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Latvijas Studentu apvienības (LSA) valdes sasauktais un rīkotais ārkārtas Kongress
Kongresa norises vieta: Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs,
Anniņmuižas bulvāris 26a
Kongress izsludināts: ar e-pasta starpniecību 2018. gada 15. novembrī
Kongresa sākums: 12:15
Kongresā piedalās: 91 no 150 balsstiesīgajiem – konstatēts kvorums
Kongresa delegāti:
Banku Augstskola
1. Hārdijs Nogobods
2. Gustavs Edvards Ķēniņš
3. Gundars Veits
4. Līga Priedīte
5. Megija Blumbaha
Daugavpils Universitāte
6. Inese Vīča
7. Evelīna Vasiļjeva
8. Kristīne Semjonova
Ekonomikas un kultūras
augstskola
9. Ieva Iraida
10. Magdalēna Meijere
11. Madara Prokofjeva
Jāzepa Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmija
12. Anete Ašmane
13. Elīza Sestule
14. Reinis Sprūde
15. Gunārs Mūrnieks
Liepājas Universitāte
16. Monta Sorokina
17. Elza Admidiņa
18. Fēlikss Sandis Millers
19. Evelīna Vasiļčika
20. Elizabete Romija
Gegerniece
Latvijas Jūras akadēmija
21. Jānis Valdemārs Eliāss
22. Helēna Matīsiņa
23. Mareks Gregorovičs
24. Daniels Motorņaks

Latvijas Kristīgā akadēmija
25. Valters Dolacis
Latvijas Kultūras akadēmija
26. Rēzija Veronika Laumane
27. Kristiāna Paula Lībiete
28. Ramona Striķe
29. Sabīne Locika
Latvijas Lauksaimniecības
universitāte
30. Endija Maraka
31. Daina Taupmane
32. Gvido Bērziņš
33. Arturs Bārtuls
34. Ingus Pētersons
35. Niks Balinskis
36. Ēriks Belcāns
Latvijas Nacionālā
aizsardzības akadēmija
37. Edgars Dāvids
38. Anna Zara
39. Dagnis Sakne
Latvijas Sporta pedagoģijas
akadēmija
40. Marta Kāpiņa
41. Ieva Romaško
42. Klāvs Verners Vorslavs

Latvijas Universitāte
43. Justīne Širina
44. Alise Pokšāne
45. Germans Kņazjuks
46. Žanis Cibuļskis
47. Signe Skutele
48. Alise Paula Zīverte
49. Bernards Kudiņš
50. Laura Orliņa
51. Deniss Celuiko
52. Aiva Staņēviča
53. Māra Ulme
54. Renards Ozoliņš
Rēzeknes Tehnoloģiju
akadēmija
55. Diāna Drozdova
56. Kaspars Miezis
57. Evelīna Rancāne
58. Verners Paura
59. Sandis Proms
Biznesa, mākslas un
tehnoloģiju augstskola
“RISEBA”
60. Mārtiņš Brīdiņš
61. Laima Ērkšķe
62. Elita Bušinska
63. Guntis Kalniņš
Rīgas Stradiņa universitāte
64. Liene Vaivode
65. Mārtiņš Danefelds
66. Linda Skulme
67. Māris Lapšovs
68. Paula Feldmane
69. Aija Tumova
70. Evita Terēze Tēberga
71. Amanda Anna Bērziņa
72. Matīss Lukašēvičs

Rīgas Tehniskā universitāte
73. Teodors Kerimovs
74. Edijs Ozols
75. Linda Dita Ābola
76. Marta Muižniece
77. Aivars Lucijanovs
78. Rebeka Birziņa
79. Arkādijs Zvaigzne
80. Anita Olava
81. Indra Pētersone
82. Katrīna Rudoviča
83. Mārtiņš Arājs

Ventspils Augstskola
84. Ieva Berga
85. Paula Reinvalde
86. Kate Zonberga
87. Rebeka Patrīcija Helmane

Vidzemes Augstskola
88. Paula Rasa Pudāne
89. Anete Ģērmane
90. Paula Lezdiņa
91. Klāvs Bērziņš

Viesi, valde un biroja darbinieki:
Katrīna Sproģe (LSA)
Baiba Puisīte (LSA)
Evelīna Puzo (LSA)
Dagnija Roga (LSA)
Santa Katrīna Meikališa (LSA)

Inguss Pumpurs (RTU)
Elizabete Leigute (RTU)
Anete Rutka (RTU)
Haralds Gerts (LMA)
Dāvis Vēveris (vecbiedrs)

Rolands Juris Zibins (vecbiedrs)
Zanda Zelma Lece (LKA)
Artūrs Lībietis-Lībaitis
Jānis Cauņa
Kristaps Osis (vecbiedrs)
Viesturs Baltušs (BAT)

Kongresa darba kārtība:
1. Kongresa atklāšana
2. Mandātu komisijas ziņojums
3. Darba kārtības apstiprināšana
4. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana
5. Prezidenta amata kandidāta uzruna un Kongresa delegātu jautājumi
6. Debates par prezidenta amata kandidātu
7. Balsojums par prezidenta amata kandidātu
Pauze
8. Prezidenta vēlēšanu rezultātu paziņošana un apstiprināšana
Noslēgums
1. Kongresa atklāšana
_____________________________________________________________________________
Skan Latvijas Republikas himna un studentu himna “Gaudeamus igitur”.
