Latvijas Studentu apvienības
8. Kongress
Rīgas Tehniskā universitāte, 01.03.2003.
Protokols
11.00 – 12.00
12.00 – 12.05

Reăistrēšanās
Kongresa atklāšana

Ēriks Samulis LSA prezidents, sveic Kongresa delegātus un atklāj 8. LSA Kongresu
12.05 – 12.10
IZM augstākās izglītības departamenta pārstāves Veltas
Vikmanes uzruna
“Vairāk risiniet savas izglītības satura jautājumus. Izglītība kā tāda nav vajadzīga.
Izglītība ar mērėi, lai varētu mērėtiecīgi pielietot tālākajā dzīvē. Izglītības mērėi un
metodes nav pārskatītas – augstākajās izglītības iestādēs. Pienākums ir rūpēties par
to, lai notiktu zinātĦu producēšana.”
Laba vēlējumi!
12.10 - 12.25
Rīgas Tehniskās universitātes rektora Ivara Knēta uzruna
“Eiropā jābūt vienotai izglītības sistēmai – Eiropas savienības mērėis. Eiropas
izglītības telpa nav pievilcīga – mērėis radīt to labāku, veidot izglītības noderību.
Augstskolu finansēšanas problemātika (ne tikai studiju programmai nauda netiek
piešėirta, bet tehniskajam nodrošinājumam), mācībspēku problemātika.”
Laba vēlējumi!
12.25 – 12.30
Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlamenta prezidentes
Jolantas Jasukevičas uzruna
“LSA kĜūst profesionālāka, lai cilvēki uzkavējas ilgāku laiku un lai palīdz aizgājušie”.
12.30 – 12.35
Čehijas apvienības prezidenta Jiri Nantl uzruna
“Izglītības sistēma ir Ĝoti atvērta, var apsveikt par to, ko esiet sasnieguši. Esam
līdzīgas valstis pēc izglītības sistēmas, tā pat arī problēmas ir līdzīgas. ES mums būs
iespēja dalīties savā pieredzē un izglītībā.” Laba vēlējumi!
12.35. – 13.15

LSA valdes ziĦojumi

Sociālā virziena vadītājs Ivo Berkolds
2 gadu darbs. Informācijas vākšana par studentu vajadzībām un to pētīšana (2
pētījumi); Eiropas un Baltijas valstu pieredzes iepazīšana. Vairāku dokumentu izveide
– studentu sociālā nodrošinājuma uzlabojuma plāns, kreditēšanas noteikumi. Tā pat
aizsākti projekti – stipendiju koncepcija, sabiedriskā transporta atlaides –apzinātas
iespējas. Studentu veselības aprūpes problēma u.c. Ir mainījusies sabiedrības un
valdības attieksme, LSA izstrādātos priekšlikumus atzīst par pamatotiem, bet
pagaidām tie vēl nematerializējas.
Informācijas virziena vadītāja Liāna Indāne – Pudule
Tika organizēti semināri - www.studentnet.lv, Kam Rūp students? u.c. Liāna atzina,
ka Informācijas virziens stāv uz nestabiliem pamatiem, ka vajadzīgi ilgtermiĦa mērėi,
tādi kā avīze, mājas lapa, kā arī jāmaina iekšējā struktūra.

