šo brīdi bumbiņa ir valsts kases laukumā un nav nekas, ko mēs varētu darīt, 
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lai šo procesu paātrinātu.
U.Ancēna – Revīzijas komisijas vārdā aicinu balsot par gada plānu apstiprināšanu kongresā.

A.Šāblis – Lūdzu atkārtotu mandātu komisijas ziņojumu par situāciju kongresā.
K.Meinarde – Klātesoši ir 25 LSA biedri un 170 kongresmeņi.

A.Šāblis – lēmums pieņemt valdes 2015./2016. gada darbības pārskatu, kurš balso par?

PAR PRET ATTURAS
169 0 1
Lēmums: 2015./2016. gada Latvijas Studentu apvienības valdes darbības pārskats ir 
apstiprināts.

A.Šāblis – kurš balso par Latvijas Studentu apvienības gada pārskata apstiprināšanu?

PAR PRET ATTURAS
167 0 3
Lēmums: Latvijas Studentu apvienības gada pārskats ir apstiprināts.

A.Šāblis – aicinu balsot par Latvijas Studentu apvienības Sabiedriskā labuma statusa 
pārskata apstiprināšanu?

PAR PRET ATTURAS
164 0 6
Lēmums: Sabiedriskā labuma pārskats apstiprināts.

A.Šāblis – esam nonākuši pie prezidenta vēlēšanām. Ierosinu prezidentu kandidāta 
prezentācijai dot 10 minūtes, ne vairāk kā 15 jautājumu un debatēm 15 minūtes, kur 
maksimālais izteikšanās laiks ir 1 minūte, kurš balso par?

PAR PRET ATTURAS
166 0 4
Lēmums: Pieņemts, ka prezidenta kandidāta prezentācijai dod 10 minūtes, ne vairāk kā 15 
jautājumus un debatēm 15 min, kur maksimālais izteikšanās laiks ir 1 minūte.

I.Grigorjeva – paldies par pārskatu apstiprināšanu, bet tie nebūtu, ja te nebūtu cilvēki, kas strādāja 
pie tā, lai šie pārskati taptu, jeb tie cilvēkiem, kuriem vajadzēja strādāt draudzīgāk. K.Solovjovs 
iesāka tādu labu tradīciju, atstāt piemiņas lietu, kas ir T-krekls. Dārgā valde, aicinu jūs priekšā. 
Nedaudz sīkāk par katru:
Inguna Zariņa ir tas cilvēks, kura stingri un cītīgi turēja starptautisko lietu, viņa bija balsts, uz ko 
paļauties, un es zināju, ka viss būs labi. Paldies par tavu darbu!
Aivars Šāblis, mums ar Aivaru ir gājis dažādi, bet re, viņš vada kongresu un viņš ar savu darba 
grupu ir izgatavojis Augstākās izglītības vīziju, kas bija gada darbs, kas šobrīd būs iekš piecgades 
plāna.
Rihards Vijums, lūdzu, nāc priekšā, mums gāja interesanti, mēs daudz būsim viens no otra 
mācījušies, paldies tev par darbu!
Cilvēks, kas teica, ka darba ir vairāk kā saprašanas, tā bija Maira, jo viņa neļāva man atpūsties, viņa
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gribēja zināt visu, viss arī bija jāstāsta. Paldies tev par darbu, Maira!
Maira vēl paspēs aplausus nopelnīt, bet valde nevar pastāvēt, ja viņiem nav cilvēki, kas viņiem 
palīdz ikdienā, kas bija tā mazā dvēselīte, kas ir centusies un turpinās palīdzēt pabeigt lietas, kas 
jāpabeidz, tā ir Krista Meinarde.

A.Šāblis – mēs nobalsojām par prezidenta amata kandidātu uzrunām, pēc pusdienām plkst.13:35 
šeit jābūt gataviem. Izsludinu pusdienu pārtraukumu! Viss!