Kongresu atklāj Rīgas Stradiņa universitātes Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētājas Lindas
Skulmes uzruna un RSU Studiju prorektores prof. Tatjanas Koķes videosveiciens.
S.Skutele: Saskaņā ar Statūtu 6.4. punktu, mums ir jāapstiprina Kongresa vadītājs. LU SP ir
iesniegusi iesniegumu, kurā aicina par Kongresa vadītāju apstiprināt LSA padomnieci juridiskajos
jautājumos Signi Skuteli. Vai ir kādi jautājumi? (Nav) Izsludinu balsojumu:
“Par Signes Skuteles apstiprināšanu par 2018. gada 15. decembra ārkārtas Kongresa vadītāju”.
Mandātus ‘par’ paceļ vairākums.
Lēmums: Signe Skutele ir apstiprināta par 2018. gada 15. decembra ārkārtas Kongresa
vadītāju.
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2. Mandātu komisijas ziņojums
_____________________________________________________________________________
LSA biroja vadītāja B.Puisīte ziņo, ka uz Kongresu ieradušies 90 Kongresa delegāti, konstatēts
kvorums. (Kongresa gaitā ierodas vēl 1 delegāts)
3. Darba kārtības apstiprināšana
_____________________________________________________________________________
S.Skutele: Vai kādam ir jautājumi par izsūtīto darba kārtību? (Nav) Izsludinu balsojumu:
“Par 2018. gada 25. decembra ārkārtas Kongresa darba kārtības apstiprināšanu”.
Mandātus ‘par’ paceļ vairākums.
Lēmums: 2018. gada 15. decembra ārkārtas Kongresa darba kārtība ir apstiprināta.
4. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana
_____________________________________________________________________________
S.Skutele: Saskaņā ar LSA prezidenta ievēlēšanas kārtību komisijā jābūt vismaz 5 cilvēkiem.
Aicinu izvirzīt kandidātus.
E.Maraka izvirza N.Balinski, T.Kerimovs izvirza I.Pumpuru, M.Danefelds izvirza P.Feldmani,
A.Pokšāne izvirza M.Ulmi, A.Zvaigzne izvirza V.Baltušu.
Visi izvirzītie uztur kandidatūru.
S.Skutele: Izsludinu balsojumu:
“Par balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšanu šādā sastāvā: Niks Balinskis, Inguss Pumpurs,
Paula Feldmane, Māra Ulme un Viesturs Baltušs”.
Mandātus ‘par’ paceļ vairākums.
Lēmums: Balsu skaitīšanas komisija ir apstiprināta šādā sastāvā: Niks Balinskis, Inguss
Pumpurs, Paula Feldmane, Māra Ulme un Viesturs Baltušs.
5. Prezidenta amata kandidāta uzruna un Kongresa delegātu jautājumi
_____________________________________________________________________________
S.Skutele: Saņemts viens pieteikums no Justīnes Širinas ar izvirzījumu no LU SP, kopsapulcē
pārapstiprināts valdes izvirzījums, un RTU SP, izvirzījums no valdes. Ņemot vērā Prezidenta
ievēlēšanas kārtību, uzrunas laiks ir līdz 10 min. un ne vairāk par 15 jautājumiem. Vai kādam ir
iebildumi? (Nav)
Prezidenta amata kandidāta prezentācijai noteikts laiks 10 minūtes un līdz 15 jautājumiem no
auditorijas.
J.Širina: Esmu LU studente, šobrīd vadu LSA akadēmisko virzienu, līdz šim esmu darbojusies
dažādas lomās studentu pārstāvniecībā – priekšsēdētāja, projektu organizatore, domniece u.c.