Akadēmiskā virziena un starptautiskā virziena vadītāja Kristīne Ante
Kristīne atzina, ka studiju kvalitāte ir prioritāte. Tika noorganizēts seminārs
studentiem senatoriem, diskusijas augstskolu administrācijai par sadarbību ar
studējošo pašpārvaldēm. Kristīne ir studentu pārstāvis Augstākās izglītības padomē.
Tikšanās ar Lietuvas, Igaunijas studentu apvienībām. Tika noorganizēts Baltijas
studentu mēnesis. Atzina, ka nav nekas jauns paveikts Eiropas studentijas jomā.
Valdes locekle Sanda PurviĦa
Piedalījās Baltijas studentu mēneša , semināra Kam rūp students, u.c. pasākumu
organizēšanā.
Institucionālā virziena vadītāja Andra BērziĦa
Nodrošināja tiesisko regulējumu un izmaiĦu ieviešanu dažādos tiesiskos aktos.
Palīdzēja Studējošo pašpārvaldēm juridiskajos un tiesiskajos jautājumos. Izpētīja SP
nolikumus, studentu tiesības; gatavoja grozījumus “ LR Augstskolu likumā”;
piedalījās diskusijās ar augstākās izglītības iestādēm, sagatavoja SP likumu.
Valdes loceklis Valters Strangts
Apkopoja materiālus par Studējošo pašpārvalžu tiesisko regulējumu, piedalījās LSA
projektu realizēšanā.
Viceprezidente Antra Kukuka
Antrai šėiet, ka divu roku koncepcija stiprinājusi LSA organizatoriskās spējas,
aktivizējusi jaunu darbinieku piesaistīšanu. Organizēja aktīvistu izglītošanas un
motivēšanas pasākumus, kuri jau kĜuvuši par tradīciju. Piedalījās Baltijas studentu
mēneša organizēšanā, vērojusi pašpārvalžu darbu. Kontakti ar LSA biedriem notika
mazāk, bet pietiekoši. Piesaistīja jaunus biedrus, tie tiks uzĦemti LSA. Antra atzīmēja,
ka ir realizēts modelis - valde pluss. Visbeidzot Antra atzina, ka LSA tie esam mēs
visi.
Prezidents Ēriks Samulis
Izveidojušās labas attiecības ar Izglītības un zinātnes ministrijas vadošajiem
darbiniekiem, augstskolu vadībām. Ir uzsākts konstruktīvais dialogs un ielikts pamats,
piemēram, par sociālo nodrošinājumu. Jūtams atbalsts un sapratne no valdības puses.
Ēriks atzina, ka nav bijušas publiskās aktivitātes, bet uzskata, ka to var atrisināt
savādākā veidā. Tā ir atrisinātas problēmas, bet tas varbūt ir traucējis publicitātei. Šo gadu Ēriks uzskata kā LSA iekšējo gadu – Kam rūp students, Līderu forumus,
Senatoru seminārs u.tml.. Vienīgais ārējais pasākums - Baltijas studentu mēnesis. –
Ēriks atzina, ka SP tiesiskā regulējuma virzīšana ir cietusi neveiksmi. ViĦaprāt,
tiesību pārstāvēšana ir atkarīga no studentiem, ne tik Ĝoti no likumu rāmjiem. Ar
nožēlu Ēriks atzina, ka nav tik daudz jaunu biedru piesaistīts kā bija gaidīts. Ēriks
atzīmēja, ka par maz piesaistītās naudas. Nobeigumā viĦš izteica pateicību valdei, SP.
13.20 – 13.25
Balsu skaitīšanas komisijas izveidošana
Izvirzītās kandidatūras:
Ventspils augstskolas pārstāve Linda Leimante
Biznesa augstskolas “Turība” pārstāve Īrisa Vecvagare

Latvijas Universitātes pārstāve Maruta Galeniece
Liepājas Pedagoăijas akadēmijas pārstāvis Uldis DrišĜuks
Rīgas Tehniskā universitātes pārstāve Jolanta Jasukeviča
Banku augstskolas pārstāve Rasmuss Pētersons
Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārstāvis Kristaps KārkĜiĦš
BALSOJA:
Par - Vairākums
Pret - 0
Atturas – 1
NOLĒMA:
Apstiprināt Balsu skaitīšanas komisiju augstākminētajā sastāvā.

