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Latvijas Studentu apvienības (LSA) valdes sasauktais un rīkotais ārkārtas kongress 
Domes sēdes norises vieta: Rīgas Stradiņa universitātes Aula, Dzirciema iela 16 
Kongress izsludināts: ar e-pasta starpniecību 2020. gada 19. augustā 
Kongresa sākums: 12.00 
Kongresā piedalās: 84 no 150 balsstiesīgajiem – konstatēts kvorums 
 
Kongresa delegāti: 
 
Banku augstskola 
1. Ints Mančass 
2. Kristafers Zeiļuks  
3. Armands Štāls 
4. Arta Roderte 
5. Gustavs Edvards Ķēniņš 
 
Daugavpils Universitāte 
6. Kristaps Jumis 
7. Raivis Filimonovs 
8. Rita Šukele 
9. Inese Vīča 
 
Ekonomikas un kultūras 
augstskola 
10. Ieva Iraida 
11. Katrīna Uva Jansone 
12. Imanta Prūse 
13. Natālija Šnevele 
14. Linda Inga Lubgāne 
 
Informācijas sistēmu 
menedžmenta augstskola 
15. Ričards Leitendorfs 
 
Latvijas Jūras akadēmija 
16. Emīls Bišofs 
17. Daniels Kristaps Grīns 
18. Austris Pumpurs 
19. Tomass Šakalis 
 
Latvijas Kristīgā akadēmija 
20. Valters Dolacis 
 

Latvijas Kultūras 
akadēmija 
21. Zanda Lece 
 
Latvijas Kultūras 
akadēmijas Latvijas 
Kultūras koledža 
22. Daniels Balodis 
23. Anete Miķelsone 
24. Loreta Šperliņa-Priedīte 
 
Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte 
25. Agnese Vasiļjeva 
26. Einārs Rogovs 
27. Elīna Grāvīte 
28. Jānis Grāvītis 
29. Līga Norvaiša 
30. Aigars Pluģis 
31. Edmunds Zālītis 
 
Latvijas Mākslas akadēmija 
32. Santa Leimane 
33. Alise Stefānija Miļuhina 
 
Latvijas Nacionālā 
aizsardzības akadēmija 
34. Jēkabs Olafs Rukmans 
35. Anna Zara 
36. Sandis Homenko 
 
Latvijas Universitāte 
37. Deniss Celuiko 

38. Rūdolfs Aleksandrs 
Strods 

39. Roberts Rostoks 
40. Līga Rudzāne 
41. Kārlis Leiboms 
42. Vairis Stramkalis 
43. Elza Klūģe 
44. Aiva Staņēviča 
45. Laura Grima 
46. Anna Holberga 
47. Renāte Kozule 
48. Rolands Aleksandrs 

Rudeiko 
 
Biznesa, mākslas un 
tehnoloģiju augstskola 
“RISEBA” 
49. Guntis Kalniņš 
50. Ieva Skrastiņa Knēziņa  
51. Inese Kukle 
52. Andris Savickis 

 
Rīgas Stradiņa universitāte 
53. Toms Mārtiņš Smilga 
54. Laima Kampa 
55. Paula Feldmane 
56. Mārtiņš Danefelds 
57. Matīss Linde 
58. Rinalds Seržants 
59. Anna Jete Gauja 
60. Katrīna Sproģe 
61. Anna Kricka 
62. Kalvis Kaļva 
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Rēzeknes Tehnoloģiju 
augstskola 
63. Leonards Laganovskis 
64. Sandis Proms 
65. Madara Levinska 
66. Kaspars Ločmelis 

 
Rīgas Tehniskā universitāte 
67. Aneta Tarasova 
68. Sandis Migla 

69. Simona Granta 
70. Helēna Elza Smilgaine 
71. Mareks Biskars 
72. Mārtiņš Arājs 
73. Pēteris Vents Liepiņš 
74. Matīss Kundziņš-Āboliņš 
75. Vanesa Luīze Didze 
76. Niks Renārs Smelters 
77. Līga Puzule 

 

Ventspils Augstskola 
78. Raitis Didrihsons 
79. Igors Uhaņs 
80. Oskars Vasmuss 

 
Vidzemes Augstskola 
81. Paulīne Paucīte 
82. Otto Šadeiko 
83. Gints Kaņepītis 
84. Edgars Kuharonoks 

 
Viesi: 
 
Elīza Dāldere (LSA) 
Justīne Širina (LSA) 

Evelīna Melānija Puzo 
(LSA) 
Katrīna Freimane (LSA) 

Ieva Lukaža (BAT SP) 
 

 
 

Sēdes darba kārtība: 
1. Kongresa atklāšana 
2. Mandātu komisijas ziņojums 
3. Kongresa darba kārtības apstiprināšana 
4. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana 
5. Prezidenta amata kandidātu uzruna un kongresa delegātu jautājumi 
6. Debates par prezidenta amata kandidātiem 
7. Balsojums par prezidenta amata kandidātiem 
Pauze 
8. Prezidenta vēlēšanu rezultātu paziņošana un apstiprināšana 

 
Kongresa sākums: 12.03 
 

1. Kongresa atklāšana 
 
Skan Latvijas Republikas himna “Dievs, svētī Latviju” un studentu himna “Gaudeamus igitur”. 
 
Kongresu atklāj Latvijas Studentu apvienības prezidentes Justīnes Širinas un Rīgas Stradiņa           
universitātes Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētājas Annas Jetes Gaujas uzrunas. 
 

2. Mandātu komisijas ziņojums 
 
J. Širina: Atbilstoši LSA Statūtu 6.4. punktam LSA kongresu vada LSA prezidents, un esmu              
izrādījusi vēlmi to darīt. Vai kādam ir iebildumi? 
Iebildumi netiek saņemti. 
K. Freimane: Uz LSA ārkārtas kongresu ieradušies 84 kongresmeņi, ir konstatēts kvorums. 
 