Nevienam nav noslēpums, ka līdzšinējais prezidents ir atkāpies un jau divas nedēļas LSA
funkcionē trīs valdes locekļu sastāvā. Šobrīd LSA ir vajadzīgs vadītājs, kas nāk no valdes vidus
un ir spējīgs strādāt ar jau esošo, daļēji nokomplektēto komandu, ir spējīgs turpināt darbus, ko
esam iesākuši šī gada laikā. Vadītājs, kurš ir spējīgs mūsu partneru acīs saglabāt organizācijas tēlu
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kā stabilu un uzticamu. Tāds, kuram nebūs nepieciešams mēnesis vai divi, lai adaptētos un saprastu,
kur nokļuvis. Esmu darbojusies dažādās nevalstiskajās organizācijās (NVO), bet LSA ir kļuvusi
par organizāciju, kas man īpaši ieķērusies sirsniņā. Tās cilvēki mani iedvesmo, tās darbi, ko tā veic
nacionālā līmenī un katrā augstskolā, spēj iedvesmot arī citus studējošos. Es vēlos, lai latiņa, ko
esam uzlikuši sev, nenoslīd un lai mēs kopā to celtu.
Šis ir LSA mērķis, kas rakstīts Statūtos, bet ar to vien nepietiek, ir smagi jāstrādā, lai tas
tiktu izpildīts. Es saskatu LSA kā spēcīgu un ietekmīgu organizāciju, kas pārstāv studentu intereses
nacionālā un starptautiskā līmenī, kas ir vienota un spēj to veikt kvalitatīvi. Lai pie tā nonāktu, es
redzu LSA kā monētu, kurai ir divas puses. Ir jāstrādā pie stipras un vienotas organizācijas un
iekšējās vides, lai mēs varētu kvalitatīvi pārstāvēt studējošo intereses augstākās izglītības politikā.
Esam sākuši strādāt pie virknes problēmjautājumu risināšanas. Viens no svaigākajiem ir studiju
un studējošā kreditēšanas sistēmas sakārtošana, lai 2020. gadā mums būtu labvēlīgs atbalsts
studējošajiem. Nākamgad ir ļoti aktīvi jāstrādā ar jauno valdību, ministriju un bankām, lai tas
tiešām notiktu. Tāpat esam runājuši šogad, ka stipendiju apmērs visu līmeņu studējošajiem ir
nepietiekams, augstākās izglītības finansējums no valsts puses ir nepietiekams, ir vēl virkne ar
jautājumiem, pie kā strādājam, kur ir jāturpina darboties un panākt pārmaiņas. Es neplānoju mainīt
mūsu organizācijas kursu, plānoju turpināt sadarboties ar mūsu sociālajiem partneriem un
politiķiem. Šobrīd parlamentā ir ievēlēti daudzi deputāti, kuriem nav parlamentārā darba pieredzes.
Mēs kā sociālais partneris varam viņus izglītot un iepazīstināt ar to situāciju, kāda ir mums iekšienē,
un palīdzēt viņiem saprast, kā viņi var palīdzēt mums risināt šīs problēmas. Nāks jauni ministri –
ceru, ka tuvākajā laikā tiks apstiprināta valdība, nāks arī viņu politiskās un profesionālās ambīcijas
un nāksies rēķināties un sastrādāties ar viņiem. Vēlos attīstīt LSA analītisko kapacitāti. Šajā gadā
publicējām ziņojumu par finansēšanas sistēmas pilnveidi augstākajā izglītībā, rakstījām #piesAIsti
kampaņas rakstus. Šī ir mūsu iespēja būt mazajai domnīcai, kas risina un stāsta par šīm problēmām,
balstoties faktos un izpētē. Vēl būtiska ir stratēģiskā komunikācija. Tas ir būtiski jebkurai NVO,
kas vēlas sasniegt savu mērķauditoriju, kā LSA gadījumā studējošos. Tas ir smags darbs gan valdei,
gan mums katram. Kursu nevēlos mainīt arī starptautiskajā vidē, mums ir jāturpina aktīvi darboties
Eiropas Studentu apvienībā (ESU), iesaistīties reģionālajās platformās Baltic Organizational
Meeting (BOM) un Nordic Organizational Meeting (NOM) ar nosacījumu, ka esam sev paši
definējuši, kāpēc esam šajās organizācijās, kāpēc esam ESU biedri, lai uz starptautiskajiem
pasākumiem neaizbrauktu ķeksīša dēļ, bet lai zinātu, ko tur vēlamies sasniegt un pateikt. Vēlos
piedāvāt attīstīt Eiropas struktūrfondu finansējuma piesaisti, uzrakstot lielāku projektu,
finansējumu veltot, piemēram, studentu-ekspertu tīkla sakārtošanai un organizācijas sagatavošanai
gaidāmajām akreditācijām. Pavasarī norisināsies Eiropas Parlamenta vēlēšanas – šī būs mūsu
iespēja aktualizēt starptautiskos jautājumus, par to, kāda ir situācija ar Boloņas procesa ieviešanu
Latvijā u.c. jautājumiem.