13.25.
Jaunu biedru uzĦemšana
Ērika SamuĜa izteica priekšlikumu atlikt jautājumu uz Domes sēdi, jo nav ieradušies
pārstāvji no Mūzikas akadēmijas un Ekonomikas un Kultūras augstskolas.
Priekšlikums tika akceptēts.
13.35. – 14.10
LSA prezidenta amata kandidātu uzrunas
Tika iesniegti pieteikumi no diviem kandidātiem - Kristīnes Antes un Kawshantha
Malinka Rambadagalla
Ēriks Samulis ziĦo - Balsošana notiks par prezidentu un viceprezidentu vienlaicīgi
Kristīne Ante
Kādam ir jābūt prezidentam? Kristīne uzskata, ka tādam, kas spēj apvienot apkārt sev
cilvēkus, kuri spējīgi darboties komandā, ir kompetenti par to, kas notiek SP,
augstākajā izglītībā. Tādi, kuriem piemīt plānošanas spējas un resursi to realizēšanai.
Kristīnes kā prezidenta kandidātes prioritātes ir stipendijas un studentu tiesības. Par
savu priekšrocību Kristīne uzskata to, ka ir AIP pārstāve, t.i., informācijas piesātināta,
izveidojusies realitātes sajūta šajos gados, kas nozīmē - neieguldīt pūles, kur rezultāti
nebūs tā vērti. Kristīne atzīmēja, ka jāpievērš lielāka uzmanība pasākumu
sagatavošanai, formai, apstrādei; valde plus cilvēkiem jāparāda, ko un kā darīt. ViĦa
uzskata, ka jārada iespēja visiem studentiem tikt uzklausītiem. Uzsvēra, ka jāvairo
publicitāte. Kristīnes sauklis: “Prasiet un Jūs saĦemsiet!”
Kawshantha Malinka Rambadagalla (K.M.R.)
K.M.R. uzskata, ka kongresam ir dota iespēja šodien radīt vēsturi, jo nekad nav bijusi
situācija, kad nacionālajā līmenī vadītājs būtu ārzemju students. ViĦš ir gatavs to
darīt, kandidātam ir daudz ideju un vīziju studentu sabiedrības attīstībai. Kawashantha
ir daudz lietas izdarījis savā valstī (CV)..
ViĦš uzskata, ka ir Ĝoti liels gods sacensties ar šo Kristīni. Atzīmēja sevi kā aktīvu un
atbildīgu. Kawashantha sauklis: “Studentu laiks ir skaistākais laiks, pamats karjerai un
dzīvei. Izglītība ir vērtība.”
14.10 – 14.25

Jautājumi un debates

Pēteris, LU
Kā Kawshantha Malinka Rambadagalla domā kontaktēties ar valdi un ministru, ja
nezina valodu?

Kawshantha - Es nedomāju, ka valoda ir barjera. Mans darbs ir nevis runāt, bet
strādāt.
Masulēvičš, LLU
Vai ir pieredze kādā studentu organizācijā?
Kawshantha - Latvijā nav, bet citās ir bijis. Man ir pieredze ar dažādām
organizācijām.
Jānis Pudulis, LU
Kristīnei un Kawshantha
Vai man būs stipendija lielāka jau šogad?
Kristīne - Ja iekĜausies kategorijās, tad 2 gadu jautājums.
Kawshantha - Nevaru solīt tieši, bet darīšu visu, lai to sasniegtu.

Ritvars Eglājs, LU
Kristīnei un Kawshantha
Vai mākat solīti un kāda būs zolītes politika LSA?
Kristīne - Vislabākā vieta kur spēlēt zolīti ir LU SP, bet nevajadzētu, jo LSA būs
daudz darba.
Kawshantha - Mums ir jābūt nopietniem, ja strādā, tad strādā, ja nē, tad nē.
Diskusijas
Juris Pūce, LU
Kārtīgi un aktīvi studenti, ar kuriem lepotos AIP un LSA. Cilvēkam labi jāzina savi
komandas biedri, jāspēj tos vadīt, kontrolēt un dzenāt. Tam ir vajadzīga pieredze
LSA. Balsojiet par Kristīni.
Jānis Šinckis, LU
Kawshantha var piedāvāt tādu iespēja, kāda nav nevienam studentam – ciešus
kontaktus ar Šrilanku.
Ritvars Eglājs, LU
LSA uzelpoja, kad uzzināja, ka Kristīne kandidēs. Aicinu balsot par Kristīni
Jānis Vinbergs, LU
Varbūt izveidojam divu prezidentu vadību. Kawshantham priekšroka!
Liene Lenerte, LU
Apzināmies kāds prezidents mums ir vajadzīgs - Kristīne Ante!
Pēteris, LU
Kristīne varētu visu virzīt daudz ātrāk un veiksmīgāk.
Sergejs SeĦkāns, LU
Kristīne ir juridiski saistīta, patstāvīgā darbā. Kawshantha
Jānis Pudulis, LU
Balsojiet par tīkamāko nevis pakĜauties provokācijām
Ivo Berkolds, LU
Nevajadzētu darīt to šoreiz – ievēlēt Kawshantha. Lielisks cilvēks, bet balsojiet par
Kristīni.
Kaspars Priedītis, ISMA
LU nekad nav kautrējusies izdarīt spiedienu uz visiem pārējiem. Radikālākas
pārmaiĦas ieviesīsim LSA.