Kongresa pārtraukums – plkst.12:35

Atsākas kongress – 13:37

8. prezidenta kandidāta uzruna

M.Belova – labdien, delegāti un viesi.
Esmu pieteikusi izaicinājumu sev un arī jums. Iesāktie darbi ir jāturpina, bet ir nepieciešamas arī 
pārmaiņas, veicinot augstākās izglītības kvalitāti un pieejamību.
Pateicoties teorētiskām zināšanām, gan darbojoties valdē, gan esot AIP (Augstākās izglītības 
padome), esmu iepazinusies ar augstākās izglītības iekšējo politisko stāvokli gan ministru, gan 
Saeimas līmenī. Aizvadītais laiks LSA valdē ir sniedzis lielisku ieskatu, ne tikai kā iepazīt procesus,
bet iepazīties kādas ir augstākās izglītīas politikas iekšējās darbības. N.Mandelas citāts – izglītība ir
ierocis, kā mainīt pasauli. Mums kopīgi ir milzīgs spēks un ietekme, ne tikai Izglītības un zinātnes 
ministrijā, kur tiek skatīti dažādi jautājumi, kas skar augstāko izglītību. Mēs varam pārstāvēt savu 
studentu viedokli neatkarīgi no augstskolu vadības, neatkarīgi no citiem, kuri vēlētos noteikt mūsu 
darbības sfēras.
Gan rektoru padomē, gan citviet, esam iesaistīti. Esmu uzstādījusi 2 lielas prioritātes 1) Augstākās 
izglītības aizstāvēšana politikā; 2) tās pieejamība.

M.Belova prezentē. (prezentācija pielikumā)

