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Latvijas Studentu apvienības (LSA) Valdes sasauktais un rīkotais ārkārtas Kongress 

Kongresa norises vieta: Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju 

fakultātē, Āzenes ielā 1 

Kongress izsludināts: ar e-pasta starpniecību 2018. gada 28. martā 

Kongresa sākums: 12:00 

Kongresā piedalās: 103 no 150 balsstiesīgajiem – konstatēts kvorums 

 

Kongresa delegāti: 

Banku Augstskola 

1. Hārdijs Nogobods 

2. Līga Priedīte 

3. Dagnija Roga 

4. Keita Melle 

5. Gundars Veits 

 

Baltijas Starptautiskā 

akadēmija 

6. Marina Šlegelmilha 

7. Tatjana Vinogradova 

8. Līga Holodņikova 

9. Anastasija Dubro 

10. Ksenija Pokolova 

11. Iveta Jermilova 

 

Daugavpils Universitāte 

12. Edmunds Okmanis 

13. Evelīna Vasiļjeva 

14. Līga Romancāne 

15. Ilga Alika 

16. Inese Vīča 

17. Renārs Lagzdiņš 

 

Ekonomikas un kultūras 

augstskola 

18. Imanta Prūse 

19. Daiga Anna Ulmane 

20. Linda Amanda Kalniņa 

21. Kristiāna Šteinberga 

 

Jāzepa Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmija 

22. Anete Ašmane 

23. Artūrs Liepiņš 

24. Emīlija Leiškalne 

25. Lāsma Neulāne 

 

Liepājas Universitāte 

26. Anita Lazdeniece 

27. Monta Sorokina 

28. Anna Vintēna 

29. Fēlikss Sandis Safronovs 

 

Latvijas Jūras akadēmija 

30. Helēna Matīsiņa 

31. Anna Marija Puncule 

32. Džesika Gorbačenko 

33. Arina Buļmeistere 

 

Latvijas Kristīgā akadēmija 

34. Valters Dolacis 

 

Latvijas Kultūras akadēmija 

35. Lelde Hermane 

36. Ramona Striķe 

37. Kristiāna Štāla 

38. Tīna Žmuida 

 

Latvijas Lauksaimniecības 

universitāte 

39. Gvido Bērziņš 

40. Ieva Vērpēja 

41. Ingus Pētersons 

42. Elīna Šterna-Stirne 

43. Aksels Indrijaitis 

44. Daina Taupmane 

Latvijas Mākslas akadēmija 

45. Kristīne Kutepova 

46. Linda Teikmane 

47. Haralds Gerts 

48. Baiba Ābelīte 

 

Latvijas Nacionālā 

aizsardzības akadēmija 

49. Emīls Ripa 

50. Rita Markova 

51. Arta Aurēlija Grāvīte 

 

Latvijas Sporta pedagoģijas 

akadēmija 

52. Spīdola Martinsone 

 

Latvijas Universitāte 

53. Renards Ozoliņš 

54. Signe Skutele 

55. Aiva Staņēviča 

56. Austra Laima Aprāne 

57. Germans Kņazjuks 

58. Brenda Beķere 

59. Māra Ulme 

60. Laura Keiša 

61. Alise Paula Zīverte 

62. Oskars Valtenbergs 

63. Jēkabs Silanžs 

64. Roberts Kits 

 

Rēzeknes Tehnoloģiju 

akadēmija 

65. Simona Mazustērniniece 

66. Sandra Ceriņa 

67. Diāna Drozdova 

68. Jolanta Saidāne 

69. Elvita Kotāne 

70. Lenards Laganovskis 
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Biznesa, mākslas un 

tehnoloģiju augstskola 

“RISEBA” 

71. Mārtiņš Brīdiņš 

72. Aleksandrs Gļancevs 

73. Gabriela Kužovņika 

74. Enija Rudzīte 

75. Guntis Kalniņš 

 

Rīgas Stradiņa universitāte 

76. Linda Skulme 

77. Matīss Lukašēvičs 

78. Marija Luīze Kalniņa 

79. Olga Jasjuļaņeca 

80. Mārtiņš Danefelds 

81. Evita Terēze Tēberga 

82. Liene Vaivode 

83. Sandis Kovaļovs 

84. Ksenija Tarasova 

Rīgas Tehniskā universitāte 

85. Kristens Raščevskis 

86. Edijs Ozols 

87. Indra Pētersone 

88. Ieva Laganovska 

89. Nora Kezika 

90. Aiva Laķe 

91. Dāvis Freidenfelds 

92. Teodors Kerimovs 

93. Amanda Brizga 

94. Katrīna Rudoviča 

95. Miķelis Gulbis 

 

Ventspils Augstskola 

96. Santa Katrīna Meikališa 

97. Anna Fedotovska 

98. Paula Reinvalde 

99. Kate Zonberga 

Vidzemes Augstskola 

100. Anna Maļiņina 

101. Elza Anna Jansone 

102. Leina Markevica 

 

Valsts policijas koledža 

103. Karīna Gaidamoviča 

 

Viesi, valde un biroja darbinieki: 

 
Maira Belova (LSA) 

Katrīna Sproģe (LSA) 

Arkādijs Zvaigzne (LSA) 

Matijs Babris (LSA) 

Dāvis Vēveris (LSA) 

Baiba Puisīte (LSA) 

Evelīna Puzo (LSA) 

Rolands Juris Zibins 

(LSA)Alise Klauža (LU) 

Jānis Mellēns (LU) 

Kristīne Pēča (LU) 

Linda Dita Ābola (RTU) 

Kristaps Osis 

Artūrs Lībietis-Lībaitis (LU) 

Paula Cukura (LKA) 

Viesturs Baltušs (BAT) 

Aiga Kalniņa (BAT) 

Rihards Vugulis (LU) 

 

Kongresa darba kārtība: 

1. Kongresa atklāšana 

2. Mandātu komisijas ziņojums 

3. Darba kārtības apstiprināšana 

4. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana 

5. Prezidenta amata kandidātu uzrunas un Kongresa delegātu jautājumi 

6. Debates par Prezidenta amata kandidātiem 

7. Balsojums par Prezidenta amata kandidātiem 

Pauze 

8. Prezidenta vēlēšanu rezultātu paziņošana un apstiprināšana 

9. Grozījumu Statūtos apstiprināšana 

Noslēgums 

 

1. Kongresa atklāšana 

_____________________________________________________________________________ 

 

Skan Latvijas Republikas himna un studentu himna “Gaudeamus igitur”. 

Kongresu atklāj LSA Prezidentes Mairas Belovas un Rīgas Tehniskās universitātes Studentu 

parlamenta prezidenta Kristena Raščevska uzrunas. 
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2. Mandātu komisijas ziņojums 

_____________________________________________________________________________ 

 

LSA Biroja vadītāja B.Puisīte ziņo, ka uz Kongresu ieradušies 99 Kongresa delegāti, konstatēts 

kvorums. (Kongresa gaitā ierodas vēl 4 delegāti) 

M.Belova iepazīstina ar Kongresa norises procedūru. 

 

3. Darba kārtības apstiprināšana 

_____________________________________________________________________________ 

 

M.Belova: Vai ir kādi komentāri par darba kārtību? (Nav komentāru) Vai ir kādi iebildumi, ka 

tiek apstiprināta piedāvātā darba kārtība? (Nav iebildumu) 

 

Lēmums: 2018. gada 28. aprīļa ārkārtas Kongresa darba kārtība ir apstiprināta. 

 

4. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana 

_____________________________________________________________________________ 

 

M.Belova: Aicinu izvirzīt cilvēkus, kas vēlas būt balsu skaitīšanas komisijā. 

 

I.Pētersone izvirza L.D.Ābolu, A.Liepiņš izvirza sevi, O.Jasjuļaņeca izvirza K.Tarasovu un 

M.Danefeldu, K.Kutepova izvirza B.Ābelīti, R.Ozoliņš izvirza B.Beķeri un R.Kitu, E.Ripa 

izvirza R.Markovu. 

 

M.Belova: Vai kādam ir iebildumi, ka balsu skaitīšanas komisijā būs vairāk nekā 5 cilvēki? (Nav 

iebildumu) Vai piekrītat, ka balsojam par visiem kandidātiem kopā? (Nav iebildumu) Vai kandidāti 

uztur kandidatūru? (Visi uztur) Vai kādam ir iebildumi, ka apstiprinām balsu skaitīšanas komisiju 

šādā sastāvā: Linda Dita Ābola, Artūrs Liepiņš, Ksenija Tarasova, Mārtiņš Danefelds, Baiba 

Ābelīte, Brenda Beķere, Roberts Kits, Rita Markova? (Nav iebildumu) 

 

Lēmums: Balsu skaitīšanas komisija Lindas Ditas Ābolas, Artūra Liepiņa, Ksenijas Tarasovas, 

Mārtiņa Danefelda, Baibas Ābelītes, Brendas Beķeres, Roberta Kita un Ritas Markovas sastāvā ir 

apstiprināta. 

 

5. Prezidenta amata kandidātu uzrunas un Kongresa delegātu jautājumi 

_____________________________________________________________________________ 

 

M.Belova: Noteiktajā termiņā ir saņemti 2 pieteikumi - no RTU studenta Dāvja Freidenfelda un 

JVLMA studentes Anetes Ašmanes. D.Freidenfelds ir saņēmis RTU SP un RSU SP izvirzījumus, 

A.Ašmane saņēmusi JVLMA SP un LU SP izvirzījumus. 

Kandidātiem tiks dots laiks uzrunai pēc kārtības, kādā iesniegti dokumenti. D.Freidenfelds 

iesniedza pirmais un viņam pirmajam tiks dots vārds. Jautājumu skaits vienam kandidātam nevar 

pārsniegt 15. Piedāvājam 10 minūtes katra kandidāta uzrunai, līdz 15 jautājumiem katram 

kandidātam, 90 sekundes katram runātājam debatēs, debašu ilgums 20 minūtes. Vai kādam ir 

iebildumi? (Nav iebildumu) 

 

Lēmums: Noteiktas 10 minūtes katra kandidāta uzrunai, līdz 15 jautājumiem katram kandidātam, 

90 sekundes katram runātājam debatēs, debašu ilgums 20 minūtes. 

 

M.Belova: Vai ir iebildumi, ka abi kandidāti paliek telpā prezentācijas laikā? 

 

N.Kezika: Ir iebildumi. 
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A.Ašmane pamet telpu. 

 

D.Freidenfelds: Prezentāciju vēlos iesākt ar īsu atstāstu, ko esmu darījis studentijā. 3 būtiskākie 

amati, ko esmu ieņēmis un ieņemu, ir LSA studentu-ekspertu tīkla koordinators, RTU SP Studiju 

nodaļas vadītājs un RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes (EEF) SP vadītājs. Vēlētos 

izcelt 2 apbalvojumus - RTU SP Gada studentu interešu pārstāvis un LSA Gada aktīvists. 