Jolanta Jasukeviča, RTU
Profesionālisma pamatprincips – pieredze LSA. Protams, Kristīne.
Jānis Zambergs, ISMA
Organizācijas iekšienē vajag kardinālas pārmaiĦas. Atbalstiet Kristīni Anti.
Ingus VītoliĦš, PoA
Nenoliedzu viesa kandidātu, bet varbūt valdes darbā vai nākošgad.
Āris Jansons, LLU
Vai Tobāgo mums brauc virsū???
Gatis (uzvārdu), DU
Ieviest ārzemju studentiem atsevišėu sadarbību ar LSA. Neklausieties aăitācijas.
Izdariet savu izvēli.
Valters Strangats, LSPA
Ir jāklausās to, ko saka citi. Abi kandidāti, lai darbojas valdē.
Dita Sīle, LSA vecbiedre
Ja cilvēks ir spējīgs, kompetents, tad viss kartībā, nediskriminējot sociālās barjeras
u.c. Kompetence ir Kristīnei.
Kaspars (uzvādru), LMA
Lielisks šova elements.
(vārdu) Eglītis, LPA
LSA pārstāv lielāko daĜu augstskolu. Ante ir laba, Šrilankas viesis ir foršs. Mums
jāpārstāv visi studenti.
LLU
Kawshantha - ārējais, Kristīne - prezidente. Fui, ka jāmeklē ārzemēs prezidentu.
Bono, BA
Vai mums ir no kaut kā bail? Esam diezgan vāji. Nav ētiski, ka tiekam uzskatīti par
auniem, iespaidojamies. Katram mums ir galva uz pleciem.
Jānis Knipšus, RSU
Kur ir palicis tipiskākais kandidāts, baltādainais vīrietis. Piesaistītu ar savu
eksotiskumu LSA reklāmai.
14.25 – 14.35

Viceprezidenta kandidāta uzruna

LSA viceprezidenta kandidāte ir tikai viena Jolanta Viškere.
Jolanta Viškere
Jolanta uzskata, ka sekmīgi sadarbosies ar prezidentu, ka ir nepieciešama ciešāka
sadarbība ar SP. Atzina, ka LSA nav informācijas par SP un otrādi. Apsolīja, ka viĦas
prioritāte būs LSA visa gada garumā – 365 dienas.
14.35 – 14.45

Jautājumi un debates

Jautājumi
Ritvars Eglājs, LU
Ar kuru prezidentu strādātu kopā?
Jolanta - Ar Kristīni Anti, nepazīstu otro.
Pēteris Jurčeno, LU
Kāda būs jūsu darbība, ja ievēlēs Kawshantha?
Jolanta - Centīšos darīt visu, lai glābtu situāciju?

Andis Malējs, LSA vecbiedrs
Ko Tu darīsi, lai biedri paliktu šeit?
Jolanta - Es apzinos visas problēmas, kas ar to saistīts – izglītošana, personiskie
kontakti, SP loma.
Artūrs IlziĦš, Ventspils augstskola
Kā jāuzlabo attiecības ar reăioniem?
Jolanta - Reăionālo pārstāvju augstskolu tikšanās, u.c. Informācijas apmaiĦa.
Diskusijas
Jolanta Jasukeviča, RTU
Labāks salikums ir vīrietis un sieviete. Žēl, ka Kristīne neatrada sev vīrieti.
Ritvars Eglājs, LU
2/3 sieviešu un 1/3 vīriešu – valdē.
Jānis Pudulis, LU
Gada studente – cītīga strādātāja
Valters Strangats, LSA
Atbalstiet!
Liāna Indāne, LSA
Vispiemērotākā kandidatūra. Varbūt ir vērts pamēăināt Sieviete plus Sieviete, Pūces
laikā bija Vīrietis plus Vīrietis.
MārtiĦš Gineitis, LPoA
Strauji ienāca LSA. Ir sevi pierādījusi īsajā laika periodā
LU
Atbalstiet sīvajā konkurencē!
Dita Sīle, LSA vecbiedrs
Skumji, ka cilvēki tiek vērtēti, kā sievietes nu vīrieši, nevis kā cilvēki.
14.45 - 14.55
Priekšlikums par balsstiesību piešėiršanu
ZiĦo Ēriks Samulis, ka samaksājušās augstskolas ir balsstiesīgas. 8 augstskolas nav
samaksājušas, nav devušas ziĦas. Vidzemes augstskola daĜēji samaksājusi. Latvijas
sporta pedagoăijas akadēmija atsūtīja atlikšanas lūgumu dalības maksai. Ir
priekšlikums piešėirt šīm divām augstskolām balsstiesības.
Diskusijas
Liāna Indāne, LSA
NeĜaujiet balsot tām astoĦām.
Andra BērziĦa, PoA
Lūdzam atbalstīt LPoA, rēėins ir izsūtīts, nākamnedēĜ būs.
Juris Pūce, LU
Šo jautājumu izskatīja Revīzijas komisijas sēdē. Ir samaksāti 80% biedra naudas. 26
augstskolas tikai 16 samaksājušas.
Ēriks Samulis
Ir laiks un ir jāmaksā.
Balsojumam izvirza ViA ,LSPA un PoA