U.Ancēna – kad cilvēks sāk darīt lietas, kuras mēs negaidām no viņa, saka, ka tas ir varas dēļ. Kā 
vara ietekmēs tevi, 3 iemesli?
M.Belova – esmu 1) darbaholiķis, pārāk daudz sevi noslogotu, tādēļ iespējams visu neizdarītu, ir 
ierobežots laiks. 2) iespējams nebūtu viss visiem izrunāts, lai rezultāts tiktu sasniegts ātrāk, lai 
rezultāts būtu svarīgs studentiem. Pagaidām varu iedomāties tikai divas.
E.Matiļeviča – nākošais gads un turpmākie ir nozīmīgi Latvijas izglītības telpai. Vai vari nosaukt 
kādām kompetencēm jābūt, lai tu sastrādātos ar nākamo valdi?
M.Belova – nozīmīgākais ir izzināt, vēlme mācīties, vēlme ieguldīt laiku, lai strādātu pie tā, lai būtu
valdē. Vēlme mācīties un izzināt, tad pārējās kompetences tiks sasniegtas strādājot.
L.I.Kraupša -  (no ieraksta jāprecizē jautājums)
M.Belova – vienmēr jāsaprot, kas ir izaugsmes iespējas. Kvalitāti ko esmu minējusi, es gribu, lai 
tiktu nodrošināts, ka Reflektnantu informātīvā kampaņa nodod informāciju katram reflektantam un 
sagatavo informācijas materiālus ar to, kas skolēniem ir neizprotami jautājumi. Kvalitātes kritēriji ir
jānorunā ar projekta vadītāju un komandu. Runājot par akreditācijām un C daļas kursiem, tās ir 
lietas, kas tik ātri nemainās, mums būtu jāēģina tikt pie katra skolēna.
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M.Babris – tu raksti, ka ir kāpusi atpazīstamība medijos. Kā to turpināsi?
M.Belova – ar jautājumiem, kuri jārisina arī sabieriskos medijos. Virziens, kuru vajag papildināt, 
attīstīt, lai informācija katra atrdod savu mērķauditoriju. Attiecīgi, gan reflektantus, gan studentus, 
gan iespējams visus iedzīvotājus. Lai nonāk arī līdz deputātiem, lēmējiem. Ir jāsaprot mūsu 
konkrētās mērķauditorijas un efektīvākais veids, kā nodrošināt to, lai konkrētā ziņa saasniedz īsto 
auditoriju.
K.Ozols – paldies par prezentāciju. Kas turpmākā gada laikā ir 2-3 draudi Latvijas Studentu 
apvienībai?
M.Belova – 1) jāatrisina, jāveido demokrātiskas pašpārvaldes vēlēšanas katrā augstākās izglītības 
iestādē, arī tajās, kuras nav tik aktīvas LSA. 2) palīdzēt iegūt to, kas ir ausgtskolu likumā noteiktās 
tiesības pašpārvaldei, lai vadībām būtu skaidrs gan pašpārvalžu virziens, gan saprotams veids, kā 
jānodrošina tās finansēšana. 3) personīgais izaicinājums uz domes darbu – nodrošināt lielāku 
iesaisti darba grupās no domnieku puses,  ar lielāku iesaisti būt deleģētam no domes puses. Kā 
panākt? Manā darbības programmā ir minēts domes vecākais, kas to arī palīdzētu nodrošināt.
H.Gerts – ņemot vērā tava pieteikuma rakstisko formātu, vai tava darba kapacitāte ļaus tev sasniegt 
visus mērķus un vai spēsi tikt galā ar visu, kas „uzkrīt uz galvas”?
M.Belova – viena pati noteikti nē. Būs nepieciešams, lai dome iesaistās, lai valde strādā kā 
komanda, jo kopumā esam tik daudz studējošie, kas iesaistās un ja katrs iesaiastīsimies, tad varēsim 
sasniegt. Kā arī, ir lietas, kas nav gada jautājums, bet ir procesi, kas ir jāsāk virzīt. Katrā no 
punktiem ir jāsastāda indikatori, kas ir jāsasniedz gada laikā.
M.Apinis – Augstākās izglītības finansējums ir ierobežots, attiecīgi pret studiju bāzes izmaksām. Ko
tu izvēlētos? Vairāk uzsvaru uz pieejamību, vai vairāk uz kvalitāti?
M.Belvoa – kad ar nepilnu finansējumu ir iespējams sasniegt kvalitāti, tad neredzu iemeslu, kādēļ 
nestrādāt uz pieejamību. Arī mūsu vadlīnijās ir noteikts, ka LSA ir vairāk uz pieejamību un valsts 
dotētu augstāko izglītību.
A.Krauja – prezentācijā minēji, ka vēlies savus lēmumus balstīt uz studenta viedokli, ka tu 
izmantosi pašpārvaldes. Bet mums nav noslēpums, ka ir pašpārvaldes, kas to nedara un tādas, kas 
dara, bet nekonsekventi. Kā to panāksi?
M.Belova – viedoklis ir jāiegūst. Ciešāka komunikācija, skaidrojot, kādēļ ir nepieciešams viedoklis.
Mums ir jāsaprot viedoklis, kādas ir formas, labvēlīgākas un efektīvākas. Lai viedokli iegūtu, tad ir 
jāveido aptaujas u.c., tas ir milzīgs darbs, bet ja LSA palīdz individuāli konkrētos jautājums – 
izstrādāt anketas un skaidrot, lai tās efektīvi strādā – tad neredzu, ka tas nevarētu strādāt.
J.Silanžs – par semināru KRS? (Kam rūp students?) Tavā darba plānā ir skaidri minēts, ka ir vairāk 
nepieciešams intergrēt šajā seminārā kas ir augstākā izglītība un to, ko dara LSA ikdienā. Kā tu to 
prezentēsi programmā? Un, ja tu saki, ka LSA ir vara attiecīgi uz studentiem, ka viņi var ko 
ietekmēt, mainīt, kā mēģināsi to atveidot, kas ir 1.kursa studenti visbiežāk, kuri pat nezina 
elementāras lietas? M.Belova – jā, gan KRS?, gan SLF (Studentu līderu forums) es vēlos vairāk 
programmas ziņā sasaistīt ar LSA darbu un parādīt, ka studentiem ir vara ietekmēt jautājumus. 
Manā izpratnē šis seminārs ir cikls, gan pirms un arī pēc jānotiek pasākumiem, lai stiprinātu šo 
apziņu, ne tikai semināra laikā. Lai saprastu, kā var ietekmēt procesus, par LSA varu. Tā ideja, ko 
vēlos īstenot, ir, ka katrs studējošais saprot, ka viņam ir ietkeme mainīt lēmumus domē, kongresā, 
savās programmās. Lai veidotos pašapziņa, ka katrs var ietekmēt lietas
K.Ozols – šogad bija mērķis īstenot sistēmu, kur aktīvāka pašpārvalde palīdz tām, kuras ir mazāk 
aktīvas. Vai tā tiks turpināta, un ja jā, tad kā?
M.Belova – virziens kā to varam uzlabot, ja pašpārvalde nevis mentorē citu pašpārvaldi, bet gan 
būtu platforma, kur, piemēram, BAT (Biznesa augstskola Turība) var izstāstīt savu piemēru kā 
integrēt ārvalstu studentus.  Jo katrai pašpārvaldei ir lielisks piemērs kā attīstīt savu studējošo 
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pašpārvaldi. Mans mērķis ir šo mentoru programmu nedaudz attīstīt, lai tiktu iesaistītas visas 
pašpārvaldes.
A.Lāce – kā LSA tavas vadības laikā un iespējams turpmāk, plāno srādāt ar maģistru un 
doktorantūras programmām, tai skaitā starpdisciplināro?
M.Belova – zem akadēmiskā virziena plānoju likt vairāk sadarbību gan ar LJZ, gan LZA, lai 
veidotu platformu, kur attīstīties jaunajiem zinātniekiem, rakstīt projektus un informēt par iespējām 
un attīstoties arī pētniecībā. Ja kādā augstākās izglītības iestādē ir individuāla problēma ar kvalitāti, 
tad akadēmiskajam virzienam šis būtu viens no pamatuzdevumiem, iestādes ietvaros to atrisināt, bet
ja nacionālā līmenī, tad risinājums ir ieliekt to gada plānā un uzsākt darbu.
V.Levada – kā tu vērtē līdzšinējo LSA darbu rezidentūras risināšanā un kā tu to darīsi turmāk?
M.Belvoa – rezidents arī ir studējošais. Arī rezidentūra ir studiju process, piemēram par vienoto 
uzņemšanu, to nevar noteikt Ministru kabinets, jo tā nav valsts kompetnence, bet gan augstskolu. 
Mums jāsaprot kā strādājam no šī brīža situācijas, esam piedalījušies sanāksmēs. Kopīgi ar 
studentiem gan RSU, gan LU, gan LaMSA, jāsaprot kā ar šo turpmāk rīkoties. Šis jautājums ir 
procesā.