Jaunu revolūciju un virzienu nevēlos veidot. Vēlos strādāt pie jau nodefinētajām Vadlīnijām, kuru 

ieviešanas termiņš ir līdz 2021. gadam. Tomēr uzskatu par būtisku prioritāti izvirzīt darbu pie 

augstākās izglītības (AI) finansējuma palielināšanas, jo, analizējot Vadlīniju ieviešanas stratēģiju, 

starpindikatori, ko vēlētos saukt par sasniedzamajiem mērķiem, lielā mērā balstās uz to, cik daudz 

naudas ir sistēmai. Ņemot vērā, ka AI finansējums kopš krīzes laika nav pieaudzis, tas ir būtiskais, 

pie kā ir jāstrādā, kas ir pamats, lai attīstītos un lai Latvijas AI būtu patiešām prestiža. 

Valdes modelī lielas izmaiņas nevēlos veikt. Vienīgā izmaiņa ir pārsaukt Viceprezidentu par 

Starptautiskā virziena vadītāju. Bieži vien SP un nozares speciālisti neizprot Viceprezidenta 

funkcijas, amata pienākumi saistīti ar starptautisko virzienu un parakstās, ja prezidents nav uz 

vietas. Šāda neizpratne ir arī Eiropas Studentu apvienības līmenī, tāpēc uzskatu par būtisku atainot, 

kā notiek organizācijā. 

Neplānoju lielas, drastiskas izmaiņas darbības virzienos, tomēr ir 3 lietas, jauninājumi, pie kā 

nepieciešams strādāt. 1) Biedru rīcībspējas stiprināšana. Analizējot nosacīti veiksmīgākas un ne 

tik veiksmīgākas SP, iezīmējas 1 skaidra atšķirība. Veiksmīgajās SP ir sistemātisks un pragmatisks 

darbs pie jauno biedru piesaistes un apmācības, kas bieži vien iesākas jaunajiem studējošajiem jau 

pirms studiju uzsākšanas. Ir dažādas tikšanās, semināri un citas aktivitātes, kas veido emocionālo 

saikni ar organizāciju un padara biedrus zinošus un kvalitatīvus. Ļoti vērtīgi ir veidot katra virziena 

zināšanu minimumus, līdzīgi kā Domnieka minimumu. Tie ļauj izprast galveno būtību un 

vēsturiskos aspektus, tādā veidā efektīvāk un ar lielāku sparu jaunie varētu iesaistīties virzienā. 2) 

Kvalitatīva pārvaldība. Ir pāris kritēriji, kas tiek aplūkoti, piemēram, Domes sēžu un darba grupu 

apmeklējums, bet ir iespējams izveidot vēl indikatorus, kas ir viegli izmērāmi un netieši parāda 

organizācijas veiksmīgu darbību. Ievēlēšanas gadījumā vēlētos sasaukt darba grupu par šo. 3) 

Kvalitātes novērtēšana. 2015./2016. gada Revīzijas komisijas ziņojumā tika sīkāk analizēta Domes 

un valdes darbība. Es uzskatu, ka atgriezeniskā saite ir būtiska, lai organizācija spētu attīstīties. 

Ievēlēšanas gadījumā šādas funkcijas vēlētos lūgt pildīt Revīzijas komisijai. 

Vēlos uzsvērt vērtības, kuras sev 5, 6 gadus atpakaļ esmu nodefinējis kā būtiskas. Uzskatu, ka šīs 

vērtības iemiesojošs prezidents spēj celt organizāciju. Tās ir godīgs, mērķtiecīgs un uzticams. Ir 

jābūt godīgam pret biedriem, ir jābūt mērķtiecīgam, jo dienas beigās vajag kaut ko arī sasniegt, un 

ir jābūt uzticamam, jo tikai esot uzticamam, ir iespēja efektīvi un kvalitatīvi sadarboties. Ja nav 

uzticības, rodas ļoti daudz papildus jautājumi, kas organizācijas darbību nesekmē. 

 

L.Vaivode: Viena no tavām lielākajām prioritātēm būs AI finansēšana, bet kas vēl būtu augstas 

prioritātes darbs, kas jāpaveic pirmajā prezidentūras gadā? 

 

D.Freidenfelds: Ņemot vērā, ka Augstskolu likumā vēl joprojām ir grozījumi saistībā ar 

akreditāciju, tad šis būtu viens no aspektiem. Otrs aspekts būtu saistībā ar 1/200 jautājumiem. 

Uzskatu, ka būtu jācīnās par to, lai 1/200 apjomu nesamazinātu un SP būtu pietiekami līdzekļi, lai 

sastrādātos un pārstāvētu intereses. Būtu būtiski darīt visu, lai 1/200 netiktu samazināta, bet, ja 

tiktu samazināta, tad pēc iespējas mazākā apjomā. 

 

M.Brīdiņš: Debatēs atbildēji, ka biedru naudas ir jāceļ. Kā tu uz to skaties? 

 

D.Freidenfelds: Ņemot vērā to, kāds ir LSA budžets un ir situācijas, kad ziemā tiek atslēgta 

apkure, lai ietaupītu naudu. LSA pārstāv visu studējošo intereses, un ir jābūt tādai situācijai, ka 

var nomaksāt par siltumu, un ieekonomēt uz to noteikti nevajadzētu. Ņemot vērā darba specifiku 

un dzīvošanas izmaksas - LSA valdē ir pilna slodze, darbs ir ļoti intensīvs un prasa laiku, ir 
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izskanējis, ka viens no iemesliem, kāpēc cilvēki neiesaistās valdē, ir atalgojums, - es uzskatu, ka 

ir ļoti būtiski celt šo. Tas nekādā veidā nenozīmē, ka vajag ņemt nost naudu SP. Tas ir viens no 

risinājumiem, bet ir jāstrādā pie papildu finansējuma piesaistes. 

 

O.Jasjuļaņeca: Kāda varētu būt LSA iesaiste zinātniskās darbības popularizēšanā studentu vidū? 

 

D.Freidenfelds: Viens no aizvadītā gada labajiem darbiem ir Zinātnes fonds, pie kā jāturpina 

darbs. Kopumā studējošo iesaiste zinātnē varētu tikt stiprināta caur SP, SP informējot par 

dažādiem potenciālajiem projektiem un pasākumiem, kas ir saistīti ar zinātni. 

 

K.Tarasova: Iedomāsimies, ka ir 2. jūnija rīts 7.00, tā ir sestdiena. Tevi pamodina zvans no 

Latvijas Sabiedriskajiem medijiem sakarā ar to, ka Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir 

paziņojusi, ka tuvākajā laikā plāno apvienot LU, RTU un RSU, un prasa tavu kā LSA Prezidenta 

viedokli. Tu iepriekš par to nezināji. Ko tu viņiem atbildētu? 

 

D.Freidenfelds: Ņemot vērā, ka tas ir pēkšņs paziņojums un ir 7.00, tad es atvainotos un tajā brīdī 

nesniegtu komentārus, jo ir jāievāc informācija no SP un jāsaprot, kas un kāpēc notiek. Par šādu 

minēto apvienošanu pats personīgi esmu pret. 

 

H.Gerts: Pie cik SP esi bijis? 

 

D.Freidenfelds: Uzreiz skaitu nepateikšu, bet esmu vismaz sazvanījies ar visām SP. Ar tām, pie 

kurām laika trūkuma dēļ netiku, es veicu Skype zvanus, un pie lielas daļas SP biju aizbraucis 

ciemos. 

 

R.Ozoliņš: Kuras ir veiksmīgākās SP un kuras nē, pēc kādiem kritērijiem vērtēji? 

 

D.Freidenfelds: Es vērtēju SP pēc iesaistes un sasniegumiem. Ir LSA Gada balva, kur katru gadu 

tiek pasniegta balva Gada SP - pēdējo gadu Gada SP visām, manuprāt, ir sistemātiska pieeja tam, 

kā tiek piesaistīti un noturēti biedri, kā tiek process veidots. 

 

S.Skutele: Kā tu risināsi problēmu, ka Augstskolu likumā ir ierakstīta norma un Biedrību un 

nodibinājumu likumā ir kaut kas pretējs? 

 

D.Freidenfelds: Es neesmu jurists un tuvākajā laikā neplānoju kļūt par juristu, tāpēc noteikti būtu 

jākonsultējas ar tiem cilvēkiem, kas spēj uz šiem jautājumiem atbildēt labāk. Tāpēc savā modelī 

esmu paredzējis padomnieku juridiskajos jautājumos. Saziņa būtu ar viņu. Ir situācijas, arī 

iepriekšējā Kongresā, kur ir delegāti, kas pauž vienu nostāju par kādu normatīvo aktu, un ir 

delegāti, kas pauž pretēju viedokli. Ņemot vērā, ka LSA nav iekšējā tiesas vara, esmu aizdomājies, 

ka varbūt šādu vajadzētu, bet tur ir miljons jautājumu, kā. 

 

G.Kņazjuks: Esi pieminējis, ka esi sertificēts mediators, bet sertificētu mediatoru sarakstos tevi 

nevienā sarakstā neatradām. Kāpēc tā ir? 

 

D.Freidenfelds: Par mediatoru kursiem esmu ieguvis sertifikātu skolā, precīzu sertifikātu numuru 

uz sitienu nevarēšu atbildēt. Apmācības bija, varu pēc tam atsūtīt, ja ļoti interesē. 

 

E.Ripa: Kāds ir tavs viedoklis par tiesas procesu pret LSA? 

 

D.Freidenfelds: Ņemot vērā visus izteikumus un to, ka esmu bijis vienā no tiesas sēdēm, viedoklis 

ir tāds, ka ļoti aizdomīgi pēkšņi ir parādījies aizdevums. Ļoti ceru, ka LSA uzvarēs un nebūs 

jāatmaksā parāds. 
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G.Kņazjuks: Šodien tiks skatīti Statūtu grozījumu, tur ir punkts, ka grozām 6.6. punktu, ka, lai 

piedalītos Domes sēdēs un Kongresā, biedriem nav obligāti jāmaksā biedru nauda. Var iestāties 

problēma, ka biedri pārstāj maksāt biedra naudu. Kāda būs tava rīcība šādā gadījumā? 

 

D.Freidenfelds: Ir jāstrādā proaktīvi un nav jāgaida, ka tas notiek. Ir jāskaidro biedriem, kāda ir 

LSA jēga un būtība, jārada emocionālā saite, jāsaprot un jāspēj parādīt pienesumu nacionālā līmenī, 

ko LSA nodrošina studējošajiem. 