BALSO PAR ViA
Par - 162
Pret - 2
Atturas - 6
BALSO PAR LSPA
Par - 129
Pret – 1
Atturas –20
BALSO PAR PoA
Par – 13
Pret – 115
Atturas –34
NOLEMJ balsstiesības piešėirt tikai 2 augstskolām ViA un LSPA.
14.55- 15.00
un viceprezidentu.

Vēlēšanu biĜetenu izdalīšana un balsošana par LSA prezidentu

15.00 – 15.30

Kafijas pauze

LSA pateicības vārdi Jolantai Jasukevičai.
15.30 – 15.40
ziĦojums par 2002.gada LSA budžeta izpildi
ZiĦo Ēriks Samulis – no 1.01 līdz 1.12. 2002
Sniedz atskaites par:
1)LSA izdevumiem un ienākumiem 2002. gadā. Pagājušā gada
izdevumiem no biedru naudām.

apstiprinātajiem

Jautājumi:
Kas ir kompensācija?
Ēriks - Tā ir nauda, ko atmaksā atpakaĜ ESIB vai citas organizācijas par transportu
pasākumu apmeklejumam.
2)Reālais biedru naudas izlietojums (%) nav jautājumu.
Priekšlikums balsot par budžeta izpildes apstiprināšanu.
Par - 125
Pret - 0
Atturas – 25
15.40 – 15.45

Revīzijas komisijas ziĦojums

ZiĦo Revīzijas komisijas vadītājs Juris Pūce
Mēs esam veikuši LSA finansiālā gada pārskata ieĦēmumu un izdevumu
daĜas, lietvedības un grāmatvedības revīziju, kā arī pārbaudījuši LSA darbības
atbilstību statūtiem. Par šiem finansu dokumentiem ir atbildīga LSA valde. Mēs esam
atbildīgi par atzinumu, ko, balstoties uz veikto revīziju izsakām par šiem finansu
dokumentiem.

Mēs veicām revīziju saskaĦā ar starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie
standarti nosaka, ka mums ir jāplāno un jāveic revīzija tā, lai gūtu ticamu
apstiprinājumu tam, ka finansu pārskatos nav būtisku kĜūdu. Revīzija ietver
ieĦēmumu izdevumu pārskatā uzrādīto summu un to apstiprinošo dokumentu
pārbaudi, kas tiek veikta pēc izlases metodes. Mēs uzskatām, ka mūsu veiktā revīzija
dod nepieciešamo pamatojumu mūsu atzinuma izteikšanai.
Pēc mūsu domām, pamatojoties uz iepriekš minēto, finansu dokumenti visos
būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par LSA finansiālo stāvokli
un darbību. Ieraksti grāmatvedības reăistros ir izdarīti uz grāmatvedības attaisnojuma
dokumentu pamata. Visa grāmatvedības ierakstu attaisnojuma dokumentācija ir
pilnībā saglabāta un pieejama. LSA amatpersonas revidentam pieprasītās ziĦas un
paskaidrojumus sniedza, grāmatvedības un lietvedības dokumentāciju uzrādīja.
Revīzijā iegūtie pierādījumi dod pamatotu ticību tam, ka gada pārskatā nav būtisku
kĜūdu vai nepareizu ziĦu.
LSA finansu gada pārskata ieĦēmumu un izdevumu daĜa atbilstoši
pieĦemtajiem grāmatvedības principiem sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par
LSA finansiālo stāvokli uz 2001. gada 31. decembri.
Problēmas – biedru naudu aktīva plūsmas regulēšana. Piedāvā izveidot valdes locekĜa
posteni, kas nodarbotos ar finansu jautājumiem. Tā pat apmaksāta grāmatveža
ieviešanu.