3. Kongresa darba kārtības apstiprināšana 
 

J. Širina iepazīstina ar balsošanas un LSA prezidenta vēlēšanu kārtību. 
J. Širina: Vai ir kādi jautājumi, komentāri par piedāvāto darba kārtību? 
Jautājumi vai komentāri netiek saņemti. 
Vai kādam ir iebildumi pret darba kārtības apstiprināšanu? 
Iebildumi netiek saņemti. 



Izsludināts balsojums: 
“Par 2020. gada 19. septembra ārkārtas kongresa darba kārtības apstiprināšanu.” 
Mandātus “Par” paceļ vairākums. “Pret” vai “Atturas” neviens nebalso. 
Lēmums: 2020. gada 19. septembra ārkārtas kongresa darba kārtība ir apstiprināta. 

 
 

4. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana 
 
J. Širina: Aicinājums izvirzīt jebkuru klātesošo par balsu skaitīšanas komisijas locekli. Balsu            
skaitīšanas komisija organizēs balsošanas procedūru. Tajā jābūt vismaz pieciem locekļiem. 
 

VeA izvirza Paulu Feldmani, Robertu Rostoku, Kristaferu Zeiļuku, Emīlu Bišofu, Sandi           
Homenko un Edmundu Zālīti. 
RTU izvirza Sandi Miglu. 
RSU izvirza Laimu Kampu un Annu Jeti Gauju. 
LU izvirza Lauru Grimu, Vairi Stramkali, Elzu Klūģi un Rūdolfu Aleksandru Strodu. 
 

Kandidatūru uztur K. Zeiļuks, E. Bišofs, S. Homenko, S. Migla, L. Kampa, A. J. Gauja, L. Grima,                 
V. Stramkalis, E. Klūģe un R. A. Strods. 
 
J. Širina: Aicinājums balsot par visu balsu skaitīšanas komisijas sastāvu kopā. Vai kādam ir              
ieteikumi vai iebildumi? 
Ieteikumi un iebildumi netiek saņemti. 
Izsludinu balsojumu: “Par Latvijas Studentu apvienības ārkārtas kongresa balsu skaitīšanas          
komisijas apstiprināšanu šādā sastāvā: Emīls Bišofs, Kristafers Zeiļuks, Sandis Homenko,          
Sandis Migla, Laima Kampa, Anna Jete Gauja, Laura Grima, Vairis Stramkalis, Elza            
Pluģe, Rūdolfs Aleksandrs Strods.” 
Mandātus “Par” paceļ vairākums. 
Lēmums: “Apstiprināt Latvijas Studentu apvienības ārkārtas kongresa balsu skaitīšanas         
komisiju šādā sastāvā: Emīls Bišofs, Kristafers Zeiļuks, Sandis Homenko, Sandis Migla,           
Laima Kampa, Anna Jete Gauja, Laura Grima, Vairis Stramkalis, Elza Pluģe, Rūdolfs            
Aleksandrs Strods.” 
 

5. Prezidenta amata kandidātu uzruna un kongresa delegātu jautājumi 
 

J. Širina: Piedāvājums ir sniegt kandidātei desmit minūtes uzrunai un prezentācijai. LSA            
Prezidenta ievēlēšanas kārtība nosaka, ka vienam kandidātam nevar uzdot vairāk nekā 15            
jautājumus un izteikšanās daļa par kandidātu nevar būt garāka par 30 minūtēm. Ierosinājums             
sniegt izteikšanās daļā vienu minūti vienam kongresmenim, lai izteiktos. Vai kādam ir            
iebildumi? 
Iebildumi un ierosinājumi netiek saņemti. 
Atsaucoties uz izsludināto LSA prezidenta amata vakanci, ir saņemts viens pieteikums no RTU             
studentes Katrīnas Sproģes. Dokumenti ir iesniegti noteiktajā termiņā. Izvirzījumus kandidātei ir           
snieguši divi LSA biedri – RTU SP un RSU SP. 
K. Sproģe: Labdien, godājamie kongresa delegāti, valde, viesi un visi, kas skatās kongresa             
tiešraidi. Mani sauc Katrīna un es nāku no Rīgas Tehniskās universitātes. Šodien stāvu jūsu              
priekšā, lai kandidētu par LSA prezidentu. Apsolu nekavēt jūsu laiku, un man atvēlētajās             
minūtēs pastāstīšu par sevi, kas mani ir atvedis līdz tam, ka stāvu šeit jūsu priekšā šodien, un                 
kāds varētu izskatīties nākamais pusgads bez tā visa, ko J. Širina paspēja jau pateikt atklāšanas               
uzrunā.  

Ticu, ka vairāki jau ir redzējuši šo laika līniju, ko rādīju 23. maija LSA domes sēdē, kad                 
trešo reizi kandidēju uz LSA starptautiskā virziena vadītāja amatu. Darbību sāku 2014. gadā savā              



fakultātē kā biedrs, nenojaušot, kur nākotne aizvedīs. Nonācu RTU SP kopsapulcē, vadīju nodaļu             
gandrīz divus gadus un biju arī LSA domē. Tur biju neilgi, jo 2018. gads man iesākās ar                 
kandidēšanu uz LSA viceprezedenta amatu. Ar prezidenta un valdes modeļa maiņu kļuvu par             
LSA starptautiskā virziena vadītāju, pāris nedēļas biju vecbiedrs un turpināju vadīt LSA            
starptautisko virzienu. Šodien esmu šeit jūsu priekšā. 

Es ceru, ka esat iepazinušies ar manu vīziju. Es nerunāšu par politiskajām iniciatīvām, jo              
tās lielā mērā noteiks LSA dome un SP. Viss, kas notiks politiskajā arēnā, būs tas, kas noteiks,                 
ko tieši mēs darīsim, tāpēc šodien es parunāšu par tām vērtībām, kas man būs, ja jūs man dosiet                  
iespēju vadīt šo organizāciju.  

