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LSA ĀRKĀRTAS DOMES SĒDES 
PROTOKOLS 

 
13.11.2020. Rīgā Nr. 2020/DP11 

 
Latvijas Studentu apvienības (LSA) valdes sasauktā un rīkotā ārkārtas domes sēde 
Domes sēdes norises vieta: Tiešsaistē, lietotnē “Zoom” 
Sēde izsludināta: ar e-pasta starpniecību 2020. gada 4. novembrī 
Sēdes sākums: 19.00 
Sēdē piedalās: 30 no 51 balsstiesīgajiem – konstatēts kvorums 
Sēdē piedalās: 
 
Domnieki: 
 
Elīna Peiseniece (BA) 
Ints Mančass (BA) 
Kristaps Jumis (DU) 
Raivis Filimonovs (DU) 
Sandra Peļņika (EKA) 
Emīls Bišofs (LJA) 
Anna Marija Kučinska 
(LKA) 
Daniels Balodis (LKALKK) 
Valters Dolacis (LKrA) 
Agnese Vasiļjeva (LLU) 

Ernests Brediķis (LLU) 
Karlīna Strautmale (LMA) 
Sandis Homenko (LNAA) 
Katrīna Sproģe (LSA) 
Krišjānis Āķītis (LSPA) 
Līga Rudzāne (LU) 
Laura Grima (LU) 
Rūdolfs Aleksandrs Strods 
(LU) 
Roberts Rostoks (LU) 
Andris Savickis (RISEBA) 

Ieva Skrastiņa (RISEBA) 
Anželika Zorova (RSU) 
Arturs Jirgensons (RSU) 
Arnolds Gudkovs (RSU) 
Salvis Dundenieks (RTA) 
Aneta Tarasova (RTU) 
Mareks Biskars (RTU) 
Matīss Kundziņš-Āboliņš 
(RTU) 
Igors Uhaņs (VeA) 
Edgars Kuharonoks (ViA) 

 
Viesi: 
 
Alise Pokšāne (LSA) 
Amanda Barkāne (LSA) 
Elīza Dāldere (LSA) 
Katrīna Freimane (LSA) 

Agnis Salmiņš 
Aiva Staņēviča 
Alija Baltruma 
Andris Miezis 

Deniss Celuiko 
Justīne Širina 
Paula Feldmane 

 
 

Sēdes darba kārtība: 
1. Domes sēdes atklāšana 
2. Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana 
3. Augstākās izglītības padomes locekļa vēlēšanas 
4. Pauze un balsošana par kandidātiem 
5. Vēlēšanu rezultātu apstiprināšana 

 
Sēdes sākums: 19.00 
 

1. Domes sēdes atklāšana 
 
K. Sproģe saka uzrunu. 
K. Freimane informē, ka kvorums ir konstatēts. 
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K. Sproģe informē par domes sēdes norisi. 
 

2. Darba kārtības apstiprināšana 
 
K. Sproģe iepazīstina ar iesūtīto domes sēdes darba kārtību. 
K. Sproģe: Tika izsludināta pieteikšanās Augstākās izglītības padomes (AIP) LSA pārstāvja           
vietas amatam, uz ko tika saņemts viens pieteikums. Vai kādam ir jautājumi vai iebildumi par               
piedāvāto darba kārtību? 
Jautājumi vai iebildumi netiek saņemti. 
Izsludināts balsojums: 
“Par 2020. gada 13. novembra ārkārtas domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu.” 
Mandātus “Par” paceļ vairākums. “Pret” vai “Atturas” neviens nebalso. 
Lēmums: 2020. gada 13. novembra ārkārtas domes sēdes darba kārtība ir apstiprināta. 
 