A.Šāblis – palūgšu iziet kandidātam ārā. Lūgšu pacelt mandātus, kas vēlēsies izteikties.

A.Kaļva – skatoties uz Mairas darbu gan iepriekšējā gadā valdē, gan arī kā sociālā virziena aktīvisti,
viņai ir spēja strādāt daudz un dikti. Vērst uzmanību studentiskajam garam, kas, manuprāt, pazūd 
bieži darbā, politikā utt. Mēs būsim lieli ieguvēji, ja viņa varēs ievirzīt šo sajūtu LSA un studentijā. 
Man ir aicinājums atbalstīt M.Belovu.
I.Zariņa – ne visi ir strādājuši ar Mairu. Man ir nācies sastrādāties ar viņu kā ar projekta vadītāju. 
Viņa ir viens no visstrukturizētākajiem cilvēkiem, pozitīvā nozīmē, es ceru, ka tas palīdzēs darbā 
LSA.
E.Matiļeviča – mēs, Latvijas Universitāte, jau esam izteikuši atbalstu, izvirzot viņu. Viņa ir viena no
tām, kas ir gājusi diezgan augstu, uzsākot darbu LU SP, tagad vadot LSA sociālo virzienu. 
Atbalstām gan attieksmē, gan kompetencē. Viņa iespējams ir tā, kura padarīs redzamāku un zināmu 
LSA. Mēs 17 delegāti un 13 tūkstoši LU studenti esam par viņu.
A.Ozoliņš – sākums būs skaists, mums ir 1 spēcīgs kandidāts, ļoti labu plānu un redzējumu Latvijā. 
Bet, lai nākamajā gadā, stāvot šeit priekšā un sist sev pa plecu, mums visiem ir jāiesaistās, jo kad es 
biju LSA, kas bija sen, mani kaitināja, kad jūs prasījāt rezultātu, bet paši nebijāt gatavi iesaistīties. 
Maira piedāvā labu struktūru, jums ir jādara, lai LSA ir ar ko strādāt, jo tikai kopā jūs sasniegsiet 
mērķi.
A.Krauja – man par Mairu ir viens risks un cerība. Risks  - jums būtu labi, ja jūs darītu, ja jūs 
dabūsiet tik labu kandidātu, bet nestrādāsies, viņa izdegs. Un cerība, es ceru, ka mums būs 
prezidents, kurš nebaidās riskēt un iziet ārā, kur būs mediji, lai man kā vecbiedram būtu lepnums.

A.Šāblis – lūgums delegātiem ieņemt vietas, apsēsties un ievērot kārtību.
Balsu skaitīšanas komisija vēl strādā, tādēļ vēlos pacelt revīzijas komisijas vēlēšanas pirms 
rezultātu paziņošanas.
Iebildumu nav.

7. Revīzijas komisijas vēlēšanas

A.Šāblis – Kā jau minēju iepriekš, revīzijas komisiju ievēl uz 1 gadu, tās uzdevums ir sagatavot 
finanšu un saimniecības pārskatu. Tajā jābūt vismaz 3 locekļiem, kurus var izvirzīt gan no delegātu, 
gan ārpus delegātu vidus.
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J.Silanžs (uztur), N.Kezika (uztur), A.Krauja (uztur), U.Ancēna (uztur), R.Kalderauskis (uztur), 
A.Ozoliņš (uztur), R.Blese (uztur).