Pats galvenais, kas mani virza, ir uzskats, ka studējošo interešu pārstāvniecībai ir jābūt             
nepārtrauktai. Mēs šajā brīdī, manuprāt, nevaram atļauties apstāties un cerēt, ka kāds cits             
parūpēsies par mums. Pavasarī mums šķita, ka mēs atliekam problēmu, un mēs tik tiešām to               
izdarījām, tomēr šajā brīdī tā ir kļuvusi par aktuālu jautājumu. Ir jāseko līdzi tam, kas notiek gan                 
LSA iekšienē, gan arī politiski, gan arī visā Eiropā. Vai mēs esam gatavi atteikties no tā, ko mēs                  
esam gadiem veidojuši, pie kā esam gadiem strādājuši un vai esam gatavi raudzīties uz saviem               
pēctečiem, raudzīties tiem acīs un pateikt, ka mēs to visu palaidām vējā? 

Nākamā lieta, kas man ir bijusi svarīga, ir par demokrātisku un sakārtotu iekšējo vidi, par               
to, ka spēcīgai un sakārtotai ir jābūt ne tikai LSA valdei un organizācijas vadītājam, bet ikvienam                
tās biedram un ikvienam posmam, kas iesaistās interešu aizstāvībā. Ticu, ka jūs zināt, ka man sāp                
iekšējo dokumentu sakārtošanas jautājumus, brīžiem, iespējams, atkārtoju to par daudz. Tomēr           
ikdienā būs vairākas tēmas, kas tiks apspriestas, par kurām mums ne vienmēr ir sagatavots              
viedoklis, par tēmām, par kurām mums varbūt vajadzētu jau būt viedoklim. AI kvalitāte,             
kreditēšana un it viss, kas ir bijis mūsu dienas kārtībā līdz šim, – tas nešķiet kaut kas ārkārtējs un                   
par to mēs esam gatavi runāt jebkurā brīdī, bet tādi jautājumi kā diskriminācija un garīgā               
veselība ir tas, no kā mēs izvairāmies, tomēr uzskatu, ka, lai mēs spētu spēcīgi pārstāvēt               
studējošos, mums ir jāzina, ko pateikt un kādas ir arī mūsu biedru vērtības. 

Par lēmējvaras un izpildvaras sadarbību – es ceru, ka jūs zināt, ka valde, tai skaitā šīs                
organizācijas prezidents, ir izpildvara, kas izpilda to, ko jūs esat lēmuši, ko jūs esat mums               
uzticējuši. Nav tā, ka pilnīgi viss tagad būtu jādara SP un mēs [LSA valde] tikai pastāvēsim malā                 
un pavērosim jūsu darbības, bet nonākšanai pie jebkura lēmuma ir jābūt kopīga darba rezultātam              
un mēs nevaram saprast, kas ir aktuālās problēmas, ja jūs neesat gatavi to pateikt. Tikai atklātas                
sarunas ceļā mēs varam virzīties uz to, ka mēs paliekam kā spēcīga interešu aizstāvības              
organizācija un spējam sasniegt lielos mērķus un mums ir jābūt godīgiem katram pašam pret sevi               
un pret apkārtējajiem, ar ko mēs sastrādājamies. 

Tas, ko lielā mērā J. Širina iezīmēja savā atklāšanas uzrunā, ir visi politiskie procesi, kas               
būs tuvākā pusgada laikā līdz marta beigām. Viņa runāja par Augstskolu likuma grozījumiem,             
kas skars pārvaldību, tipoloģiju un Augstākās izglītības padomes nākotni. Kreditēšanas sistēma ir            
iesākusies un es ļoti ceru, ka pēc pāris mēnešiem mēs neattapsimies situācijā, kur kaut kas               
nestrādā un tā būs jāveido no jauna. Novembra beigās mūsu Izglītības un zinātnes ministre [Ilga               
Šuplinska] dosies uz Romu lemt par to, kāds izskatīsies Boloņas process turpmākajos desmit             
gados. Tie visi ir jautājumi, pie kuriem mums ir jāstrādā, mēs nevaram tikai sekot līdzi tam, kas                 
notiek, – mums ir jāzina, kas notiek, un jābūt tiem, kas strādā, lai iegūtu labākos rezultātus                
turpmākajam darbam. 

Par organizācijas atpazīstamību – es uzskatu, ka mēs pašlaik esam sevi nostādījuši            
pozīcijā, kurā mūs pazīst un ņem vērā, un tā ir viena no īpašībām, kas ir jānotur. Veidot                 
uzticēšanos no jauna un meklēt visus kontaktus no nulles ir ārkārtīgi grūti un laikietilpīgi un tas                
var ietekmēt to, kādā veidā mēs varam tik pie informācijas un cik ļoti mūs ņems vērā pie sarunu                  
galda. 

Par ārejām saistībām – primāri esmu domājusi studentus-ekspertus, kas piesaistās          
kvalitātes novērtēšanas procedūrās, un bez mūsu iesaistes šis process neturpināsies. Tā nav            
vienīgā saistība, kas mums jānodrošina sadarbojoties ārēji, tomēr būtu ļoti muļķīgi, ja mūsu dēļ              
kādam rastos problēmas.  



Viena no lietām, kas man ir visvairāk sāpējusi un kam esmu veltījusi daudz laika, ir par                
to, ka jebkurš, kas iesaistās interešu aizstāvībā, ir pelnījis vidi, kurā nepastāv nemitīgs risks, ka               
kāds tūlīt atkal būs izdedzis, un ka mēs spējam strādāt kvalitatīvi un pilnvērtīgi. Ir jāapzinās               
savas robežas un arī to, ka tādas ir arī apkārtējiem un kā mēs kopā varam parūpēties cits par citu,                   
jo kāds cits diez vai to darīs. 