Kas attiecas uz otru monētas pusi – uz cilvēkresursiem, iekšējo vidi un organizācijas attīstību.
Manuprāt, LSA jābūt atvērtai un iesaistošai videi. Mums ir jānodrošina, ka starp valdi, domi,
aktīvistiem un studējošajiem ir regulāra un skaidra komunikācija, lai domes sēdēs mums nebūtu
vairs jāuzklausa pārmetumi valdei, ka kaut kas ir noklusēts vai nav skaidrs. Tāpat uzskatu, ka
vajadzētu ciešāk sadarboties ar SP, tā būtu mana vēlme vairāk sadarboties ar iekšējo virzienu un
doties ciemos pie jums, iepazīties ar Jūsu problēmām tādās kā tematiskajās grupās. Vēlos saglabāt
projektus, kas ir sevi pierādījuši, un turpināt attīstīt jaunos. Veidot tos kā ciklu, kur paši varam
augt, stiprināt savu kapacitāti un attīstīties. Vēl viena no iniciatīvām, ko būtu vērtīgi nākamgad
īstenot, ir iesaistīties ESU pašnovērtējuma ziņojumos un izvērtēt savas stiprās un vājās puses. Mēs
esam ESU biedri kopš 1998. gada, bet mēs vēl ne reizi neesam izvērtējuši, vai atbilstam šīs
organizācijas mērķiem un principiem. Viens no jautājumiem, kas katru gadu aktualizējas, ir LSA
finanšu jautājumi. Uzskatu, ka ir ļoti atbildīgi jāpieiet pie nākamā gada budžeta sastādīšanas,
jāiesaistās valdei, domei un SP, lai visiem būtu skaidrs par budžeta pozīcijām un biedru naudu
apmēru. Tas ietvertu aktīvāku darbu pie finansējuma piesaistes rakstot projektus, jo līdz šim tā nav
bijusi joma, ko esam attīstījuši, šī ir iespēja, kā risināt problēmas, par kurām jau ilgi runājam. Esmu
apņēmības pilna realizēt Statūtu 10. nodaļā rakstīto un beidzot izveidot Stratēģijas padomi. Ja viss
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izdosies, vēlētos to izveidot līdz kārtējam Kongresam pavasarī, pēc tam parūpēties, lai tā ir reāla,
funkcionējoša vienība LSA, lai no tās darbības būtu jēga. Mums ir jāveicina biedru piederības
sajūta un jāintegrē tas ikdienas darbā, piemēram, domes stratēģiskajos un citās aktivitātēs, lai
katram no jums būtu skaidrs, kāpēc esat LSA biedri, lai mēs visi saprastu, kāpēc mums ir vajadzīga
LSA.
L.Vaivode: Iedomāsimies, ka esi kādā sanāksmē, kur ir kādas lielas komercbankas pārstāvji un
ministriju pārstāvji, jūs runājat par studiju un studējošo kreditēšanu. Tad izskan jautājums – uz ko
LSA vēlas iet? Uz labiem kreditēšanas nosacījumiem vai valsts dotētu augstāko izglītību? Nevar
rauties abos virzienos. Kāda būs Tava atbilde?
J.Širina: Primārais mūsu mērķis ir noteikts Vadlīnijās, ka LSA iestājas par pilnībā valsts dotētu
augstāko izglītību, tomēr šobrīd mums ir jāsakārto studiju un studējošo kreditēšanas sistēma, lai
mums vispār 2020. gadā būtu atbalsts studējošajiem.
R.Ozoliņš: Ko konkrēti vēlies sasniegt termiņa laikā, kas tiešā veidā sniegtu labumu Latvijas
studējošajiem?
J.Širina: Lietas, par ko celšos un kritīšu, ir kreditēšanas jautājums, stipendiju apmērs, aktīva
runāšana par to, ka mums beidzot ir jāpiešķir normāls finansējums augstākajai izglītībai, jāpaceļ
bāzes izmaksas un jāievieš optimālie koeficienti visās tematiskajās jomās. Tāpat viena no
prioritātēm būs sagatavot studentu-ekspertu tīklu un Latvijas studējošos akreditācijām, lai studiju
programmas izvērtēti kompetenti eksperti un akreditācija tiktu piešķirta kvalitatīvām programmām.