 

S.Skutele: Cik, tavuprāt, ir svarīga pēctecība? Vai vari īsi ieskicēt savu motivāciju kandidēt? 

 

D.Freidenfelds: Pēctecība ir ļoti būtiska, jo laba pēctecība ir starts labai turpmākajai darbībai. 

Mana motivācija vienā teikumā - es redzu lielu jēgu ilgtermiņā gan no organizācijas viedokļa, gan 

pašam sev. 

 

K.Kutepova: Tu biji pie mums ciemos un tad, kad jautāju, kā tu plāno mūs iesaistīt, tu teici, ka 

mēs ļoti labi plakātus zīmējām. Kāda ir tava vīzija par mūsu turpmāko sadarbību? 

 

D.Freidenfelds: Es uzskatu, ka mēs ne tā nokomunicējām šo jautājumu, jo jautājums bija par to, 

kāda ir iesaiste, un es teicu, ka jūs iesaistāties aktīvi. Tajā brīdī, kad bija gājiens un gatavošanās, 

es atceros, ka tika izmantotas jūsu telpas, un tas bija kā labais piemērs par to, ka jūs nākat ar savu 

iniciatīvu un palīdzat LSA. Tas nebija domāts, ka viss, ko jūs mākat, ir plakāti. 

Plānoju iesaistīt, uzrunājot uz darba grupām un Domes sēdi, skatot aktuālos jautājumus. Nekādā 

veidā negribētu un neplānoju iedalīt SP, balstoties uz to, kā viņas var iesaistīt. 

 

E.T.Tēberga: Biedru naudas ir sāpīgs jautājums, studentu-ekspertu tīkls nenodrošina pietiekamu 

finansējumu. Vai esi apsvēris vēl papildu finansējuma avotus? 

 

D.Freidenfelds: Esmu runājis ar Asnati Kažoku par potenciālo piesaisti no vecbiedriem, kas būtu 

gatavi ziedot LSA. Šeit būtu nosacīts bonuss viņiem, jo ir sabiedriskā labuma statuss. Pie tā varētu 

strādāt. 

 

L.Vaivode: Viens no AI tālākajiem posmiem ir doktorantūra. Vai doktorantam primāri jābūt 

studējošajam un tad darbiniekam, vai otrādi? 

 

D.Freidenfelds: Uzskatu, ka primāri jābūt studējošajam, jo vēl studē un iegūst grādu, bet nevar 

aizmirst arī par darbinieka funkcijām. 

 

D.Freidenfelds pamet telpu. Atgriežas A.Ašmane. 

 

A.Ašmane: Kas šī mēneša laikā ir mainījies? Galvenokārt tas, ka esmu strādājusi, lai papildinātu 

savas zināšanas, un kopā ar valdi esmu devusies uz Saeimu, IZM, uz dažādām tikšanās reizēm un 

sēdēm, lai pārstāvētu LSA viedokli. Uzskatu, ka mūsu galvenais mērķis ir virzīties uz 

studentcentrētu izglītību, kas piedāvā akadēmisko kvalitāti, sociālo atbalstu, ir pieejama un 

iekļaujoša. Tāpēc mūsu darbam ir jābūt neatlaidīgam, mērķtiecīgam, demokrātiskam un labas 

pārvaldības principos balstītam. Tikai tad kvalitatīva studentu pārstāvniecība būs ne tikai dažu 

augstskolu bonuss, bet ikkatras Latvijas AI iestādes ikdienas neatņemama sastāvdaļa. Tikai tad 

studentu pārstāvniecība būs sekmīga un sevi attaisnos gan AI pieņemtajos lēmumos, gan valsts 

kontekstā kopumā. Svarīgi ir turpināt stiprināt ietekmi AI politikā, primāti ir jāstrādā pie 

finansējuma palielinājuma. Mums kā nevalstiskajai organizācijai ir jānodarbojas ar lobiju, lai 

panāktu finanšu līdzekļu papildinājumu un padarītu AI pieejamu. 

Kā to panākt? Jau LSA ziņojumā iekļautā finansējuma sadale pēc kvalitātes principiem, budžeta 

vietu sadale arī pēc sociālajiem kritērijiem un LSA iesāktā kampaņa par finansējuma palielinājuma 
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nepieciešamību. Tādējādi mēs būsim tuvāk Augstskolu likuma 78. panta 7. daļā noteiktajam, ka 

AI ir jāfinansē vismaz 2% apmērā no iekšzemes kopprodukta. Papildus finansējums nozīmē vairāk 

budžeta vietas, vairāk un lielākas stipendijas, pieejamu un piemērotu infrastruktūru un kvalitatīvus 

mācībspēkus. Mums ir jāstrādā pie stabilas akreditēšanas sistēmas, pie efektīva pārvaldes modeļa 

AI iestādēs, kur tiek saglabāta studentu pārstāvniecība un tās tiesības. Jāņem vērā starptautiskā 

prakse, tā jāanalizē un labie piemēri jāpārņem. Tikpat svarīgi ir strādāt pie organizācijas iekšējās 

stiprināšanas, jo tikai iekšēji spēcīga organizācija var būt spēcīga arī uz āru. Mums ir jāstiprina un 

jāceļ SP kompetence, ir pie viņiem jādodas, jārunā un jāattīsta viņu zināšanas un spējas strādāt 

studentu pārstāvniecībā. Ievēlēšanas gadījumā apņemos, ka LSA valdes pārstāvji vismaz reizi 

pusgadā apmeklēs katru SP, sagatavojot nevis viesiem vienādu, klišejisku prezentāciju, bet 

izstrādājot to individuāli. Tādejādi radīsim atgriezenisko saiti un, es ceru, samazināsies jautājumu 

skaits, vai ir jēga būt un iesaistīties LSA. Ir jāpiedalās biedru rīkotajos pasākumos, jāveido regulāra 

saziņa, informējot par aktuālajiem jautājumiem AI politikā un jānodrošina pēctecība visos līmeņos. 

Trešā prioritāte ir LSA tēls un atpazīstamība. Primāri studentu vidū, bet arī sabiedrībā, lai radītu 

sabiedrības domu un pieprasījumu pēc kvalitatīvas, pietiekami finansētas AI, kas veidos tautu 

nākotnē. Mums ir jāpievērš sev uzmanība, jāreaģē uz aktuālajiem procesiem un jāveido izpratne 

par AI nozīmību. 

Mans valdes modelis nav piedzīvojis lielas izmaiņas, vienīgi Viceprezidenta amatu plānoju 

pārsaukt par Starptautiskā virziena vadītāju, un šādu lēmumu pieņēmu vairākkārtīgi konsultējoties 

ar M.Belovu. 

Tikai ar kopīgiem spēkiem mēs varam panākt lielas lietas, tikai ar kopīgu darbu ir iespējams 

sasniegt mērķus un nemainīgi augstu, skaidru un nepārprotamu turēt mūsu moto "Studentu lieta - 

taisna un cieta"! 

 

N.Kezika: Kas, tavuprāt, ir jādara Revīzijas komisijai? 

 

A.Ašmane: Ir jāpilda normatīvajos aktos noteiktais, kas ir skrupuloza iešana cauri, analīze LSA 

dokumentācijai, finansējuma izlietojumam, vai tas ir pamatots un sakrīt ar plānoto, jāskatās uz 

valdes un projektu vadītāju darbu no malas, dodot ieteikumus. 

 

A.Brizga: Pasaki, cik bija 2% no IKP pagājušajā gadā, un pastāsti konkrētu plānu, kā plāno šos 

2% sasniegt? 

 

A.Ašmane: Konkrētu ciparu nenosaukšu. Pirmie 3 soļi ir turpināt strādāt ar partneriem par to, ka 

panākam papildu finansējumu, ko sadalām arī pēc kvalitātes principiem. Papildu finansējumu 

runājam ar IZM un Finanšu ministriju, lai darītu AI pieejamu cilvēkiem, kas pārstāv sociāli 

mazaizsargātās grupas. Un treškārt kampaņa, kas ir aizsākta. 

 

I.Pētersone: Pieņemsim, ka kāds no valdes locekļiem vai biroja darbiniekiem strādā ļoti slikti, tu 

esi ar viņu vairākkārt runājusi un neredzi nekādus uzlabojumus. Kā tu rīkosies? 

 

A.Ašmane: Ja uzlabojumu nebūs, tad es vērstos pie Domes, jo Dome ir ievēlējusi valdes locekļus 

un var tos atcelt. Es pārrunātu jautājumu ar Domi, tas noteikti būtu Domes lēmums. 

 

T.Kerimovs: Debatēs atbildēji, ka esi pret augstskolu konsolidāciju. Pēc stundas tajās pašās 

debatēs teici, ka esi par augstskolu konsolidāciju, sakot, ka to vajag darīt pārdomāti un kvalitatīvi. 

Kāds īsti ir tavs viedoklis un vai tas sakrīt ar LSA viedokli? 

 

A.Ašmane: Manuprāt, mēs nedrīkstam skatīties tikai uz skaitļiem. Mums 16 valsts augstskolas un 

13 privātās, bet mēs nevaram pateikt, ka mums vajag 10 un 10. Mēs nevaram skatīties tīri 

matemātiski uz šo procesu, jo tas skar konkrētas izglītības iestādes, programmas un studentus. Ja 

šādi procesi tiek aktualizēti, katrs no tiek ir jāskata individuāli. LSA šajos procesos ir jāpastāv uz 
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to un jāseko līdzi, lai studenti no tā neciestu. LSA, cik es zinu, nav vienotas pozīcijas šajā jautājumā, 

šie jautājumi vispārējā kontekstā nav skatīti, jo ir ļoti sarežģīti nonākt pie kopsaucēja. Pirms gada, 

kad šāds process bija, skatīja konkrēto gadījumu un balsoja par konkrētā procesa iniciāciju no IZM. 

 

E.Ozols: Tu ieej nodarbībā un tur notiek studentcentrēts studiju process. Ko tu redzi? 

 

A.Ašmane: Es redzu, ka studiju process notiek ciešā sazobē starp mācībspēku un studējošajiem, 

ka tā nav pusotras stundas lekcija, kur viens cilvēks priekšā stāsta teorētiskas lietas un visi studenti 

klausās. Tas ir process, kas ir veidots ciešā sadarbībā, ņemot vērā studentu viedokli un vajadzības, 

iesaistot studentus pārstāvniecībā un kvalitātes novērtēšanā. Tas ir abpusējs process. 

 

L.Holodņikova: Man ir jautājums par juristu un psihologu apmācības programmās ieviestajām 

izmaiņām, kuru rezultātā pirmā un otrā kursa studenti nevarēs saņemt profesionālo kvalifikāciju. 