Zinu, ka nesagaidījāt visas politiskās iniciatīvas, ko visticamāk vēlējāties dzirdēt šeit,           
tomēr kā jau teicu pašā sākumā – tie būsiet jūs, kas to primāri izlemsiet. Man nav atbides uz                  
katru problēmu, tomēr es ticu, ka kopīgiem spēkiem mēs varam virzīties uz to, ka mēs būsim                
spēcīga organizācija, kas spēs ietekmēt lēmumus. 
Jautājumu uzdošanas daļa. 
H. E. Smilgaine: Ar kādiem instrumentiem tu plāno uzlabot lēmējvaras [LSA domes]            
kompetenci? 
K. Sproģe: Man šķiet, ka esot pie jums kaut kas līdzīgs izskanēja – tas nav tā, ka mēs                  
pamodīsimies 21. oktobra rītā un viss būs citādāk. Pirmais solis uz to, ka mūsu lēmējinstitūcija               
būs spēcīgāka, ir caur to, ka mūsu biedri būs zinošāki par jebkuru lēmumprojektu, kas tiek               
virzīts, vai arī jautājumu, kas mums ir dienas kārtībā – būs zināšanas un izpratne par to, kāpēc un                  
kas tiek darīts. Mēs šodien klātesoši esam 84 un tas ir diezgan maz, lai mēs būtu lemtspējīgi. Ir                  
jārada izpratne par to, kādēļ mēs šeit esam un mūsu klātesamība ir svarīga. 
R. Kozule: Vai Tu varētu nosaukt pamatvērtības un paskaidrot, kā tās ietekmē tevi kā līderi? 
K. Sproģe: Vai tu domā pamatvērtības, kas nav kāda no šīm [prezentācijā minētajām]? 
R. Kozule: Tieši šīs, ko tu savā prezentācijā iekļāvi kā vērtības. 
K. Sproģe: Esmu pieķērusi sevi pie domas, ka nevienā no savām uzrunām neesmu teikusi, ka es                
būšu prezidents, bet gan, ka būšu vadītājs. Tas ir pirmais solis ceļā uz uzskatu, ka komanda ir                 
vērtība. Būt komandas vadītājam var brīžiem būt ļoti vientuļi un ļoti grūti. Domāju, ka tas nevis                
ietekmē mani kā līderi, bet gan ir veidojis mani kā cilvēku, kas es esmu šajā brīdī un vietā. Es                   
nevienā brīdī nemeloju, rakstot šos dokumentus, un tas ir tas, kā es uzskatu, ka ir jābūt lietām, un                  
es uzskatu, ka ir jābūt skaidram nodalījumam starp to, kurā vietā mēs esam un kāpēc mēs esam,                 
un kāpēc valdē kā komandā mums ir jābūt tajā brīdī. 
R. Rostoks: Kā tu skaties uz to, ka LSA valdes locekļi nodarbojas ar LSA projektu               
organizēšanu? Ja mēs paraugāmies uz LSA valdes locekļu amatu aprakstiem, tad tas, kas viņiem              
būtu jādara, īsti neatbilst tam, kas tiek noteikts [pienākumos], ja valdes loceklis organizē             
pasākumu. Kā tu skaties uz to un vai, tavuprāt, to visu var apvienot, nepadarot darbu, kas tev ir                  
iedots no domes puses kā valdes loceklim, sliktāku? 
K. Sproģe: Mums kā valdei ir jānodrošina tas, ka organizācija spēj funkcionēt pilnvērtīgi, un, ja               
tas nozīmē to, ka tajā brīdī mums nav cilvēki, kas ir gatavi organizēt projektus, tad mums ir                 
jānodrošina tas, ka tie notiek un jāredz lielā bilde. Brīžiem, jā, tie var būt pienākumi, kas                
nesaistās ar mūsu amata aprakstu vai to, kas ierakstīts mūsu darba līgumos, jo brīžiem problēmas               
ir citos jautājumos, nevis tajos, kas ir ierakstīti. 
D. Celuiko: Par ko LSA biedri maksā biedru naudu, jo pēdējā laikā bieži izskan, ka viss ir                 
biedru rokās, jāvirza savas iniciatīvas, un, kas ir tas, par ko mēs maksājam – lai organizētu LSA                 
darbu vai lai LSA organizētu savu darbu pati? 
K. Sproģe: Mēs esam šeit, lai izpildītu to, ko jūs esat mums deleģējuši, noteikuši darīt, un,                
manuprāt, mums nav jābūt tiem, kas nāk iekšā ar milzīgām politiskām pārmaiņām, ka tām ir               
jābūt saskaņotām pilnībā ar jums [SP]. Ja jums ir problēmas, kas jārisina, tad mēs varam būt tas                 
tilts starp SP un valdību vai mediators starp jums [SP] un vadību. Jūs maksājat par to, lai                 
studējošajiem, kas ir tagad un būs pēc jums, būtu pēc iespējas labāka iegūstamā izglītība Latvijā. 
R. A. Strods: Tev joprojām ir izvirzījums uz Eiropas Studentu apvienību, vai tu plāno uzturēt               
savu kandidatūru arī tur? 
K. Sproģe: Man nav izvirzījuma uz šīm vēlēšanām, līdz ar to es arī neplānoju kandidēt, vismaz                
rudens periodā. 
R. A. Rudenko: Vai tu plāno strādat ar visu koledžu iekļaušanu LSA? 