E.Ozols: Kādiem konkrētiem soļiem plānots strādāt pie LSA prestiža, tēla veidošanas sabiedrības
un studentu acīs?
J.Širina: Ja runājam par studējošajiem, kas nav iesaistījušies studentu pārstāvniecībā, tad manā
ieskatā mums ir daudz aktīvāk jāstrādā pie komunikācijas sociālajos tīklos, informējot par to, ko
LSA dara un jautājumiem, kas viņiem tiešām interesē un ikdienā rūp. Sīkāk varu izstāstīt pēc tam.
Sabiedrību informējam jau tagad. Manuprāt, #piesAIsti kampaņai būtu daudz augstāka pievienotā
vērtība, ja šie raksti tiktu publicēti vadošajos medijos kā prezidenta viedokļraksti vai kā kaut kas
cits. Tad arī plašāka sabiedrības daļa uzzinātu, par ko iestājamies.
I.Pētersone: Bieži vien, kad nepieciešams apgriezt budžetu, tiek griezti starptautiskie izdevumi
un uz, piemēram, ESU Biedru sapulci tiek aizsūtīts tikai viens delegāts. Vienam cilvēkam strādāt
tik intensīvā pasākumā ir grūti morāli un fiziski. Kā varētu palielināt finansējumu starptautiskajai
dimensijai, kas varētu būt potenciālie sadarbības partneri?
J.Širina: Piekritīšu, ka sūtīt vienu cilvēku uz pasākumiem ir kritiska situācija, jo tā nevaram
sagatavot pēcteci šajā jomā. Mums ir jāsadarbojas ar starptautiskajām institūcijām un vēstniecībām.
Otrs būtu lūkoties, kā var pārdalīt pozīcijas budžetā – varbūt vieglāk piesaistīt finansējumu
projektiem, nevis starptautiskajiem pasākumiem.
M.Lapšovs: Kāpēc valdē vēl joprojām nav sociālā virziena vadītāja un kas vispār var laboties?
J.Širina: Laboties var tas, ka mēs ievēlam sociālo virziena vadītāju tuvākajā laikā. Uzskatu, ka
neesam pietiekami aktīvi darbojušies, lai uzrunātu potenciālos kandidātus, ar nožēlu jāsaka, ka
paši kandidāti nav pieteikušies. Šajā zālē sēž aptuveni 100 cilvēku, mūs vēro tiešsaistē. Domāju,
ka mūsu visu interesēs ir tas, lai mums būtu iespējas saņemt atbalstu, lai mums izglītība būtu
pieejama, un tas nav nekas tāds, kur būtu šausmīgi jāgatavojas vai jābaidās. Es kreditēšanas
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jautājumus iemācījos divu dienu laikā, tāpēc uzskatu, ka potenciālais sociālā virziena vadītājs to
varēs.
G.Kņazjuks: Vai Tu varētu izstāstīt, kā redzi un iedomājies Stratēģijas padomi, kādus speciālistus
gribi aicināt piedalīties padomē?
J.Širina: Stratēģijas padomi veidotu cilvēki, kas ir darbojušies LSA un ir gatavi palīdzēt. Par
speciālistiem un atlases kritērijiem vienosies visa valde, nevis es pati, tomēr manā ieskatā tiem
jābūt cilvēkiem, kas spēj profesionāli un augstā līmenī orientēties tur, kur darbojas valde. Tur ir
jābūt cilvēkiem, kas orientējas augstākās izglītības kvalitātē, ekonomikas jautājumos, reklāmas un
mārketinga jautājumos u.c. jomās. Ikdienas darbā mums bieži ‘uzkrīt’ kādi jautājumi, kas jārisina
steidzami, tāpēc varam zaudēt fokusu un lielo bildi, kur vēlamies doties. Stratēģijas padome varētu
būt institūcija, kas palīdz noteikt to ilgtermiņa virzības plānu un sniedz priekšlikumus, kā varam
pilnveidot organizācijas darbību. Nu jau ilgtermiņā ir problēmas sagatavot un nodrošināt pēctecību
augsta līmeņa vadītājiem gan LSA valdē, gan SP. Šis būtu atbalsts.
A.Pokšāne: Vai Tev ir doma kādu uzrunāt akadēmiskā virziena vadītāja amatam?
J.Širina: Man ir doma un cilvēki, kuri izrādījuši interesi – es viņus šobrīd gatavoju. Šobrīd
nesaskatu pamatu uztraukumam.