Programmu akreditāciju plānots veikt 2019. gadā. Kāda būtu tava līdzdalība procesā, lai dotu 

iespēju studentiem pabeigt pēc esošās programmas? 

 

A.Ašmane: Par šo programmu akreditāciju, kas IZM piedāvājumā bija plānota 2019. gadā, 

ceturtdien Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē izglītības ministrs K.Šadurskis 

sacīja un apsolīja, ka šis akreditācijas process un viss cikls tiek pārcelts par gadu vēlāk. Šo 

programmu akreditācija sāksies 2020. gadā, līdz ar to būs iespēja kvalitatīvi sagatavot Augstskolu 

likuma izmaiņas un pieņemt un virzīt Ministru kabineta noteikumus, gan akreditācijas procesa 

vadlīnijas, lai AI iestādēm būtu pietiekami ilgs laiks sagatavotos. 

 

R.Lagzdiņš: Tu minēji, ka vēlies nodrošināt kvalitatīvu akadēmisku izglītību, bet kādas tev ir 

domas par profesionālo AI? Tā tomēr darba tirgū ir vairāk pieprasīta. 

 

A.Ašmane: Varbūt es drusku citādi teicu par akadēmisko kvalitāti vispār, bet, par profesionālo 

izglītību runājot, es JVLMA esmu apguvusi profesionālās AI programmu, kopā ar LSA ir panākt 

profesionālais doktora grāds mākslās. Citu nozaru profesionālās izglītības arī ir svarīgas, un 

jāstiprina to kvalitāte un pieejamība, protams, jāseko līdzi darba tirgus prasībām. 

 

M.Brīdiņš: Debatēs atbildēji, ka jāceļ biedru nauda. Pēc kāda principa? 

 

A.Ašmane: Man šķiet, ka atbildēju nē. Tās nedrīkst tikt celtas mehāniski, ir jāizveido skaidra 

formula, kritēriji un principi, kā tiek aprēķināta. Ir jāmeklē citi veidi, kā gūt ienākumus no 

sadarbības partneriem un atbalstītājiem. Vissvarīgāk ir radīt biedriem atgriezenisko saiti, lai viņi 

jūt jēgu būt LSA. 

 

K.Tarasova: Iedomāsimies, ka ir 2. jūnijs, sestdiena, 7.00. Tevi pamodina zvans no Latvijas 

Sabiedriskajiem medijiem, viņi tev paziņo, ka IZM ir nākusi ar priekšlikumu apvienot LU, RTU 

un RSU. Viņi jautā tavu viedokli. Ko atbildēsi? 

 

A.Ašmane: Konkrētajā brīdī atbildētu, ka LSA šis jautājums ir jāizskata plašākās institūcijās un 

es kā prezidente nevaru paust viedokli par visu organizāciju, bet es uzsvērtu, ka procesam jābūt 

skaidram, pamatotam, un gribam iepazīties ar visu pieejamo informāciju, lai varētu pieņemt 

pozīciju Domes sēdē. Atbildētu, ka tas tiktu pēc iespējas ātrāk darīts. 

 

E.T.Tēberga: Biedru naudas un studentu-ekspertu tīkls nenosedz LSA izdevumus nepieciešamajā 

apmērā, atbalstītāju piesaiste nav finansējums, uz kuru var paļauties. Vai tev ir idejas par vēl 

kādiem papildus finanšu avotiem LSA? 
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A.Ašmane: Vairāki biedri ir teikuši, ka varbūt LSA būtu jāprasa tiešs finansējums no IZM. Šis 

variants ir apspriežams LSA vidū un sarunās ar IZM, bet zinām, ka ir dažādi finansējuma iegūšanas 

veidi. Labs piemērs ir LSA Zinātnes fonds, kuram bija finansējums. Zinātnes fonda vadītājai ir 

idejas un izpratne, ka šis finansējums ir jādabū vēl, lai palīdzētu studentiem apmeklēt zinātniskās 

konferences. Ir jāstiprina sadarbības partneru un atbalstītāju loks, redzu iespējas, kā strādāt ar to. 

Bet LSA nekļūs par organizāciju, kas sniedz pakalpojumus vai ko pārdod. 

 

H.Gerts: Vai tu vari nosaukt savus amatus, ko ieņem? Ja tevi ievēl par Prezidenti, kā tu grasies 

tos apvienot? Es dzirdēju, ka tev ir diezgan smags darbs darāms. 

 

A.Ašmane: Ar smago darbu tu domā LSA? Šobrīd strādāju Latvijas Mūzikas informācijas centrā, 

kur esmu atbildīga par jaunas mājaslapas izstrādi. Tas ir vienīgais no maniem amatiem, kur ir 

skaidrs darba līgums. Kultūras nozarē daudz kas balstās uz autoratlīdzības līgumiem, kā darbs 

preses izdevumos, kur darbojos, tur es pati varu kontrolēt darba apjomu. Ja mani ievēl, esmu gatava 

un esmu par to informējusi savus darba devējus, ka mana iesaiste kultūras žurnālistikā būs daudz 

mazāka uz amata laiku vai nebūs vispār. 

 

S.Skutele: Kā tu plāno risināt situāciju, ka Augstskolu likumā rakstīts kaut kas viens, un Biedrību 

un nodibinājumu likumā kaut kas cits? 

 

A.Ašmane: Tas ir diskutabls jautājums par LSA 2 juridiskajiem statusiem, no kuriem vienu regulē 

Biedrību un nodibinājumu likums, savukārt Augstskolu likumā ir teikts, ka LSA veido visu 

akreditēto augstskolu SP. Ja ir šādi jautājumi, es ceru tos risināt ar savu padomnieku juridiskajos 

jautājumos. Šie abi statusi nedrīkst nonākt lielās pretrunās, mums ir jāsalāgo darbība ar abiem 

statusiem. 

 

G.Kņazjuks: Ņemot vērā, ka šodien uz grozīšanu virzīti Statūti, tiek grozīts 6.6. punkts, kurā tiek 

izmainīts tas, ka, lai piedalītos Kongresā un Domes sēdēs ar balsstiesībām, biedriem nav obligāti 

jāmaksā biedru naudas. Var būt, ka biedri nemaksā vai maksā mazāk. Ko tu darīsi, ja samazināsies 

LSA finansējums? 

 

A.Ašmane: Primāri sarunās ar biedriem un Domes sēdēs jāskaidro tas, ko dara LSA. Ir jāsniedz 

atgriezeniskā saite biedriem, lai sajūt jēgu būt un maksāt. Mums ir jāpalīdz viņu 

problēmjautājumos un ikdienā, nodrošinot kvalitatīvu studentu pārstāvniecību katrā augstskolā. Ir 

jāskaidro tas, ko LSA dara nacionālā mērogā, piemēram, kā 2017. gadā studenti tika iekļauti 

jaunajā veselības finansēšanas un apdrošināšanas modelī. Iegūstam mēs visi, neatkarīgi no 

augstskolas un biedra naudas maksāšanas. Ja liela daļa biedru pārstās maksāt, valde nevarēs 

kvalitatīvi veikt savus pienākumus arī nacionālajā mērogā, un organizācija kādā brīdī var nonākt 

līdz dabīgai izzušanai. Lai to nepieļautu, ir jāskaidro procesi un jādarbojas nacionālajā mērogā, 

gan jārunā un jāstrādā ar biedriem, ceļot viņu kapacitāti un kompetenci. 

 

E.Ripa: Kāds ir tavs viedoklis par tiesas procesu pret LSA? 

 

A.Ašmane: Es saprotu, ka šī lieta ir nodota atkārtotai izskatīšanai pirmajā instancē, tātad bijušas 

nepilnības un precizējamas lietas. Dzīvojam tiesiskā valstī, kad augstākā instance būs pieņēmusi 

lēmumu, mums tas būs jāievēro. 

 

R.Markova: Kā tu plāno iesaistīt aizsardzības nozari LSA darbībā? 

 

A.Ašmane: LNAA ir noteikts īpašs statuss, zināma neaizskaramība un finansējums jums nāk no 

Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Studentijā jūsu viedoklis un devums var būt visās sarunās 



10 

 

par militāro apmācību nepieciešamību. Jums kā jebkurai citai SP ir jāspēj kvalitatīvi veikt savi 

pienākumi un arī jūs varat no LSA gūt zināšanas, padomu un citu palīdzību. 

 

A.Ašmane pamet telpu. 

 

6. Debates par Prezidenta amata kandidātiem 

_____________________________________________________________________________ 

 

I.Laganovska: Runāšu kā RTU EEF SP biedrs. Dāvis bija mans pirmais vadītājs, vēlos uzsvērt, 

ka viņš mūsu SP uzcēla pilnīgi jaunā līmenī. Ja sākumā, kad es atnācu, bija apmēram 5 aktīvi 

biedri, tad ar viņa personību un mērķtiecību gada beigās mēs bijām vairāk nekā 30. Varu izteikties 

arī kā LSA domniece - es nevēlētos, lai Prezidents prasītu man viedokli, kā strādā Dome, es gribu, 

lai Prezidents ir cilvēks, kurš spēj to dot organizācijai, nevis no tās ņemt. Es uzskatu, ka Dāvis 

noteikti ir cilvēks, kurš to spēj. Viņš spēj izteikt konstruktīvu kritiku un tajā ieklausās, viņš 

ieklausās biedros un nav cilvēks, kurš ies tikai savā virzienā, neieklausoties citos. 

 

A.Brizga: Es ceru, ka Kongress vēlas ievēlēt Prezidentu, kurš mazliet, kaut cik saprot naudas lietas 

un arī par tām interesējas. Es uzskatu, ka ir pilnīgi nepieņemami, ka cilvēks pa 4 gadiem ir palaidis 

garām 1/200 finansējuma problēmu un, pašlaik tik bieži pieminot 2% no IKP, nemaz nezina, cik 

ir IKP vai šie 2%, līdz ar to apsveru padomāt šādus aspektus. 

 

K.Raščevskis: Man ar Dāvi ir bijusi iespēja strādāt kopā jau 2 gadus, kad viņš vadīja EEF SP, pēc 

tam viņš bija manā valdē. Es tiešām varu teikt, ka SP un valdē viņš izdarīja daudz, valdē viņš 

pievērsa uzmanību tieši tam, kas viņam bija jādara. Viņš sakārtoja studiju programmu direktoru 

tikšanās, tādā veidā uzlabojot programmu kvalitāti. Papildus tam viņš spēra soli anketu sakārtošanā, 

kā tas process notiek. Pats svarīgākais - viņš sakārtoja gala vērtējumu sistēmu - vairāku 

komponenšu vērtējumu sistēmu, kas RTU studentu viedoklī bija Gada ideja, paralēli viņš bija 

saņēmis arī citus apbalvojumus. Gribu uzsvērt to, ka kā Studiju nodaļas vadītājs un vienkārši 

cilvēks, kas pārzina akadēmiskās lietas, viņš ir izcils Prezidenta amata kandidāts, jo, būsim reāli, 

galvenā lieta, kas mums vienmēr bijusi vissvarīgākā, ir akadēmiskais virziens un zināšanas, un tās 

viņš spēj pārstāvēt izcili. Uzskatu, ka otra kandidāte to nespēs. 