K. Sproģe: Par koledžām – tas ir jautājums, kas ir bijis aktuāls jau vairākus gadus. Mums ir                 
jāstrādā ar šiem jautājumiem, kas skar koledžu studējošos, un tas nav nekāds noslēpums, ka šis               
jautājums arī ir bijis novārtā kādu laiku. Ja tavs jautājums bija par to, vai es vēlos, lai visu                  
koledžu SP būtu LSA biedri, tad es nezinu, vai šajā brīdī mēs varam šim pusgadam izvirzīt šādu                 
mērķi, jo risināmie jautājumi būs daudz nopietnāki un apjomīgāki. Ar šo jautājumu ir jāstrādā,              
bet es nezinu, vai esam gatavi, ka mums tuvāko trīs mēnešu laikā būs vēl 20 jauni biedri. 
K. Leiboms: Jautājums saistībā ar tavu motivāciju – kāda ir tava motivācija, lai neapstātos pie               
pirmajām lielajām grūtībām, it īpaši brīžos, kad visam nepietiek laika? 
K. Sproģe: Ja pamanījāt, es motivācijas vēstuli arī nesūtīju, jo tas nav starp obligāti              
iesūtāmajiem dokumentiem. Kā nepadoties? Šis ir mans septītais gads studējošo pārstāvniecībā –            
ja es būtu apstājusies pie pirmajām lielajām grūtībām, tad es noteikti nestāvētu šeit jūsu priekšā               
šodien, bet tie ir cilvēki un apziņa, ka mēs darām kaut ko vairāk un kaut ko lielāku. Līdz šim tie                    
lielā mērā ir bijuši Eiropas Studentu apvienības kolēģi, kas palīdz jebkurā brīdī, kad ir              
nepieciešams, un apziņa, ka arī mums ir jānokļūst līdz tam brīdim, kad mēs zinām, ka mēs ejam                 
vienotā cīņā visi kopā, nevis cīnāmies savstarpēji. 
E. Klūģe: Kāds ir tavs sarunu vešanas stils un pieeja problēmu risināšanai? 
K. Sproģe: Es nezinu, vai uz šo jautājumu var atbildēt tik ļoti vienkārši un uzreiz, bet man ir                  
svarīgi saprast, kas notiek visās iesaistītajās pusēs, kāpēc šī problēma ir radusies un vai mums ir                
visa informācija, lai mēs varētu sākt to risināt. Par sarunu vešanu – šeit ir ļoti atkarīgs no tā, par                   
kādu mērogu ir runa un kas ir tie cilvēki, ar ko mums ir jāved šīs sarunas, jo veids būs ļoti                    
atšķirīgs no tā, kā tiks vestas sarunas ar SP, LSA valdi, kolēģi vai politiķi. Stils variē atkarībā no                  
situācijas un nepieciešamības. 
L. Rudzāne: Kā starptautiskā virziena vadītāja tu strādāji kopš 2018. gada. Ņemot vērā to, ka               
ārvalstu studenti Latvijas AII sastāda pietiekoši lielu skaitu, šo studējošo pārstāvniecība vairākās            
SP nav pārliecinoša un specīga. Kāds ir tavs darbības plāns ārvalstu studentu piesaistei LSA un               
ko tas nozīmē tām SP, kas līdz šim brīdim nav pievērsušas situācijai pietiekami lielu uzmanību? 
K. Sproģe: Mēs visi zinām, ka ārvalstu studējošo pārstāvniecība Latvijā un tāpat arī visā Eiropā               
ir milzīga problēma. Tieši pirms pāris dienām sazinājos ar kolēģiem no Ziemeļeiropas par to, kas               
ir tie iemesli, kādēļ [ārvalstu studējošie] neiesastās. Bieži vien tā ir valodas barjera un birokrātija,               
ko mums ir uzlikusi valsts. Kā strādāt? Šai lietai ir jānāk kā apziņai no klātesošajiem un                
pārstāvjiem par to, ka ārvalstu studējošie, būdami nu jau vairāk kā desmit procenti studējošo              
Latvijā, dažās AII pat 20-30 procenti, ir daļa no mūsu sabiedrības un ka tas ir pienesums mums –                  
ne tikai tas, ka viņi atstāj pie mums savu studiju maksu un īres maksu par dzīvokli, bet gan, ka                   
mēs spējam mācīties no viņiem vismaz tikpat, cik viņi spēj mācīties no mums un mūsu AII. Vai                 
man ir konkrēts plāns, ko šajā brīdī piedāvāt un izklāstīt? Noteikti, ja mums būtu vairāk laika par                 
pāris minūtēm, mēs varētu par to diskutēt un klāstīt idejas par to, kas ir un kas nav līdz šim                   
strādājis, un kāpēc, bet mēs nepārstāvam pilnībā visus studējošos Latvijā, kas ir latvieši, un,              
iespējams, tā ir pirmā lieta, ar ko būtu jāsāk. 
M. Danefelds: Savā vīzijā minēji demokrātisku organizācijas iekšējo vidi. Kāds ir tavs viedoklis             
par “kontrolēto” demokrātiju un vai tu būtu gatava to piekopt konkrētos gadījumos, un kādos              
attiecīgi? 
K. Sproģe: Tā ir viena no lietām, ko mēs izskaužam, tomēr ir brīži, kad piecu, sešu stundu                 
diskusijas nenoved pie rezultāta, un mums ir jāpieņem lēmumi, kas ir jāīsteno tuvākajā laikā. Es               
nevēlos to piekopt, tomēr ir jāseko līdzi situācijai un tam, kas notiek. Ja būs tada nepieciešamība,                
un tas būs LSA valdes kopējais lēmums, ka ir nepieciešama straujāka virzība pie rezultāta, tad jā. 
J. Širina: Ir beigusies pieteikšanās jautājumu uzdošanai kandidātam, tomēr ir saņemts           
pieteikums 16. jautājumam. Vai kongresmeņi atbalsta laika pagarināšanu jautājuma uzdošanai,          
ņemot vērā, ka LSA Prezidenta ievēlēšanas kārtība paredz tikai 15 jautājumu uzdošanu? 
Tiek saņemti iebildumi. 
Izsludinu balsojumu: “Par atļauju uzdot 16. jautājumu.” 
Mandātus “Par” paceļ vairākums. 
Lēmums: “Atļauts uzdot 16. jautājumu.” 