A.Šāblis – ierosinu balsot reizē par izvirzītajiem kandidātiem, vai kādam ir iebildumi? Iebildumu 
nav.

A.Šāblis – kurš balso par to, ka 2016./2017. gada  Latvijas Studentu apvienības Revīzijas 
komisijas sastāvā ir Jēkabs Silanžs, Nora Kezika, Alise Krauja, Undija Ancēna, Raivo 
Kalderauskis, Artis Ozoliņš un Rihards Blese?
PAR PRET ATTURAS
144 0 4
Lēmums: Par Latvijas Studentu apvienības revīzijas komisijas sastāvu ir ievēlēti:
Jēkabs Silanžs
Nora Kezika
Alise Krauja
Undija Ancēna
Raivo Kalderauskis
Artis Ozoliņš
Rihards Blese.

13. 2016./2017.gada budžeta apstiprināšana

I.Grigorjeva – šīs te pozīcijas ir veidotas uz iepriekšējā gada piemēra.
U.Ancēna – vai tas, par ko revīzijas komisija sniedza ieteikumu, par motivāciju, vai tie līdzekļi ir 
paredzēti budžetā?
I.Grigorjeva – jā.

A.Šāblis – par Latvijas Studentu apvienības 2016. gada budžetu, kas redzams uz ekrāna, kurš
balso par?

PAR PRET ATTURAS
144 0 5
Lēmums: Latvijas Studentu apvienības budžets 2016.gadam ir pieņemts.

Vēlēšanu komisijas ziņojums

Vēlēšanu komisija paziņo rezultātus.

O.Jasjuļaņica – par Latvijas Studentu apvienības jauno prezidenti ievēlēta Maira Belova!

M.Belova - Paldies visiem! Atgādinu, šodien ir izaicinājums man un jums, attiecīgi uz darbiem, kas 
ir jāisteno uz nākamo domes sēdi. Ceru, ka būs konkurence uz valdes amatiem, kā arī, ceru, ka jūsu 
aktīvā darbība sniegs rezultātus un gads tiks pavadīts veiksmīgi!
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A.Šāblis – kurš balso par prezidenta vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu?

PAR PRET ATTURAS
150 0 0
Lēmums: Prezidenta vēlēšanu rezultāti apstiprināti.

I.Grigorjeva – Šī ir viena no labākajam lietām, labākajā nozīmē, kas varēja notikt ar LSA, tiešām 
aspveicu.

14. LSA Vadlīniju apstiprināšana

I.Grigorjeva – mēs nonācām pie slēdziena, ka vadlīnijām ir jābūt terminētām, kur jābūt minētiem 
mērķiem, kas būs jāīsteno 5 gadu laikā. Šo te veidojot, tika ņemts vērā iepriekšējo gadu vadlīnijas 
un šogad izstrādātā augstākās izglītības vīzija.
Kādi komentāri, jautājumi?

A.Šāblis – ja vairāk komentāru, iebildumu nav, tad lūgšu balsojumu par Latvijas Studentu 
apvienības vadlīniju apstiprināšanu, kurš balso par?

PAR PRET ATTURAS
155 0 3
Lēmums: Vadlīnijas ir apstiprinātas.

A.Šāblis - Līdz ar to, šodien esam beiguši kongresa saturīgo daļu. Bet pirms dodamies prom, 
vēlamies pateikt lielu paldies Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes, Latvijas Universitātes 
Ķīmijas fakultātes Studējošo pašpārvaldēm, Latvijas Universitātes Studentu padomei, Rīgas 
Tehniskās universitātes Studentu parlamentam un Ekonomikas un kultūras augstskolai par palīdzību
šī kongresa tapšanā. 

I.Grigorjeva – paldies jums, kuri strādāja, paldies par lietām, kuras norādījāt, kas nav labas, paldies, 
ka nācāt ar ieteikumiem. Vēlreiz prieks par Mairu. Tiekamies 20:00 LSA birojā.

Kongresa beigas plkst.: 15:37

Prezidente                                                                                                                           I.Grigorjeva

Sēdi vadīja                                                                                                                               A.Šāblis

Sēdi protokolēja                                                                                                                  K.Meinarde 
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