 

M.Ulme: Es zinu, ka cilvēki grib kādam iegriezt, kad viņiem pašiem kaut kas sāp. Pēc iepriekšējā 

Kongresa rezultātiem liekas, ka A.Ašmane ir kādu nogalinājusi. Es viņas prezentācijā redzēju 

zināšanas un rūdījumu, ko viņai ir devis šis mēnesis, nepārtraukti esot šajā vidē un uzklausot visus 

kodienus un dzēlienus, kas noteikti nav viegli. Kā neatkarīga domājoša būtne atbalstu viņas 

kandidatūru galvenokārt tāpēc, ka es uzskatu, ka studenti nāk uz LSA pirmkārt draudzēties un darīt 

kopā. LSA Prezidenta kandidāta vienai no svarīgākajām vērtībām ir jābūt vienotībai, nevis vadībai. 

Es Anetē vairāk redzu šo apvienojošo elementu, kopīgiem spēkiem uz kopīgu mērķi, man tas liekas 

diezgan skaists moto, tāpēc atbalstītu viņas kandidatūru. 

 

G.Kņazjuks: Dāvis prezentācijā minēja, ka finansējums AI kopš krīzes laikiem nav cēlies. No 

kurienes ņemti tādi fakti? 2009. gadā tie bija 206 miljoni latu, šogad tie ir 753 miljoni eiro. Kā 

mēs varam ticēt tādam kandidātam? Par mediatoriem neiespringšu, jo tie kursi, kas izieti skolā, 

nav sertificēti kursi. Savā prezentācijā viņš minēja, ka pēctecība ir ļoti svarīga. Ņemot vērā to, ka 

viņš iesaistījās Akadēmiskajā virzienā, mans redzējums bija, ka A.Zvaigzne viņu vēlas par savu 

pēcteci, viņš tomēr iet uz Prezidenta amatu. Manuprāt, viņš būtu ideāls kandidāts Akadēmiskā 

virziena vadītājam. RTU SP teiktas, ka viņš pārzina akadēmiskās lietas - brīnišķīgi, viņš būs 

brīnišķīgs Akadēmiskā virziena vadītājs. Abi kandidāti izvairījās no normatīvo aktu lietām, bet nu. 

 

S.Skutele: Tas, ko Germans gribēja teikt, ir labās un sliktās puses abiem kandidātiem, nevar 

vienkārši pateikt, ka vienam nav saprotams par finansēm, otram viss ir skaidrs. Man šķiet, ka viņi 
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abi ir spējīgi, spēcīgi, un Dāvis ir ļoti gudrs cilvēks, es viņu ļoti cienu. Anete ir papildinājusi savas 

zināšanas, Anete ir ļoti aktīvi darbojusies ar valdi, bijusi uz tikšanās reizēm ar Mairu. Viņa runā 

par mums aktuālām tēmām, par papildus finansējumu AI, par iekšējiem jautājumiem, par biedru 

naudām, tas ir viņas redzējums. LSA jābūt spēcīgai, šo spēku visvairāk var nodot tā, kā to darīja 

Maira un Arkādijs. Tāpēc aicinātu balsot par Aneti kā Prezidenti un ļoti aicinātu Dāvi ieņemt 

Akadēmiskā virziena vadītāja amatu, jo viņš ir tiešām ļoti labs. Viņam ir daudz akadēmisko 

zināšanu, par citām es nemācēšu spriest. Iekšējie jautājumi ir ļoti svarīgi. Cienu, ka abiem ir 

juridiskie padomnieki. Nav svarīgi, no kura rajona viņi ir, ir svarīgi, ko viņi grib izdarīt, tāpēc 

vērtējiet kritiski. 

 

J.Silanžs: Šis ir mans piektais Kongress. Smieklīgi, vai ne? Bet nē. Ir redzēti daudzi kandidāti uz 

šo amatu, šodien varam piekrist, ka šie kandidāti nav 100% labākie. Salīdzinot kandidātus, viņiem 

atšķiras pieredzes un kompetences, bet pieteikumos ir būtībā viens un tas pats. Dzirdot atsauksmes, 

it īpašu no citu SP pārstāvjiem, kāda ir bijusi komunikācija ar 2 kandidātiem pēdējo mēnešu laikā, 

es uzzināju, ka Aneti uztver kā patiesāku un patīkamāku cilvēku, man pašam ir līdzīga pieredze ar 

viņu. Es gan nesaku, ka Dāvis ir sliktāks, bet es vairāk skatītos uz cilvēcīgo aspektu, jo, ja skatās, 

kuru mēs izvēlamies par savu līderi, ņemot vērā, ka Anete pirms gada bija viens no mazāk 

populārajiem cilvēkiem SP lietās, viņa šī gada laikā ir ļoti augusi, šī mēneša laikā it īpaši. Es to 

ļoti cienu un es teiktu, ka viņai ir liels mugurkauls. 

 

H.Gerts: Esmu jau 4. gadu studentijā, es Aneti pietiekoši labi pazīstu, un mums bija individuāla 

saruna par šo tēmu, kāpēc viņa vēlreiz kandidē. Viņa atsaucās, ka nedēļu pirms Kongresa, mistiskā 

kārtā, viņu cilvēki vēlreiz sadīdījuši. Ja pie manis nāk un man individuāli jautā, ko es domāju par 

Prezidentu, un tajā pašā laikā Prezidenta kandidāts trīc kā apšu lapa manā priekšā? Es esmu nekas, 

es neesmu pat vecbiedrs savā SP, no manis nav, ko baidīties. Tas ir smieklīgi. Atsaucoties uz 

Teodora jautājumu par konsolidāciju, nebija pat tiešas atbildes. Ja mums nav cilvēks, kas ir LSA 

seja, kas ies pie politiķiem, un nevarēs normāli runāt, viņu sakošļās un izmetīs miskastē. Mums to 

vajag? Diez vai. Vai mēs nākamos 2 gadus gribam spēlēt šahu vai teātri? Izvēle un iespējas ir jūsu 

ziņā. 

 

B.Ābelīte: Anete ir ļoti spēcīgi sagatavojusies pa šo mēnesi. Es apbrīnoju viņas gribasspēku un 

vēlmi pierādīt, ka viņa ir gatava kaut ko mainīt un darīt, kas ir visu mūsu kopīgās interesēs. 

Savukārt Dāvis arī ir ļoti labi sagatavojies, bet viņš visu laiku saka "es, es, es" savā sarunā. Anete 

runāja "mēs". Tas ir ļoti liels pluss, jo mēs esam viena liela komanda. Esmu vairāk par Aneti. 

 

L.Skulme: Ļoti forši uzklausīt visu viedokļus par to, kādi ir aspekti, ja viens vai otrs tiks ievēlēts, 

bet te nu mēs esam, mēs šodien vēlēsim Prezidentu, tāpēc skatāmies uz situāciju šeit un tagad. 

Atsaucoties uz to, ka mēs visi tiksim pārstāvēti - jūs noteikti ziniet, ka LSA Prezidents ir tas, kuram 

jāpieņem ļoti būtiski lēmumi, visticamāk tie nebūs pieņemti ar otro reizi, kā tas šodien bija vienam 

kandidātam, kam tika dota iespēja. Ir ļoti skaisti dzirdēt skaistu prezentāciju skaistiem vārdiem, 

bez maz vai kā epifāniju, bet es arī gaidīju tikpat skaistas atbildes uz visiem jautājumiem. 

 

A.Liepiņš: Kādu laiku pildu priekšsēdētāja vietnieka amatu, kādu laiku esmu strādājis kopā ar 

Aneti un varu teikt, ka viņa ir cilvēks, kurš tiešām virzās uz mērķiem un nepagurst ceļā, līdz šie 

mērķi ir sasniegti. Uzskatu, ka viņai ir milzīgs spēks iesākt un pabeigt, ka tas ir ļoti svarīgi, un tas 

ir tas, ko mēs ikdienā JVLMA redzam. Šajā laikā viņa nepazaudē prāta skaidrību un atrod 

problēmas cēloni, viņai vienmēr ir gatavi nākamie soļi, lai to novērstu. Pagājušajā Kongresā 

izskanēja daudz ziņas, ka JVLMA SP nav 1/200. Es varu paziņot, ka 25. aprīļa sēdē mēs kopīgi 

apstiprinājām pilnu 1/200, kurā Anete deva savu artavu ar to, ka viņa bija šķīrējtiesas locekle un 

viņa pamanīja šīs nepilnības. Šajā pašā sēdē bez studējošo iniciatīvas, kurā Anete palīdzēja ar 

iedvesmošanu, mēs izvirzījām pārmaiņām atliekošo veto, jo bija daudz neskaidru jautājumu un 
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ļoti nopietnas izmaiņas. Tas, iespējams, būtu rezultējies ar kontaktstundu samazinājumu. Aicinātu 

balsot par A.Ašmani. 

 

I.Pētersone: Liels prieks, ka prot novērtēt Dāvja akadēmiskās zināšanas, tikai es varētu teikt, ka 

mums nav jāievēl mazāk spēcīgs Prezidents, lai iegūtu spēcīgu Akadēmisko. Dāvis ir cilvēks, 

kuram vienmēr ir variants B un C, ja gadījumā pirmais neizdodas. Es ticu, ka viņam ir padomā 

kāds tikpat labs, ja ne vēl labāks, Akadēmiskais, kā viņš. Jūs ļoti skaisti sakāt to, ka Anete pēdējos 

mēnešos ir tikusies ar valdi un konsultējusies. Gribu uzsvērt, ka Dāvis to dara jau vairāk nekā gadu. 

Viņš ir bijis LSA vidē, viņš zina procesus un viņam ir ļoti daudz zināšanu par šiem jautājumiem, 

tāpēc viņš noteikti ir tas Prezidents, kura vadībā es vēlētos strādāt LSA. 

 

N.Kezika: Lūdzu, domājiet racionāli. Mēs neskatāmies uz skaistu bildīti cerot, ka tas būs mūsu 

labākais Prezidents. Mēs domājam par racionāliem lēmumiem, to varētu saukt par šahu, jo tādam 

Prezidentam ir jābūt, mēneša laikā to nevar iemācīties. Tu nevari iegūt to, ko neesi ieguvis 4 gadus. 