R. Rostoks: Kā tu vērtētu līdzšinējā [LSA] prezidenta darbu un ko tu darītu savādāk, it īpaši                
stratēģijā, runājot ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM)? 
K. Sproģe: Komunikācija ar IZM ir ārkārtīgi plašs jēdziens, jo tas iekļauj ne tikai ministri un                
parlamentāro sekretāru, bet arī visus ierēdņus, kas tur strādā. Ko es darītu citādāk? Šajā brīdī               
man ir grūti uz to atbildēt, jo es neesmu ar viņiem strādājusi līdz šim tādā pat kapacitātē un                  
formātā, kā to ir darījusi Justīne [Širina]. Es ticu, ka mana publiskā komunikācija caur              
sociālajiem tīkliem nebūs tik izvērsta kā Justīnei, jo es to nedaru kā cilvēks, bet uz šo jautājumu                 
es varēšu atbildēt pēc pusotra vai diviem mēnešiem. 
A. Tarasova: Piedaloties vairākās valdes sēdēs un darba grupās, ko tu esi apmeklējusi, man              
rodas jautājums, vai tu spēsi but tas cilvēks, kurš vada komandu, runā, izsakās un virza darbu uz                 
priekšu? 
K. Sproģe: Es ticu, ka šo jautājumu vislabāk būtu uzdot valdei, kuru es esmu vadījusi, kamēr                
Justīne [Širina] ir atvaļinājumā, viņi spēs atbildēt vislabāk. Es ceru, ka jā, es ceru, ka mēs spēsim                 
cita citai uzticēties, un es ceru, ka cilvēks, kas nāks, ja jūs mani ievēlēsiet, manā vietā, spēs tikt                  
ievirzīts komandā iekšā. Reizēm ir jāapzinās tās lietas un brīži, kad ir jāpaklusē un kuros ir                
jāizsakās, īpaši, ja viedoklis netiek prasīts. To vislabāk varēsiet lemt jūs, vai es varēšu vadīt šo                
komandu vai nē. 
E. Kuharonoks: Kā jau jūs teicāt, ka mēs, LSA, pati izlems, ko mēs gribam mainīt, piemēram,                
politiskajos jautājumos, un es uzskatu, ka prezidentam vajadzētu būt savām iniciatīvām, lai            
piemēram, popularizētu kādu ideju izmaiņām. Vai jūs nebaidāties, ka mūsu rindās būs mazāka             
iniciatīva un LSA izdarīs mazāk nekā varētu? 
K. Sproģe: Par turpmākajiem sešiem mēnešiem man šādu bažu nav, jo jau pašā sākumā minēju,               
cik daudz ir iesākts un cik daudz vēl ir jāpaveic. Ja mēs skatītos uz to divu–trīs gadu periodu, tad                   
noteikti tiktu runāts par citām lietām. Skatoties uz to, kādā tempā virzās AL grozījumi, kas skars                
tipoloģiju, – ir bijušas jau četras sēdes un deputāti konceptuāli ir nonākuši pie ļoti maz kā, tāpēc                 
turpmākajiem sešiem mēnešiem šāda varbūtība mani nebaida. 
M. Arājs: Kāds ir tavs plāns saistībā ar mazo un reģionālo AII SP iesaisti un biedru naudas                 
maksāšanu vai drīzāk nemaksāšanu? 
K. Sproģe: Tas, ko es teicu pirms tam, ka mēs nevaram izzīlēt kafijas biezumos, kas ir tās lietas,                  
kas visiem sāp, mēs nevaram izdomāt problēmas, un tas visvairāk ir nācis no pieredzes darbā ar                
ārvalstu studējošajiem, ka mums ir jādzird viņu viedoklis un kas ir tās lietas, kas ir jārisina. Ja                 
mēs nerunāsim un neveidosim personīgu kontaktu ar katru no šīm SP, mēs neuzzināsim, kāpēc              
viņi negrib ar mums runāt vai kāpēc nevēlas maksāt biedru naudas vai vēlas izstāties. Tādēļ               
neliels spiediens uz LSA iekšējā virziena vadītāju un uz visu pārējo valdi – mums ir jābrauc                
ciemos, jāsaprot, kas notiek, un jāierauga, kādā vidē viņi dzīvo un strādā, kāpēc viņiem ir tādi                
uzskati vai citādāki. 
J. O. Rukmans: Tu pēdējo sešu gadu laikā esi pozitīvi atbalstījusi gan Krīvu padomi, gan citas                
mazās SP. Vai tu plāno to darīt arī turpmāk? 
K. Sproģe: Es nebiju plānojusi jebkādā veidā mainīt savu attieksmi pret biedriem, it īpaši              
negatīvā virzienā. Man joprojām ir svarīgi saprast, kas katram notiek, un man ir prieks, ka tu                
velti man šādus vārdus, ka es esmu atbalstījusi arī Krīvu padomi. Es neesmu plānojusi mainīt               
jebkādā veidā savu attieksmi, un, ja mani aicinās ciemos, es braukšu, ja Amanda [Barkāne, LSA               
iekšējā virziena vadītāja] uzprasīsies ciemos, arī braukšu līdzi.  
I. Skrastiņa-Knēziņa: Pamatojoties uz to, ka LSA ir gan valsts AII studējošo, gan arī privāto               
AII studējošo atbalsta organizācija, tad vai arī privāto AII SP ir iespēja sagaidīt tikpat lielu               
atbalstu visā kā valsts AII no LSA un kāda ir tava vīzija attiecībā uz privātajām AII, jo                 
pārstāvam šo sektoru. Ņemot vērā, ka ir privāto AII SP, kas ir vērsušās LSA ar problēmu un jau                  
gatavu priekšlikumu, bet tas tika ignorēts, un kāds bija tā iemesls? 
K. Sproģe: Ceru, ka pareizi sapratu, un tas ir par pēdējiem mēnešiem, par Covid-19 izraisītās               
krīzes sekām un atbalstu visiem studējošajiem. 
I. Skrastiņa-Knēziņa: Nē, priekšlikums bija iesniegts jau pagājušo gadu no privātās AII SP par              
to, kā atbalstīt privāto AII studējošos. 