A.Ašmane: Manas akadēmijas studenti Kongresa delegātus informēja, ka Tu biji organizatoru
puses pārstāve Dziesmu svētku kokļu mūzikas koncertuzvedumā šovasar. Viņi teica, ka šajos
paaugstinātā stresa apstākļos Tu esi bijusi ļoti pavēlnieciska, ar paaugstinātu balsi, radījusi papildu
stresu mūziķiem, kā arī pati patvaļīgi pārvietojusi ļoti dārgus mūzikas instrumentus, potenciāli
radot bojājumus. Kā Tu rīkojies paaugstināta stresa situācijās, kā spēj kontrolēt savu rīcību,
cieņpilnu attieksmi pret apkārtējiem? Arī studentu pārstāvniecībā paaugstināta stresa situācijas
mēdz būt ikdiena.
J.Širina: Manuprāt, rīcība un spēja reaģēt paaugstināta stresa apstākļos ir prasme, ko attīstām
dzīves laikā, tikai ar pieredzi mēs pilnveidojam sevi. Kas attiecas uz minēto gadījumu – jā, es
piedalījos kā palīgs šajā pasākumā, bet man negribētos teikt, ka esmu bijusi pavēlnieciska un
nodarījusi kaitējumu. Mēs bijām organizatoru grupa, kas centās sagatavot koncertuzvedumu.
Ņemot vērā auditoriju, ar kuru strādājām, kaut kādas asākas lietas vai interpretācijas, kas
izskanējušas, bija labākais, kā mēs tajā situācijā varējām rīkoties, jo pasākumā bija gan pieauguši
cilvēki, gan mazi bērni.
K.Rudoviča: Kā ārzemju studentu iesaistīšana pārstāvniecībā varētu izskatīties LSA kontekstā un
ko tas nozīmētu SP, kurās nav spēcīga ārvalstu studentu pārstāvniecība?
J.Širina: Manuprāt, RTU SP un RSU SP šobrīd ir visspilgtākie piemēri, kur ārzemju studenti
iesaistās pārstāvniecībā un tiek meklēti risinājumi. Manā ieskatā LSA jābūt atbalsta organizācijai,
kas var sniegt SP konsultāciju un būt par mediatoru. Tas ir jautājums, kurā jādarbojas starptautiskā
virziena vadītājam. Jau šobrīd mūsu dokumentos ir minētas šī lietas, bet varbūt nepieciešamas
darba grupas vai rekomendācijas pašpārvaldēm, kā veiksmīgāk realizēt šo procesu, ņemot vērā
starptautisko pieredzi.
E.T.Tēberga: Kādas darbības LSA būtu jāveic, lai uzlabotu komunikāciju un darbības efektivitāti
BOM un NOM?
J.Širina: Ir daudz atbildīgāk jāpieiet pie šo pasākumu organizēšanas, laicīgi sākot tos organizēt,
aktīvi iesaistoties visām organizācijām, kopīgi definējot pasākuma tēmu un sagatavojot kvalitatīvu
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pasākuma programmu. Es, personīgi, esmu redzējusi problēmas šajā jautājumā, vairums šī gada
BOM dalībnieku atzīst, ka tas varēja būt kvalitatīvāks. Ir jāinformē dome un aktīvisti, ka šie
pasākumi notiek, par iespējām pieteikties utt.
M.Danefelds: Ņemot vērā provizorisko 2019. gada biedru naudas apjoma samazinājumu un no tā
izrietošo LSA budžeta apjoma samazinājumu, kurām budžeta pozīcijām, Tavuprāt, vajadzētu
samazināties un kāpēc? Izslēdzot gadījumu, ka tiks saņemts Eiropas struktūrfondu finansējums.
J.Širina: Šī ir mūsu visu izšķiršanās. Uz ko būsim gatavi parakstīties? Es negribētu neko izslēgt,
jo ticu, ka mums izdosies rast papildu finansējumu, lai nosegtu iztrūkumu. Tas iekļautu to, ka
mums izdosies integrēt tās SP, kuras mazāk iesaistījušās, un tās aktīvāk sāks maksāt biedra naudas.
Par projektiem, starptautiskajiem braucieniem un algām – ja visas šīs vajadzības uzskatām par
prioritārām, tad jau tagad dzīvojam uz iztikas minimuma. Es vēlētos maksimāli ieguldīt spēkus un
mūsu visu pūles, lai mēs rastu risinājumu.
R.Ozoliņš: Mans jautājums ir par izveidojušos deficītu LSA budžetā saistībā ar NOM
organizēšanu. Tā kā tā ir mūsu visu klātesošo nauda, tad kā Tu plāno risināt situāciju, ka budžetā
ir radies deficīts, un vai plāno saukt pie atbildības cilvēkus, kas ir vainīgi pie situācijas rašanās?