 

G.Kņazjuks: Oponēšu RSU SP viedoklim, ka Prezidents ir tas, kurš pieņem lēmumus. LSA 

lēmējorgāns ir Dome, un Dome pieņem lēmumus, kur mums virzīties, ne tikai Prezidents. Anetei 

uzdotais jautājums par IKP - nevienam nav jāatceras tie skaitļi, kuri ir pieejami internetā. Bija 

arguments, ka tu nevari iemācīties par kaut ko, ko tu neesi iemācījies 4 gadus, bet Dāvis bija 

mācījies pusgadu uz Akadēmisko virzienu. Kāpēc viņam neieņemt to amatu? No privātās sarunas 

- Dāvis atbildēja, ka viņam nav neviens cilvēks padomā, kurš varētu ieņemt Akadēmiskā virziena 

vadītāja amatu. Izrietot no privātās sarunas, uz LLU SP piedāvājumu braukt pie viņiem uz 

kopsapulci, Dāvis atteica, jo viņš uzskatīja, ka viņi atrodas par tālu. Var saprast, kam rūp reģioni. 

 

H.Gerts: Anete, Dāvis, Dāvis, Anete. Anete ir pēdējā mēneša laikā augusi - cilvēks aug pēdējā 

mēneša laikā, jo saprot, ka otrpus stāv ļoti stiprs un zinošs cilvēks, ko viņa pati ir pieminējusi. Par 

to, ka Dāvim būtu rekomendācijas iet uz Akadēmisko virzienu - ja Aneti ievēl kā Prezidenti, vai 

tas cilvēks gribēs ar viņu strādāt? Mēs strādājām vienas lielas dēļ - lai pārstāvētu studējošo 

intereses un tiesības. Izņemam savas galvas no pakaļas ārā un taisām ļoti labu balsojumu, es 

aicinātu balsot par Dāvi, jo viņam ir tās zināšanas. Atkārtošos - vai mēs vēlamies spēlēt teātri vai 

tomēr šahu nākamos divus gadus? 

 

L.Vaivode: Abi kandidāti ir ļoti mērķtiecīgi, abi ir daudz ko pastrādājuši. Var teikt, ka Anete ir 

ļoti augusi šī mēneša laikā, bet tas būs pamanāmāks par cilvēku, kurš ir strādājis šajā vidē, kurš 

zina, ka strādā sistēma, kurš ir informēts gan par akadēmiskajiem jautājumiem, gan par valstiskiem 

jautājumiem, gan par iekšējo vidi un sadarbojies ar ļoti daudziem cilvēkiem jau ilgāku laika 

periodu. Vēlētos aicināt jūs balsot par Dāvi, jo viņš ir stabils studentijas cilvēks, viņam nebija 

mēneša laikā jāatklāj sev jauna pasaule, tomēr viņš arī nebaidījās cilvēkiem jautāt padomu un 

viedokļus. Viņš spēj apzināties to, ka viņam arī ir vēl ļoti daudz jāmācās. 

 

7. Balsojums par Prezidenta amata kandidātiem 

_____________________________________________________________________________ 

 

Balsu skaitīšanas komisija iepazīstina ar balsošanas procedūru. Tiek izsludināta 30 minūšu pauze, 

kurā tiek veikts balsojums. 
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8. Prezidenta vēlēšanu rezultātu paziņošana un apstiprināšana 

_____________________________________________________________________________ 

 

K.Tarasova: Notika balsojums par LSA Prezidentu. Tika sagatavoti 150 biļeteni, izsniegti 103, 

dzēsti 47, urnā atrasti 103, par nederīgiem atzīti 6. 

Par kandidātu Dāvi Freidenfeldu: 

 

PAR 54 

PRET 43 

 

Par kandidātu Aneti Ašmani: 

 

PAR 43 

PRET 54 

 

Lēmums: Par LSA Prezidentu ievēlēts Dāvis Freidenfelds. 

 

M.Belova: Balsojumu nepieciešams apstiprināt. Izsludinu balsojumu: 

"Par LSA Prezidenta vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu". 

 

Mandātus paceļ vairākums. 

 

Lēmums: LSA Prezidenta vēlēšanu rezultāti ir apstiprināti. 

 

D.Freidenfelds dot svinīgo Prezidenta zvērestu. 

 

D.Freidenfelds: Vēlos teikt lielu paldies Anetei par sīvas konkurences sastādīšanu. Vēlos 

pateikties visiem tiem, kas mani atbalstīja, iedrošināja, un arī visiem tiem, kas bija pret mani, jo 

abas karojošās puses radīja spēku un vēlmi iet un darīt. Es ceru, ka šī vēlme nezudīs ne man, ne 

visiem jums, un ka nākamo 2 gadu laikā mēs visi kopā spēsim panākt lielas lietas. 

 

M.Belova: Vai tu vēlies pārņemt Kongresa vadību, vai ļausi man turpināt? 

 

D.Freidenfelds: Ļaušu turpināt Mairai. 

 

9. Grozījumu Statūtos apstiprināšana 

_____________________________________________________________________________ 

 

Statūtu projekts pielikumā. D.Vēveris prezentē Statūtu grozījumus. 

 

D.Vēveris: Vai ir komentāri par citiem punktiem, izņemot 6.10. par Prezidenta ievēlēšanu? (Nav 

komentāru) 

 

M.Belova: Ierosināšu, ka par 6.10. punktu veicam atsevišķu balsojumu. Vai ir kāds, kas iebilst 

pret 6.10. esošo redakciju? 

 

G.Kņazjuks: Mēs iebilstam pret šādiem grozījumiem, jo jau tagad ir problēmas ar Prezidenta 

ievēlēšanu, kad ir vajadzīga tikai puse klātesošo balsu. Uzstādot tik augstu latiņu, mēs nevaram 

būt pārliecināti, ka nākotnē tas neradīs problēmas. Pat Valsts prezidentam no 100 jāiegūst 50 + 1 

balss. Mēs neuzskatām, ka šādi grozījumi būtu lietderīgi. Ja apstiprinām šādus grozījumus, mēs 

iešaujam sev kājā ilgtermiņā, jo ar ievēlēšanu būs smagi. 
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M.Belova: Balsosim par šo punktu. Ja esat par šī punkta redakciju, balsojiet par, ja esat pret, 

balsojiet pret. 

 

L.Vaivode: Vai šis punkts nozīmētu, ka jāapstiprina balsojums ar 2/3 vai ka ir jānobalso 2/3 par? 

 

M.Belova: Šajā punktā ir minēts, ka par to nobalso vairāk nekā 2/3 no klātesošo biedru pārstāvjiem. 

Pats balsojums tiktu apstiprināts ar šī punkta pirmās daļas teikumu. Biļetenos 2/3 ir jābūt par. 

 

L.Vaivode: Tas nozīmē, ka, balstoties uz Prezidenta ievēlēšanas kārtību, situācijā, kad būtu 2 

kandidāti, atkārtotajā balsošanā ir ievēlēts tas kandidāts, kura kandidatūra saņēmusi lielāko ‘par’ 

balsu skaitu nozīmē to, ka, ja neievēl ar 2/3, tad otrajā kārtā tiek ievēlēts tas, kuram ir visvairāk 

balsu ‘par’. Tas nozīmē, ka no šīs redakcijas nav jēgas. 

 

M.Belova: Vēlos atgādināt normatīvo aktu hierarhiju, kāda ir LSA. Mūsu augstākais dokuments 

ir Statūti, pārējie dokumenti ir zemākstāvoši. Veicot izmaiņas Statūtos, pēc tam nepieciešams 

grozīt Prezidenta ievēlēšanas kārtību, lai starp dokumentiem nebūtu nepilnības. 

 

S.Skutele: Kāpēc kāds vēlas ievēlēt Prezidentu ar 2/3? 

 

M.Belova: Vai iniciatori vēlas izteikties? 

 

I.Pētersone: 2/3 tika nolemtas 3. marta Domes sēdē, kad tika skatīta Prezidenta ievēlēšanas kārtība. 

Pagājušajā Kongresā tika konstatēts, ka tas ir pretrunā ar Statūtiem, līdz ar to atstājām šo diskusiju 

darba grupai. Tā kā darba grupā nebija skaidrības par šo jautājumu, tas atstāts Kongresa ziņā. Arī 

mēs esam pret, ka būtu 2/3, tāpēc šajā balsojumā aicinām balsot pret. 

 

M.Belova: Vai RTU SP šo grozījumu atsauc? 

 

I.Pētersone: Šī nav mūsu redakcija, tā ir no Domes sēdes un darba grupas. 

 

S.Skutele: Mēs arī aicinātu neatbalstīt. Neredzam pamatojumu, kāpēc mainīt punktu uz 2/3. 

 

M.Belova: Izsludinu balsojumu: 

"Par Statūtu 6.10. punkta izteikšanu šādā redakcijā "Lēmums par Lēmums par statūtu grozījumiem 

vai Latvijas Studentu apvienības darbības izbeigšanu un Prezidenta ievēlēšanu ir pieņemts, ja par 

to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedru pārstāvjiem."" 

 

Vairākums balso pret. 

 

O.Jasjuļaņeca: Mums ir komentārs par 1.1. punktu. Tur ir nosvītrots vārds "apvienība". RSU SP 

aicina atstāt vārdu "apvienība", nezaudējot teikuma domu. 

 

M.Belova: Vai kādam ir iebildumi, ka vārds netiek dzēsts ārā? (Nav iebildumu) 

 

K.Tarasova: 7.5.4. punktā vajadzētu aiz iekavām esošo vārdu "sniegšana" dzēst ārā. 
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M.Belova: Pieņemu, ka Kongresam nav iebildumu pret vārda svītrošanu. (Nav iebildumu) 

Izsludinu balsojumu: 

"Par grozījumu apstiprināšanu LSA Statūtos". 

 

PAR 98 

PRET 0 

ATTURAS 0 

 

Lēmums: LSA Statūtu grozījumi ir apstiprināti. 

 

 

 

Kongress tiek slēgts 14:50 

 

Kongresa vadītājs                M.Belova 

 

Kongresa protokolētājs                B.Puisīte 
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1.  nodaļa. Vispārējie noteikumi 

1.1. Latvijas Studentu apvienība ir brīvprātīga personu apvienība (turpmāk – Latvijas Studentu 

apvienība), kas apvieno Latvijas akreditēto augstākās izglītības institūciju studējošo 

pašpārvaldes, lai sasniegtu statūtos noteikto mērķi, kam nav pelņas gūšanas rakstura. 