J. Širina: Vai var lūdzu precizēt konkrēti šo priekšlikumu, kad tas tika iesniegts, jo es neatceros                
šādu gadījumu. 
I. Skrastiņa-Knēziņa: Priekšlikums bija, ka jebkurš studējošais, kam ir grūtības, var vērsties pie             
pašvaldības, un, izskatot pieteikumu, studējošais var saņemt atbalstu no pašvaldības. 
J. Širina: Vai tu vari arī precizēt, kad tieši tas tika iesniegts LSA? 
I. Skrastiņa-Knēziņa: Nevarēšu precizēt. 
J. Širina: Paldies. Es parasti labi atceros šādas lietas, un vismaz manu pilnvaru laikā es               
neatceros šādu gadījumu. 
K. Sproģe: Es arī nevarēšu atsaukt atmiņā šo gadījumu, bet ļoti nesenā pagātnē, vasaras beigās,               
augusta vidū bija arī LSA domes sēde, kurā biedri neatbalstīja LSA atbalsta paušanu par              
iniciatīvu platformā “Manabalss.lv”, kam sekoja LSA domes sēde divas nedēļas velāk, kur tieši             
RISEBA SP virzīja darba grupas izveidi par to, ka atbalsts ir nepieciešams visiem studējošajiem.              
Par formulējumu vēl var diskutēt, vai tas ir attiecināms tikai uz maksas vietās studējošajiem vai               
visiem, tomēr mēs joprojām gaidām turpmāku darbību ar šo darba grupu. Tā ir iniciatīva, ko jūs                
esat uzņēmušies, un mēs joprojām esam gatavi atbalstīt jebkādā veidā, kāds nepieciešams. Šis ir              
tas pats, ko es iepriekš minēju – ja jūs neesat gatavi runāt un teikt, kas jums sāp, mēs nevarēsim                   
jums palīdzēt. 
J. Širina: Paldies. Līdz ar to jautājumu sadaļa kandidātam ir noslēgusies. Paldies, Katrīna, par              
atbildēm un prezentāciju. Šobrīd man būtu lūgums tev atstāt šo telpu, kamēr kongresmeņi             
debatē. 
K. Sproģe pamet telpu. 
 

6. Debates par prezidenta amata kandidātu 
 

J. Širina: Uz ekrāna tiks rādīts atlikušais laiks debatēm, un paralēli es centīšo fiksēt vienu minūti                
katram runātājam, par ko mēs sākotnēji arī vienojāmies katram izteikties. Tad es vērsīšu             
uzmanību uz to, ka laiks vienam runātājam ir beidzies. Šobrīd aicinu nākt pie kāda no               
mikrofoniem, stādīties priekšā un izteikties par kandidāti. 
D. Celuiko: Prezidentu mums vajag. Katrīna [Sproģe] spēja arī atbildēt uz jautājumiem. Latvijas             
Universitātes Studentu padome atbalsta kandidāti, aicina balsot “par” un novēl Katrīnai           
[Sproģei] pusgada laikā atrast pēcteci. 
M. Danefelds: Kādu laiku atpakaļ, nedaudz aktīvāk darbojoties LSA, tai skaitā kaut kādos             
konkrētos jautājumos kopā ar Katrīnu [Sproģi], manuprāt, Katrīna [Sproģe] šobrīd studējošo           
pārstāvniecībā Latvijā un arī Eiropā ir viens no vispieredzejušākajiem cilvēkiem un daudzos            
jautājumos arī ļoti kompetenta, ne tikai starptautiskajos, bet arī akadēmiskajos un sociālajos            
jautājumos. Tas jautājums, kas izskanēja iepriekš par neizteikšanos valdes sēdēs – es vēlos             
oponēt, man personīgi ir bijusi cita pieredze, jo Katrīna [Sproģe] bieži izsakās un pauž              
nepopulārus viedokļus, kas bieži vien maina pārējās valdes lēmumus un viedokļus. Par            
komandas vadību būtu grūti teikt, vai viņa varētu ļoti kvalitatīvi novadīt komandu, taču es ticu,               
ka ar gandrīz pilnībā nokomplektētu LSA valdi viņai tas izdotos. Aicinu atbalstīt kandidāti. 
A. J. Gauja: Pievienošos M. Danefelda teiktajam. Šajā pieredzē, kas man ir bijusi kā SP               
vadītājai un mazliet arī iepriekšējā gada ietvaros, Katrīna [Sproģe] bija RSU draugs no LSA              
valdes. Lai arī viņas tiešie jautājumi bija starptautiskais virziens, tas nekad viņu neiegrožoja un              
tas nenozīmē, ka viņa neapmeklēja citas darba grupas, nesniedza viedokli un nepalīdzēja jebkurā             
citā jautājumā, kas viņu skāra vai arī neskāra. Aicinu jūs balsot “par”, rēķināties, ka viņa nāk                
tikai pusgadu, un paskatīties uz visām pusēm, izvērtējot, kas stāvēs jūsu priekšā citā telpā              
nākamgad. 
A. Vasiļejva: Kā arī iepriekšējie kolēģi minēja – balsojam “par”. Domāju, ka nevilcinām laiku              
un vienkārši balsojam par to, ka Katrīna [Sproģe] kļūst par LSA vadītāju. 
T. Šakalis: Domāju, ka jā, jādod cilvēkam iespēja kandidēt, un mēs arī, savējie, esam tikai par,                
un kā jau minēja, ka visa LSA valde, padome un mēs visi esam tie, kas virzām tās domas uz                   