J.Širina: Budžetā deficīts nav radies. Ir pārtēriņš konkrētajā pozīcijā, bet, ņemot vērā, ka ir
ietaupījums citās starptautiskā virziena pozīcijās, tad šis noklājas un būtisks kaitējums nav radies.
Kas attiecas uz situācijām nākotnē – ir daudz rūpīgāk jāpieiet pie pasākumu organizēšanas un
finanšu plānošanas, jābūt lietas kursā par visu, pirms piesakāmies uz tādām lietām.
D.Vēveris: Mans jautājums saistīts ar šonedēļ apstiprinātajiem Ministru kabineta noteikumiem
saistībā ar augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanu. Tā kā šajos noteikumos rakstīts, ka visās
procedūrās obligāti jāpiedalās LSA novērotājam, kā Tu plāno šo nodrošināt?
J.Širina: Ja, šonedēļ apstiprinājām noteikumus, kas paplašina studējošo tiesības piedalīties
kvalitātes novērtēšanā. Tas paredz to, ka mums ne tikai uz visām vizītēm jānosūta eksperts, bet arī
novērotājs. Lai to nodrošinātu, ir jāstrādā pie studentu-ekspertu tīkla attīstīšanas, kas būs viens no
prioritārajiem darbiem nākamajam akadēmiskā virziena vadītājam. Tāpat, ņemot vērā to, ka
novērotājiem netiek izmaksāts atalgojums, būtu jāparedz finansējums no LSA puses, kas ienāk no
studentu-ekspertu tīkla. Tas mērķtiecīgāk jānovirza tiešo vajadzību segšanai. Jā, šī ir riskanta
situācija. Vai mēs varēsim visu nodrošināt? Tas ir izdiskutēts ar Izglītības un zinātnes ministrijas
(IZM) pārstāvjiem, un, ja LSA vai Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība nespēs
nodrošināt novērotāju piedalīšanos vizītēs, tad IZM ir gatavi veikt grozījumus un risināt situāciju.
Šobrīd esam mutiski vienojušies, ka gadu strādāsim un skatīsimies, kā jaunā funkcija ieviešas
dzīvē.
8. Debates par prezidenta amata kandidātu
_____________________________________________________________________________
S.Skutele: Saskaņā ar Prezidenta ievēlēšanas kārtību katram runātājam ir ne vairāk kā 1 minūte
laika, savukārt visām debatēm ne vairāk kā 30 minūtes. Vai kādam ir iebildumi? (Nav) Vai kādam
ir iebildumi, ja J.Širina debašu laikā paliek telpā? (Ir iebildumi)
J.Širina pamet telpu.
G.Kņazjuks: Vēlos izteikt atbalstu Justīnei. Uzskatu, ka šobrīd viņa ir labākais kandidāts, uz kādu
varam cerēt, un uzskatu, ka viņai ir izpratne par to, ko grib darīt, viņai ir vīzija, kā viņa to grib
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darīt, un es neredzu šķēršļus jebkam, kas viņai traucētu to darīt – vienīgais, ja šodien nesniedzam
viņai atbalstu.
A.P.Zīverte: LU SP aicina atbalstīt Justīnes kandidatūru tāpēc, ka šajā īsajā laika periodā Justīne
ir pierādījusi, cik daudz darba ir gatava ieguldīt un kāda ir viņas darba kapacitāte. Justīne saprot
un apzinās šo jautājumu sensitivitāti. Mūsuprāt, viņa ir ļoti labs kandidāts.
R.Ozoliņš: Justīnes kandidatūru vajadzētu atbalstīt. Es uzskatu, ka viņai vajadzētu vairāk
fokusēties uz Latvijas studējošajiem, mazāk uz organizāciju, bet tas ir mūsu visu kopējais
uzdevums viņu bīdīt tajā virzienā. Es ceru, ka Jūs atbalstīsiet viņu. Man patīk redzēt Jūsu sejas,
bet tomēr es ceru tās neredzēt vismaz pusotru gadu un ceru, ka Jūs atbalstīsiet Justīni.
M.Danefelds: Vēlos izteikt atbalstu Justīnei, ņemot vērā viņas līdzšinējo darbību akadēmiskā
virziena ietvaros, kā arī ņemot vērā to, ka viņa ir uzņēmusies papildu darbus, kas ne vienmēr bijuši
akadēmiskā virziena kompetencē, varbūt vairāk iepriekšējā prezidenta kompetencē. Jāņem vērā
tas, ka šodien viņai nedaudz trūka konkrētības un konkrētas darbības vīzijas, taču ir redzams, ka
viņai ir motivācija strādāt. Galu galā tas būs mūsu visu kopīgs darbs un iesaiste.