1.2. Par Latvijas Studentu apvienības biedru (turpmāk – biedru) var būt jebkuras akreditētas Latvijas 

augstākās izglītības institūcijas studējošo pašpārvalde, kas atzīst un ievēro Latvijas Studentu 

apvienības statūtus. 

1.3. Latvijas Studentu apvienība ir tiesīga iestāties citās biedrībās vai to savienībās, kuru darbība un 

statūti nav pretrunā ar Latvijas Studentu apvienības statūtiem. 

1.4. Latvijas Studentu apvienība ir juridiska persona ar savu simboliku, zīmogu un kontu bankā. 

1.5. Latvijas Studentu apvienības abreviatūra ir LSA. 

1.6. Latvijas Studentu apvienība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku. 

1.7. Latvijas Studentu apvienības tulkojums angļu valodā ir “Student Union of Latvia”, franču 

valodā ir “Union des étudiants de Lettonie”, vācu valodā ir “Der Studentenverein Lettlands” 

un krievu valodā - “Латвийское объединение студентов”. 

2.  nodaļa.  Latvijas Studentu apvienības mērķis un uzdevumi 

2.1. Latvijas Studentu apvienības mērķis ir pārstāvēt Latvijas studentus studējošos un cīnīties par 

viņu kā nozīmīgas sabiedrības sociālās grupas tiesību un interešu ievērošanu nacionālā un 

starptautiskā mērogā. 

2.2. Latvijas Studentu apvienība savu mērķu izpildei veic šādus uzdevumus: 

2.2.1. deleģē savus pārstāvjus darbam valsts, pašvaldību vai nevalstisko organizāciju koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās un padomdevējinstitūcijās; 

2.2.2. pārstāv studējošos Latvijā un ārvalstīs; 

2.2.3. veicina sadarbību starp Latvijas un ārvalstu organizācijām jaunatnes, izglītības, kultūras, 

zinātnes un sporta jomās; 

2.2.4. izplata informāciju par Latvijas studējošajiem aktuāliem notikumiem, norisēm un problēmām; 

2.2.5. aktīvi pauž demokrātiskā procedūrā formulētu  nostāju, viedokli un attieksmi publiskajā telpā; 

2.2.6. gūst ienākumus, veicot saimniecisko darbību; 

2.2.7. organizē studējošajiem aktuālus pasākumus, to skaitā izglītojošos, kultūras, sporta un 

izklaides pasākumus.organizē kultūras, izklaides un izglītojošus pasākumus. 

3.  nodaļa. Latvijas Studentu apvienības organizatoriskā struktūra 

3.1. Latvijas Studentu apvienības organizatorisko struktūru sastāda Kongress, Dome un Valde. 

4.  nodaļa. Biedru iestāšanās Latvijas Studentu apvienībā, izstāšanās un izslēgšana 

4.1. Studējošo pašpārvalde, kura vēlas iestāties Latvijas Studentu apvienībā, iesniedz noteiktas 

formas rakstisku pieteikumu Domei. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu 

sarakstu nosaka Dome. 



4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Latvijas Studentu apvienībā pieņem Dome. Domei pieteicēja 

lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā četru nedēļu laikā no visu nepieciešamo 

dokumentu saņemšanas brīža. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam piecu 

darba dienunedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža. 

4.3. Domes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var apstrīdēt kārtējā Kongresā. Ja arī kārtējais 

Kongress noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par biedru un viņš var iesniegt 

atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc sešiem mēnešiem. 

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Latvijas Studentu apvienības, rakstveidā paziņojot par to 

Domei. 

4.5. Biedru var izslēgt no Latvijas Studentu apvienības ar Domes lēmumu, ja: 

4.5.1. biedrs ilgāk nekā vienu gadu nav nomaksājis biedra naudu; 

4.5.2. biedrs nepilda Kongresa, Domes vai Valdes lēmumus; 

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības; 

4.5.4. biedrs veic darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto. 

4.6. Jautājumu par Latvijas Studentu apvienības biedra izslēgšanu Dome izskata tuvākās sēdes laikā, 

uzaicinot izslēdzamā biedra pārstāvjus un dodot tiem vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā 

biedra neierašanās nav šķērslis lēmuma pieņemšanai. Domei lēmums par biedra izslēgšanu no 

Latvijas Studentu apvienības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam 

biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža. 

5.  nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi 

5.1. Latvijas Studentu apvienības bBiedriem – augstākās izglītības institūciju studējošo 

pašpārvaldēm – ir šādas tiesības: 

5.1.1. ar savu deleģēto pārstāvju starpniecību vēlēt, tikt ievēlētam un citādi piedalīties Latvijas 

Studentu apvienības pārvaldē; 

5.1.2. saņemt informāciju par Latvijas Studentu apvienības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu 

Latvijas Studentu apvienības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem; 

5.1.3. piedalīties visos Latvijas Studentu apvienības organizētajos pasākumos, iesniegt 

priekšlikumus par Latvijas Studentu apvienības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu 

viedokli. 

5.2. Latvijas Studentu apvienības bBiedriem – augstākās izglītības institūciju studējošo 

pašpārvaldēm – ir šādi pienākumi: 

5.2.1. ievērot Latvijas Studentu apvienības statūtus un pildīt Kongresa, Domes un Valdes lēmumus; 

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu; 

5.2.3. saudzēt Latvijas Studentu apvienības materiālās vērtības; 

5.2.4. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Latvijas Studentu apvienības mērķa un uzdevumu 

realizēšanu; 

5.2.5. atturēties no rīcības, kas varētu negatīvi ietekmēt Latvijas Studentu apvienības reputāciju un 

nodarīt tai kaitējumu; 

5.2.6. nodrošināt attiecīgās augstākās izglītības institūcija saugstskolas studējošo pārstāvniecību 



Latvijas Studentu apvienības virzienu darbu grupās un lēmumprojektu izstrādē. 

6.  nodaļa. Kongresa sasaukšana un lēmumu pieņemšana 

6.1. Kongress ir augstākā Latvijas Studentu apvienības lēmējinstitūcija, kas sanāk reizi gadā – 

kalendārā gada pirmajā ceturksnī. 

6.2. Kongress sastāv no Latvijas Studentu apvienības biedru – augstākās izglītības institūciju 

studējošo pašpārvalžu – deleģētiem studējošajiem. Kongresa delegātu skaitu ik gadu atkarībā 

no biedru pārstāvēto studējošo skaita augstākās izglītības institūcijās nosaka Dome. 

6.3. Kongresa norises vietu nosaka un darba kārtību izstrādā Valde un informē par to visus biedrus 

ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms Kongresa norises. 

6.3.1. Biedrs var ierosināt izmaiņas darba kārtībā pēc darba kārtības izsludināšanas. 

6.3.2. Kongresā izskatāmie Valdes virzītie lēmumprojekti ir jāiesūta Kongresa delegātiem ne vēlāk 

kā piecas darba dienas pirms plānotā Kongresa. 

6.4.  Kongresu vada Prezidents vai Kongresa delegāta izvirzīta persona, ko apstiprina Kongress. 

6.5. Tikai Kongress ir tiesīgs lemt par šādiem jautājumiem: 

6.5.1. Latvijas Studentu apvienības statūtu grozīšana; 

6.5.2. Latvijas Studentu apvienības darbības pārskata apstiprināšana pēc Valdes un Revīzijas 

komisijas ziņojuma; 

6.5.3. Latvijas Studentu apvienības budžeta apstiprināšana; 

6.5.4. Latvijas Studentu apvienības vadlīniju apstiprināšana; 

6.5.5. Latvijas Studentu apvienības likvidēšana vai reorganizēšana; 

6.5.6. Latvijas Studentu apvienības Prezidenta ievēlēšana uz diviem gadiem un Revīzijas komisijas 

ievēlēšana uz vienu gadu atbilstoši Latvijas Studentu apvienības noteiktai kārtībai. 

6.6. Kongresā ir tiesīgi piedalīties un balsot visi Latvijas Studentu apvienības biedri, kuri ir 

samaksājuši biedru naudu. Biedri Kongresā piedalās ar savu deleģēto pārstāvju starpniecību. 

Biedrs iesniedz apstiprinošu dokumentu, kurš apliecina lēmumu par pārstāvju deleģēšanu. 

6.7. Ārkārtas Kongresu var sasaukt pēc Valdes lēmuma vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā 

desmitā daļa Latvijas Studentu apvienības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu. 

6.8. Kongress ir lemttiesīgs, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no Domē apstiprinātā delegātu skaitakā 

puse no biedru deleģētajiem pārstāvjiem. Katram deleģētajam pārstāvim Kongresā ir viena 

balss. 

6.9. Ja Kongress nav lemttiesīgs kvoruma trūkuma dēļ, 3 nedēļu laikā Valde sasauc atkārtotu 

Kongresu ar tādu pašu darba kārtību. Atkārtots Kongress ir tiesīgs pieņemt lēmumus neatkarīgi 

no klātesošo biedru pārstāvju skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedru pārstāvji. 

6.10. Kongresa lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedru 

pārstāvjiembiedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem vai Latvijas Studentu apvienības 

darbības izbeigšanu un Prezidenta ievēlēšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas 

trešdaļas no klātesošajiem biedru pārstāvjiem. 



7.  nodaļa. Dome 

7.1. Dome ir pastāvīgi funkcionējoša Latvijas Studentu apvienības lēmējinstitūcija, kas sanāk ne 

retāk kā reizi divos mēnešos. 

7.2. Dome sastāv no Prezidenta un Latvijas Studentu apvienības biedru – augstākās izglītības 

institūciju studējošo pašpārvalžu – deleģētiem studējošajiem. Domes locekļu skaitu ik gadu 

atkarībā no biedru pārstāvēto studējošo skaita augstākās izglītības institūcijās nosaka Dome. 

7.3. Domes sēdes norises vietu nosaka un darba kārtību izstrādā Valde un informē par to Domes 

locekļus ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sēdes norises. 

7.4. Dome veic šādas funkcijas: 

7.4.1. ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc Kongresa norises uz vienu gadu vēl Valdes locekļus 

(izņemot Prezidentu); 

7.4.2. kontrolē pārrauga Valdes darbu; 

7.4.3. vēl uz diviem gadiem Latvijas Studentu apvienības pārstāvi Augstākās izglītības padomē; 

7.4.4. pieņem lēmumus studējošajiem aktuālajos jautājumos; 

7.4.5. sniedz izvirzījumua (nominācijuas) sniegšana Eiropas Studentu apvienības Valdes locekļa 

vēlēšanām. 