priekšu, un mums visiem jādarbojas. Ja mēs sadarbojamies, tad kaut kas arī virzās uz priekšu.               
Galvenais, ka mums ir jauns vadītājs, lai viss notiktu. 
J. Širina: Vai tiešām neviens vairs nevēlas izteikties? 
A. Tarasova: Jā, Katrīna [Sproģe] ir mūsu students jau no paša sākuma, un viņa ir darījusi visai                 
daudz mūsu organizācijā. Viņa vienmēr ir visas savas lietas un darbus, un procesus novedusi līdz               
galam. Diemžēl, bet mūsu delegātus viņa šodien nepārliecināja. Musuprāt, prezentācija bija           
mazliet emocionāla, un arī tajā brīdī, kad viņa nāca pie mūsu valdes, viņa arī ļoti daudz spieda uz                  
emocijām. Mēs īsti nesadzirdējām racionālus risinājums kaut kādām lietām, jo mēs vēlējāmies            
dzirdēt vairāk konkrētuma. 
V. Dolacis: Protams, mums jābūt ir prezidentam, un Katrīnas [Sproģes] stiprā puse ir tas, ka viņa                
ir bijusi visos šajos jautājumos, kas pašlaik tiek risināti, un vēl visu šo gadu līdz martam, arī                 
vēlāk, noteikti tiks risināti. Tas nav jauns cilvēks no malas, bet gan cilvēks ar pieredzi. Aicinu                
atbalstīt kandidāti. 
I. Uhaņs: RTU SP, jūs bijāt Studentu līderu forumā visvairāk, jūs vislabāk zināt, kas notiek ar                
studējošo pārstāvniecību, ja tai nav prezidenta. “Mūs šodien nepārliecināja. Un pirms tam            
nepārliecināja, emocionāli lēmumi” – kāda racionalitāte? Racionāli būtu izvirzīt un ievēlēt, lai            
mums ir vienots pārstāvis. Un viņa ir gudra, viņa septīto gadu ir studējošo pārstāvniecībā. Es               
aicinu balsot “par”, tas nav tikai mūsu vienīgais variants šodien, tas ir labākais variants. Viņa ir                
viens no tiem studentiem, ko zina valstī, viņa ir mūsu labākais variants. Aicinu balsot “par”. 
J. Širina: Aicinu iemācīties latviešu valodu. 
E. Kuharonoks: Es neteikšu balsot “par” vai “pret”, bet pateikšu savas domas par kandidāti.              
Kandidāts šķita labs, jo, kā es redzēju, viņa ir ļoti ilgi šajā organizācijā un laikam labāk par                 
mums visiem zina, ko tieši šī organizācija grib izdarīt, bet man viņa šķita emocionāla un ne līdz                 
galam pārliecināta par sevi. 
M. Arājs: Aicināšu izteikties par kandidāti, nevis kādu AII vai SP, kā arī, ja mēs runājam par                 
dažādas leksikas un vārdu lietojumu, nav korekti izteikties par citas AII SP izteikšanos. 
J. Širina: Aicinu izteikties par kandidāti, nevis apmainīties replikām. Vai vēl kāds vēlas             
izteikties?  
Neviens nepiesakās izteikties. 
Ja neviens no klātesošajiem vairs nevēlas izteikties, debates tiek slēgtas.  
 

7. Balsojums par prezidenta amata kandidātu 
 
J. Širina: Nākamais darba kārtības punkts ir balsojums par prezidenta amata kandidāti, līdz ar to               
es aicinu balsu skaitīšanas komisijas pārstāvjus iepazīstināt kongresa delegātus ar balsošanas           
procedūru. 
K. Zeiļuks iepazīstina kongresa delegātus ar balsošanas procedūru atbilstoši LSA prezidenta           
ievēlēšanas kārtībai un Balsu skaitīšanas komisijas darba instrukcijai. Kongresa delegātiem tiek           
rādīti biļetenu aizpildīšanas piemēri.  
Kongresa delegātiem tiek parādīts, ka balsošanas urna ir tukša, un tā tiek aizlīmēta un              
aizzīmogota. 
J. Širina: Izsludinu balsojumu “Par Katrīnas Sproģes ievēlēšanu Latvijas Studentu          
apvienības prezidenta amatā.” 
Tiek izsludināta pauze līdz 13.50. 
13.50. 
S. Migla: Balsošana ir slēgta. 
Balsu skaitīšanas komisija pamet telpu un dodas skaitīt balsis. Pauze tiek pagarināta līdz             
mirklim, kad balsu skaitīšanas komisijas pārstāvji būs saskaitījuši balsis un gatavi paziņot            
rezultātus. 
J. Širina: Klātesošie kongresmeņi un viesi, lūdzu ieņemt savas vietas. Lūgums saskaitīt            
klātesošos balsstiesīgos. Lūgums klātesošajiem balsstiesīgajiem pacelt mandātus. 
Klātesoši 82 no 150 balsstiesīgajiem. Kvorums ir konstatēts. Kongress tiek atsākts 14.13. 



 
8. Prezidenta vēlēšanu rezultātu paziņošana un apstiprināšana 

 
J. Širina: Aicinu K. Zeiļuku paziņot balsošanas rezultātus. 
K. Zeiļuks: Balsu skaitīšanas komisija sekojošā sastāvā: Kristafers Zeiļuks, Anna Jete Gauja,            
Laura Grima, Sandis Migla, Sandis Homenko, Emīls Bišofs, Elza Klūģe, Laima Kampa, Rūdolfs             
Aleksandrs Strods un Vairis Stramkalis, atbilstoši LSA normatīvajiem aktiem sagatavoja 150           
biļetenus, no kuriem izsniegti tika 84 un dzēsti 66. Urnā tika atrasti 84 biļeteni, par nederīgu                
atzīts viens biļetens.  

Lēmums: “Par Latvijas Studentu apvienības prezidenti ir ievēlēta Katrīna Sproģe.” 
 
J. Širina: Izsludinu balsojumu “Par 2020. gada 19. septembra Latvijas Studentu apvienības            
ārkārtas kongresa prezidenta vēlēšanu rezultāta apstiprināšanu.” 
Mandātus “Par” paceļ vairākums. “Pret” un “Atturas” neviens nebalso. 
Lēmums: “Apstiprināt 2020. gada 19. septembra Latvijas Studentu apvienības ārkārtas          
kongresa prezidenta vēlēšanu rezultātu.” 
 
K. Sproģe nodod prezidenta zvērestu.  
 
K. Sproģe: Paldies, ka esat devuši iespēju turpināt strādāt šajā organizācijā. Es nezinu, kāds būs               
turpmākais pusgads, tomēr es ceru, ka mēs visi kopa strādāsim, mums izdosies sastrādāties un              
paveikt visu, kas iecerēts. 
 
Kongress slēgts: 14.20 
 
Kongresu vadīja J. Širina 
Kongresu protokolēja K. Freimane 
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