M.Lapšovs: Jā, kandidāts prezentēja sevi pienācīgi un jautājumu daļā, kaut gan nebija konkrētības,
bet tas parādīja, ka mūsu priekšā stāvēja cilvēks ar motivāciju darboties, bet cilvēks, kuru ievēlot
mēs uzņemamies atbildību ar viņu strādāt, palīdzēt, atbalstīt un saprast to, ka daudzās jomās vēl ir
nepilnības. Tāpēc mums visiem vajadzēs skatīties, lai tās nepilnības tiktu likvidētas un lai turpmāk
LSA ietu uz attīstību, nevis trijiem Kongresiem gada laikā.
H.Gerts: Mēģināsim ar trešo piegājienu ievēlēt prezidentu. Es balstīšos Mārtiņa teiktajā, ka
Justīne izrādīja iniciatīvu un savas prezentācijas ietvarā pieminēja ļoti daudz lietu, bet nebija
konkrētības un pāris momentos kaut kas nepārliecināja. Tajā pašā laikā aicināšu atbalstīt
kandidatūru un atgādināšu, ka viens nav armija un viens cilvēks priekšgalā nav vadītājs, kamēr
nestrādā visi pārējie.
A.Lībietis-Lībaitis: Skaidrs, ka Justīni ievēlēs. Es pirms kāda laika darbojos šajā organizācijā, un
tā man ir palikusi joprojām svarīga, lai arī daudzi, kas mani pazīst, tam neticētu. Mēs stabili esam
aizgājuši uz to, lai pakāstu šīs organizācijas jēgu. Trīs Kongresi vienā gadā, prezidenta demisija,
kad veido valdību – kā tas izskatās no malas? Es negribu Jūs nolamāt, bet es to daru, jo man rūp.
Nevajag domāt tā, kā darījām to manā laikā, ka valde ir tie, kas dara, un Jūs visu izlemjat. Tā vairs
šī organizācija nevar strādāt. Ceru, ka vairs nebūs šādas situācijas LSA.
7. Balsojums par prezidenta amata kandidātiem
_____________________________________________________________________________
Balsu skaitīšanas komisija iepazīstina ar balsošanas procedūru. Tiek izsludināta 30 minūšu pauze,
kurā notiek balsošana.
8. Prezidenta vēlēšanu rezultātu paziņošana un apstiprināšana
_____________________________________________________________________________
V.Baltušs: Sagatavoti 150 biļeteni, izsniegts 91 biļetens, dzēsti 59 biļeteni, urnā atrasts 91 biļetens,
par nederīgiem atzīti 2 biļeteni. "PAR" Justīni Širinu 80 balsis, "PRET" 9.
Lēmums: Par Latvijas Studentu apvienības prezidenti tiek ievēlēta Justīne Širina.
S.Skutele: Balsojumu nepieciešams apstiprināt. Izsludinu balsojumu:
"Par Latvijas Studentu apvienības prezidenta vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu".
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Mandātus ‘par’ paceļ vairākums. ‘Pret’ un ‘atturas’ neviens nebalso.
Lēmums: Latvijas Studentu apvienības prezidenta vēlēšanu rezultāti ir apstiprināti.
J.Širina dot svinīgo Prezidenta zvērestu.
J.Širina: Man ir liels prieks un pagodinājums, ka Jūs šodien izrādījāt man uzticību pildīt šos amata
pienākumus un uzņemties šo atbildību. Šis gads mums nav bijis viegls, bet es skatos ar gaišu skatu
nākotnē un ceru, ka mēs visi nākamā pusotra gada laikā kopā panāksim daudz un kopā strādāsim,
lai mums kā studējošajiem šeit Latvijā būtu kvalitatīva augstākā izglītība, lai mēs varētu priecāties
par to. Lai tā būtu pieejama un mums labvēlīga, lai mēs varētu studēt Latvijā, turpmāk darboties
Latvijā un nest tās vārdu tālāk. Es priecāšos satikt Jūs visus 12. janvāra domes sēdē un strādāt ar
ikkatru no jums kopā, lai risinātu problēmas un attīstītu LSA jaunā līmenī. Paldies!
LSA pateicas RSU SP par Kongresa uzņemšanu un Signei Skutelei par Kongresa vadīšanu.
Kongress tiek slēgts 13:55
Kongresu vadīja

S.Skutele

Kongresu protokolēja

B.Puisīte
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