7.5. Ārkārtas Domes sēdi var sasaukt: 

7.5.1. Kongress; 

7.5.2. Valde; 

7.5.3. Revīzijas komisija; 

7.5.4. ne mazāk kā piektā daļa Latvijas Studentu apvienības biedru, iesniedzot Valdei iesniegumu 

rakstveidā un norādot sasaukšanas iemeslu. 

7.6. Dome ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā ne mazāk kā puse no Domē apstiprinātā 

delegātu skaitabiedru deleģētajiem pārstāvjiem. Domes sēdes ir atklātas. 

7.7. Dome lēmumus pieņem ar klātesošo deleģēto pārstāvju vienkāršu locekļu balsu vairākumu. 

Katram deleģētajam pārstāvim Domē ir viena balss. 

7.8. Iekšējās darbības un kārtības noteikšanai Dome izstrādā un apstiprina sev Kārtības rulli. 

8.  nodaļa. Valde 

8.1. Valde ir pastāvīgi funkcionējoša Latvijas Studentu apvienības izpildinstitūcija, kas sanāk ne 

retāk kā reizi divās nedēļās. Valde, kas sāk savu darbību ar balsstiesībām sāk mēnesi pēc 

vēlēšanu rezultātu paziņošanas Domes sēdē. Līdz tam savas pilnvaras ar balsstiesībām pilda 

iepriekšējā Valde, kas sanāk ne retāk kā reizi divās nedēļās. (grozījums stājas spēkā 01.04.2018.) 

8.2. Valde sastāv no Prezidenta un četriem Domes uz vienu gadu ievēlētiem Valdes locekļiem. 

8.3. Latvijas Studentu apvienību atsevišķi pārstāv tās Prezidents vai Latvijas Studentu apvienības 

Valdes locekļu vairākums kopīgi. 

8.3.¹ Valdes loceklis nedrīkst vienlaikus būt studējošo pašpārvaldes Valdes loceklis. Ja studējošo 

pašpārvaldes Valdes loceklis vai pārstāvis augstākās izglītības institūcijas augstskolas 

lēmējinstitūcijās, kurās ieņem amatpersonas statusus, tiek ievēlēts par Latvijas Studentu 



apvienības Valdes locekli, viņam ne vēlāk kā mēneša laikā pēc ievēlēšanas Latvijas Studentu 

apvienības Valdes locekļa amatā jāpārtrauc iepriekš minētās Studējošo pašpārvaldes ievēlētā 

amata pilnvaras vai jāsaņem Domes atļauja amatus apvienot. 

8.4. Prezidents veic šādas funkcijas: 

8.4.1. pārstāv Latvijas Studentu apvienību attiecībās ar iestādēm un amatpersonām, 

8.4.2. pēc Valdes lēmuma slēdz tiesiskus darījumus un sadarbības līgumus, 

8.4.3. nodrošina Kongresa, Domes un Valdes sēžu vadīšanu, 

8.4.4. atbild par Valdes darbību. 

8.5. Valde veic šādas funkcijas: 

8.5.1. vada Latvijas Studentu apvienības darbu Kongresu un Domes sēžu starplaikā, vadoties pēc 

LSA Vadlīnijām un rīcības plāna attiecīgajam periodam; 

8.5.2. pieņem finanšu lēmumus; 

8.5.3. sagatavo Kongresā un Domē lemjamos jautājumus; 

8.5.4. nodrošina Kongresa un Domes lēmumu īstenošanu. 

8.6. Ārkārtas Valdes sēdi var ierosināt sasaukt: 

8.6.1. Dome; 

8.6.2. Kongress; 

8.6.3. Revīzijas komisija; 

8.6.4. Latvijas Studentu apvienības bBiedrs. 

8.7. Valde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no Valdes locekļiem. Valdes sēdes ir 

atklātas. 

8.8. Valde lēmumus pieņem ar klātesošo Valdes locekļu balsu vairākumu. 

8.9. Valdes locekli var atsaukt institūcija, kas šo Valdes locekli ievēlējusi. Valdes locekli var atsaukt 

tikai tad, ja tam ir svarīgs iemesls. Par šādu iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāma pienākumu 

neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt Latvijas Studentu apvienību, kaitējuma 

nodarīšana Latvijas Studentu apvienības interesēm, kā arī uzticības zaudēšana. 

8.10. Prezidents uzskatāms par atsauktu, ja par to nobalso ne mazāk kā divas trešdaļas no 

klātesošajiem Kongresa delegātiem. 

8.11. Valdes loceklis uzskatāms par atsauktu, ja par to nobalso ne mazāk kā divas trešdaļas no 

klātesošajiem Domes locekļiem. 

8.12. Valdes loceklim nav tiesību nodot savas pilnvaras trešajām personām. 

8.13. Valdes loceklis var jebkurā laikā iesniegt Latvijas Studentu apvienībai paziņojumu par Valdes 

locekļa amata atstāšanu. 

8.14. Iekšējās darbības un kārtības noteikšanai Valde izstrādā sev Kārtības rulli, ko apstiprina Dome. 

8.15. Valdes locekļu algas apmēru nosaka Dome. 



9.  nodaļa. Revīzijas komisija 

9.1. Latvijas Studentu apvienības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic Revīzijas 

komisija vismaz 3 cilvēku sastāvā, kuru ievēl Kongress uz vienu gadu. 

9.2. Latvijas Studentu apvienības Revīzijas komisijas loceklis nevar būt Latvijas Studentu 

apvienības Valdes loceklis. Revīzijas komisijas sastāvā nevar tikt ievēlētas personas, kas pēdējā 

gada laikā ieņēmušas Valdes vai Stratēģijas padomes locekļa amatu. 

9.3. Revīzijas komisija: 

9.3.1. veic Latvijas Studentu apvienības mantas un finanšu līdzekļu revīziju; 

9.3.2. dod atzinumu par Latvijas Studentu apvienības budžetu un gada pārskatu; 

9.3.3. izvērtē Latvijas Studentu apvienības grāmatvedības un lietvedības darbu; 

9.3.4. sniedz ieteikumus par Latvijas Studentu apvienības finanšu un saimnieciskās darbības 

uzlabošanaiu. 

9.4. Revīzijas komisija lēmumus pieņem ar klātesošo komisijas locekļu balsu vairākumu. 

9.5. Revīzijas komisija veic revīziju Kongresa noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā. 

9.6. Kongress apstiprina Latvijas Studentu apvienības gada pārskatu tikai pēc Revīzijas komisijas 

atzinuma saņemšanas. 

9.¹ nodaļa. Stratēģijas padome 

9¹.1. Stratēģijas padome ir konsultatīva institūcija, kuras galvenais uzdevums ir konsultēt Latvijas 

Studentu apvienību tās attīstības stratēģijas jautājumos. Tā sekmē Latvijas Studentu apvienības 

darbības saskaņošanu ar studentu interesēm, iesaka priekšlikumus apvienības attīstības 

stratēģijai. 

9¹.2. Stratēģijas padomes sastāvu, kurā ietilpst vismaz 3 cilvēki, bet ne vairāk kā 10, uz diviem 

gadiem aizklāti ievēlē Valde. 

9¹.3. Stratēģijas padome ievēl savu priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku. 

9¹.4. Stratēģijas padomes uzdevumi: 

9¹.4.1. atbilstīgi padomes locekļu kompetencei sniegt Kongresam, Domei un , Valdei un Prezidentam 

konsultācijas ar Latvijas Studentu apvienības darbību saistītās jomās; 

9¹.4.2. ne retāk kā reizi gadā izvērtēt Latvijas Studentu apvienības darbību un sniegt atzinumus un 

priekšlikumus par tās attīstību kopumā, par plānotajām finansēm, pārvaldības modeļa izmaiņām 

un citiem būtiskiem Latvijas Studentu apvienības darbības jautājumiem. 

9¹.5. Stratēģijas padomei ir tiesības: 

9¹.5.1. pieprasīt un saņemt no Latvijas Studentu apvienības Domes un Valdes savam darbam 

nepieciešamos dokumentus un informāciju; 

9¹.5.2. ierosināt jautājumu izskatīšanu Latvijas Studentu apvienības Kongresā, Domes vai Valdes 

sēdē; 

9¹.5.3. sniegt atzinumus un priekšlikumus par Latvijas Studentu apvienības reglamentējošajiem 

dokumentiem un citu dokumentu projektiem. 

9¹.6. Stratēģijas padome tiek sasaukta pēc tā priekšsēdētāja, ne mazāk kā trešās daļas tās locekļu vai 



Latvijas Studentu apvienības prezidenta ierosinājuma. Stratēģijas padomes sēdes tiek 

protokolētas un pieņemtie lēmumi ir atklāti. 

10.  nodaļa. Latvijas Studentu apvienības manta un finanšu līdzekļi 

10.1. Lai Latvijas Studentu apvienība varētu pildīt savus uzdevumus un sasniegt Statūtos paredzētos 

mērķus, tai likumos u.c. tiesību aktos noteiktā kārtībā ir tiesības: 

10.1.1. iegūt kustamo, nekustamo un intelektuālo īpašumu; 

10.1.2. veidot finanšu resursus. 

10.2. Latvijas Studentu apvienības finanšu līdzekļus veido: 

10.2.1. biedru nauda; 

10.2.2. fizisko un juridisko personu ziedojumi, dāvinājumi un ziedojumi konkrētiem mērķiem; 

10.2.3. ienākumi no saimnieciskās darbības; 

10.2.4. citi ienākumi no finansēšanas avotiem, kas nav aizliegti ar likumu un citiem tiesību aktiem. 

10.3. Latvijas Studentu apvienības bBiedri maksā biedru naudu, kuras apmēru, noteikšanas un 

maksāšanas kārtību nosaka Dome pēc Valdes priekšlikuma. 

10.4. Latvijas Studentu apvienības finansiāli saimnieciskā darbība tiek veikta atbilstoši Valdes 

apstiprinātam darbības plānam. 

10.5. Latvijas Studentu apvienības mantas un finanšu līdzekļu izlietošanas un izmantošanas kārtību 

nosaka Valde. 

11.  nodaļa. Latvijas Studentu apvienības likvidācija un reorganizācija 

11.1. Lēmumu par Latvijas Studentu apvienības likvidāciju vai reorganizāciju pieņem Kongress pēc 

Domes priekšlikuma. 

11.2. Likvidācijas gadījumā Kongress apstiprina likvidācijas komisiju, kas aprēķina Latvijas Studentu 

apvienības īpašuma vērtību, sastāda likvidācijas bilanci un iesniedz to Valdei. 

11.3. Par Latvijas Studentu apvienības finanšu līdzekļu un citas mantas izlietošanu pēc Latvijas 

Studentu apvienības darbības izbeigšanās vai reorganizācijas lemj Kongress ar vienkāršu balsu 

vairākumu. 

 

Prezidents ............ 
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