3. Augstākās izglītības padomes locekļa vēlēšanas 
 

K. Sproģe: Ir saņemts viens pieteikums no K. Sproģes. Vēlēšanu formāta piedāvājums ir             
sekojošs – līdz trīs minūtēm kandidāta uzrunai, piecas minūtes jautājumu un izteikšanās daļai.             
Vai kādam ir iebildumi pret vēlēšanu formātu? 
Iebildumi netiek saņemti. 
K. Sproģe: Tā kā konkrētais punkts ir balsojums par amata kandidātu, procedūra paredz aizklātu              
balsojumu, tomēr, ja kāds no domniekiem izvirza un pārējie atbalsta priekšlikumu, tad aicinu             
balsojumu veikt atklāti. 
A. Tarasova: Ierosinu atklātu balsojumu par amata kandidātu. 
K. Sproģe: Vai kādam ir iebildumi pret atklātu balsojumu? Es, kā kandidāts, neiebilstu pret              
atklātu balsojumu. 
Iebildumi netiek saņemti. Nolemts balsojumu veikt atklāti. 
Ir nepieciešams nodot sēdes vadību uz konkrēto punktu. Ierosinu sēdes vadību nodot A.             
Pokšānei. Vai kādam ir iebildumi? 
Iebildumi netiek saņemti. Sēdes vadība tiek nodota A. Pokšānei. 
K. Sproģe: Mans vārds ir Katrīna Sproģe. Trīs nedēļas esmu LSA prezidente, pirms tam biju               
LSA valdē, vairāk strādāju ar starptautisko dimensiju. Nāku no Rīgas Tehniskās universitātes            
(RTU), kur vairākus gadus esmu bijusi studējošo pārstāvniecībā, kopā studējošo pārstāvniecībā           
esmu sešus gadus. Uz šo amatu neviens cits nevēlējās pieteikties, tomēr AIP ir vieta, kur               
veidojas viedoklis par to, kas notiks augstākajā izglītībā (AI) Latvijā kopumā. Tās ir primāri              
padomdevēja funkcijas, bet ir arī dažas funkcijas, kurās ir nepieciešams skaidri formulēt            
viedokli. Tagad, kad notiek augstskolu reformas un dažādi procesi AI, ir nepieciešams            
nodrošināt spēcīgu studējošo interešu pārstāvniecību. Kādēļ es varētu būt labs pārstāvis?           
Pirmkārt, man kā LSA vadītājai būtu vieglāk pārnest viedokli un pieņemt dažādus lēmumus, kā              
arī veicināt savstarpējo dialogu starp nozares organizācijām. LSA ir nepieciešams būt tiem, kas             
virza studējošo intereses un nepieciešamības tālāk. Man ir svarīgi, lai arī LSA biedri ir informēti               
par norisēm AIP, tāpēc apstiprināšanas gadījumā informēšu par aktualitātēm tajā, piemēram,           
domes sēdēs vai ar e-pastu palīdzību. Ja būs nepieciešama lēmumu pieņemšana jautājumos, par             
kuriem LSA nav nostājas vai pozīcijas, notiks konsultēšanās ar LSA valdi vai biedriem, atkarībā              
no viedokļa sniegšanai paredzētā laika. 
P. Feldmane: Cik bieži norisinās AIP sēdes un cik daudz LSA prezidenta laika tas aizņemtu? 
K. Sproģe: AIP sēdes notiek ne retāk kā reizi mēnesī. Atkarībā no aktuālo jautājumus              
steidzamības, tās var notikt biežāk. Šobrīd AIP sēdes notiek ceturtdienās un ilgst aptuveni divas              
stundas. Bieži jautājumu saskaņošana notiek e-pastos. Neuzskatu, ka būšana AIP aizņemtu           
vairāk nekā pāris stundas nedēļā. 
V. Dolacis: Augstskolu reformā nav paredzēta AIP. Vai šobrīd notiek pārstāvja ievēlēšana uz             
pāris mēnešiem? 



K. Sproģe: Pašlaik augstskolu reformā ir paredzēts likvidēt AIP, tomēr novērtējot reformas            
virzību un to, ka šobrīd Saeimas komisiju sēdēs tiek spriests par augstskolu iekšējo pārvaldību,              
nav zināms, kad grozījumi tiks izskatīti Saeimā otrajā lasījumā un nevar spriest par AIP              
pastāvēšanas ilgumu. Saeima vēl nav neko lēmusi, šobrīd tas ir tikai Izglītības un zinātnes              
ministrijas piedāvājums un nevar zināt, kāds būs Saeimas komisiju lēmums. LSA viedoklis ir, ka              
AIP ir jāpastāv, ir jābūt organizācijai, kurā tiekas visi AI nozares pārstāvji. 
K. Sproģei tiek lūgts atstāt tiešsaistes zvanu. 
 
Izteikšanās daļa. 
 
I. Uhaņs: Ļoti labs kandidāts. 
A. Tarasova: Aicinu atbalstīt kandidāti, jo uzskatu, ka dalība AIP sniedz lielisku iespēju K.              
Sproģei kā LSA prezidentei komunicēt ar svarīgiem LSA sociālajiem partneriem un uzlabot            
saziņu ar tiem.  

 
4. Pauze un balsošana par kandidātiem 

 
K. Sproģe tiek aicināta pievienoties atpakaļ zvanam. A. Barkāne informē klātesošos par            
balsošanas kārtību. 
A. Pokšāne: Izsludinu balsojumu: 
“Par Katrīnas Sproģes apstiprināšanu Latvijas Studentu apvienības pārstāvja vietai         
Augstākās izglītības padomē.” 
Balsojums tiek veikts lietotnē Zoom. Piedalās 28 no 30 klātesošajiem balsstiesīgajiem. Divi            
balsstiesīgie nepiedalās balsojumā. 

Lēmums: “Apstiprināt Katrīnu Sproģi Latvijas Studentu apvienības pārstāvja vietai         
Augstākās izglītības padomē.” 
Sēdes vadība tiek nodota atpakaļ K. Sproģei. 
 

5. Vēlēšanu rezultātu apstiprināšana 
 
K. Sproģe: Tā kā balsojums tika veikts atklāti, nav nepieciešams veikt balsojumu vēlēšanu             
rezultātu apstiprināšanai.  
 
Sēde tiek slēgta: 19.23 
 
Sēdi vadīja K. Sproģe 
Sēdi protokolēja K. Freimane 

 

PAR PRET ATTURAS 
27 0 1 



DOMES SĒDES REĢISTRĀCIJAS SARAKSTS 
 

 