15.45 – 15.55
Balsu skaitīšanas komisija paziĦo prezidenta un viceprezidenta
rezultātus vēlēšanās
1) Balsojumā par prezidenta kandidatūrām piedalījās 189 balsstiesīgie delegāti.
No tiem:
Par prezidenta kandidāti Kristīni Anti 129 balsis
Par prezidenta kandidātu Kawshantha Malinka Rambadagalla 43 balsis
9 balsotāji ir pret abiem kandidātiem
1 biĜetens nederīgs
2) balsojumā par viceprezidenti piedalījās 189 balstiesīgie delegāti. No tiem:
Par viceprezidenta kandidāti Jolantu Viškeri 136 balsis
9 balsotāji ir pret kandidāti.
Par Latvijas Studentu apvienības prezidenti ievēlēta Kristīne Ante
Par Latvijas Studentu apvienības viceprezidenti ievēlēta Jolanta Viškere
15.55 – 16.10
LSA budžeta 2003. gadam apstiprināšana
ZiĦo Ēriks Samulis, ka nedaudz tiks palielinātas biedra naudas par 12%. Budžetā nav
vairs tik daudz rāmju, kas ierobežo finansu pozīciju iedalījumu.
Jautājumi
Maruta Galeniece, LU
IeĦēmuma daĜa nav vienāda ar izdevumiem. Samazināt vai palielināt 150 Ls
Juris Pūce, LU
Izdevuma daĜas palielināšhana. Precizēt biedru naudu summas. Palielināt mazliet
biedru naudas, pārrēėināt tās
9583 plus 150 Palielinam vienu poziiciju – biroja uztureeshanas poziiciju 150 Ls 4193
izmainām 4343!

Jolanta Jasukeviča, RTU
Norādiet vienības lūdzu!
16.10 – 16.15
Par - 124
Pret - 5
Atturas - 11

Kopējo izdevumu pozīcijas apstiprināšana un biedra naudas

16.15 – 16.20
Revīzijas komisijas ievēlēšana
Izvirzītie kandidāti:
Ēriks Samulis, LU
Jānis Zandbergs ,ISMA
Artūrs IlziĦš, VeA
BALSO:
Par - 118
Pret - 6
Atturas - 14
16.20 – 16.30
Rezolūcija par stipendijām. Apspriešana. PieĦemšana.
ZiĦo Ivo Berkolds – Nolasa rezalūciju.
Diskusijas
Ritvars Eglājs,LU
89% - studenti 26 augstskolas
Oskars Priede, RTU
Redakcionālās piezīmes. Vai par stipendijas reformas koncepciju sauc 7 modeĜus?
Nauda šodien ir vērtīgāka kā rīt. 7 modelī 77Ls ir pakĜauti inflācijai, naudas maiĦai,
vajadzētu Ħemt vērā.
Ivo Berkolds, LU
Koncepcijas nav vēl izstrādātas līdz galam, ir atvērta koncepcija.
Juris Pūce , LU
Izsaka piedāvājumu iesaistīties un piedāvāt savus priekšlikumus LSA darba grupai.
Rezolūcijas pieĦemšana ar redakcionāliem labojumiem:
BALSO:
Par - 130
Pret - 0
Atturas - 11
16.30 – 16.40
ZiĦojums par LSA vadlīnijas 2003. gadam
ZiĦo Ēriks Samulis. Galvenās - sociālais nodrošinājums, tiesību aizstāvība, LSA
iekšējā stiprināšana.
Jautājumi un diskusijas nav.
BALSO:
Par - 132
Pret - 4
Atturas - 2

16.40 – 14.45
MārtiĦš Gineitis - Liepājas pedagoăijas akadēmija uzĦemas
rīkot nākamo LSA kongresa
Ēriks Samulis, LSA prezidents, pasakās RTU un RTU SP par ieguldīto darbu
8. Kongresa organizēšanā. Nākamais kongress varētu notikt LPeA!
Notiek svinīgā zobena nodošanas un zvēresta nodošanas ceremonija, ar kuru
Ēriks Samulis noliek savu mandātu LSA prezidenta amatā un nodod to Kristīnei
Antei.

