
 LATVIJAS STUDENTU APVIENĪBA 
REĢISTRĀCIJAS NR. 40008010647 

ADRESE: MĀRSTAĻU IELA 2/4-4, RĪGA, LV-1050 

TĀLRUNIS: +371 67216061 • E-PASTS: LSA@LSA.LV • MĀJASLAPA: WWW.LSA.LV 

 

LSA KONGRESA 

PROTOKOLS 

 

20.03.2021. Rīgā Nr. 2021/PP1 

 

Latvijas Studentu apvienības (LSA) valdes sasauktais un rīkotais kārtējais kongress 

Domes sēdes norises vieta: tiešsaistē, lietotnē “Zoom” 

Kongress izsludināts: ar e-pasta starpniecību 2021. gada 20. februārī 

Kongresa sākums: 10.00 

Kongresā piedalās: 88 no 150 balsstiesīgajiem – konstatēts kvorums 

 

Kongresa delegāti:

Banku augstskola 

1. Ints Mančass 

2. Līga Priedīte 

3. Eva Ūbele 

4. Elva Evija Kaužēna 

5. Santa Brice 

 

Daugavpils Universitāte 

6. Kristaps Jumis 

7. Raivis Filimonovs 

8. Solvita Rubiķe 

9. Ilmārs Mežaraups 

 

Ekonomikas un kultūras 

augstskola 

10. Ieva Iraida 

11. Sandra Peļņika 

12. Andris Miezis 

13. Laura Zalāne 

14. Aija Alhimionoka 

 

Liepājas Universitāte 

15. Anna Margareta Vērdiņa 

16. Sendija Kaprānova 

17. Grēta Girvaite 

18. Dārta Luīze Ditmane 

19. Laura Plēpe 

 

Latvijas Jūras akadēmija 

20. Emīls Bišofs 

21. Daniels Kristaps Grīns 

22. Austris Pumpurs 

23. Tomass Šakalis 

 

Latvijas Kultūras 

akadēmija 

24. Anna Paula Veidemane 

25. Dagnija Butlere 

26. Hanna Elizabete 

Krūmina 

27. Kortnija Māra Gurtlava 

 

Latvijas Lauksaimniecības 

universitāte 

28. Ernests Brēdiķis 

29. Agnese Vasiļjeva 

30. Gvido Bērziņš 

31. Arturs Bārtuls 

32. Kitija Struka 

33. Mārtiņš Smilga 

 

Latvijas Mākslas 

akadēmija 

34. Keita Konstantinoviča 

35. Sanija Kļaviņa 

36. Elīza Dāldere 

 

Latvijas Nacionālā 

aizsardzības akadēmija 

37. Valters Odzulis 

 

Latvijas Sporta pedagoģijas 

akadēmija 

38. Adrija Andersone 

39. Matīss Teodors Seleckis 

40. Rihards Derkins 

41. Jekaterīna Ņikitina 

42. Krista Voina 

 

Latvijas Universitāte 

43. Deniss Celuiko 

44. Rūdolfs Aleksandrs 

Strods 

45. Nauris Osis 

46. Līga Rudzāne 

47. Paulīna Leimane 

48. Vairis Stramkalis 

49. Dāvis Dejus 

50. Aiva Staņēviča 

51. Laura Grima 

52. Sabīne Liepniece 

53. Ralfs Mihailovs 

54. Rolands Aleksandrs 

Rudenko 

 

Rīgas Stradiņa universitāte 

55. Paula Feldmane 

56. Mārīte Balgalve 

57. Elizabete Maija Liepa 

58. Anželika Zorova 

59. Laima Kampa 

60. Ingvars Kudeikins 

61. Arnolds Gudkovs 

62. Elīna Druvaskalne 

63. Elizabete Paula Valguma 

64. Zenons Beļskis 

 

Rēzeknes Tehnoloģiju 

augstskola 

65. Salvis Dundenieks 

66. Santa Mukane 

67. Lenards Laganovskis 

68. Dina Soma 

69. Sandis Proms 
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Rīgas Tehniskā universitāte 

70. Aneta Tarasova 

71. Agnis Salmiņš 

72. Simona Granta 

73. Helēna Elza Smilgaine 

74. Mareks Biskars 

75. Deniss Ždanovs 

76. Lāsma Līga Reisa 

77. Matīss Kundziņš-Āboliņš 

78. Annija Katrīna Zikmane 

79. Niks Renārs Smelters 

80. Līga Puzule 

 

Ventspils Augstskola 

81. Lāsma Lubāne 

82. Marta Anete Vinniņa 

83. Igors Uhaņs 

84. Justīne Širina 

 

Vidzemes Augstskola 

85. Petra Razgale 

86. Gints Kaņepītis 

87. Brigita Birkova 

88. Linda Broka

 

Viesi:

Amanda Barkāne (LSA) 

Izabella Rumkovska 

(LSA) 

Katrīna Freimane (LSA) 

Katrīna Sproģe (LSA) 

Kristafers Zeiļuks (LSA) 

Ieva Viese-Vīgula 

Ieva Annija Eihmane 

Alise Grosbaha 

Alise Stugle 

Alise Vaivode 

Andis Poļaks 

Anna Jete Gauja 

Ariana Krasiļščikova 

Arkādijs Zvaigzne 

Danīls Ņikiforovs 

Edijs Kukiņš 

Gints Virgilijs Tilks 

Jānis Mellēns 

Krists Lemešonoks 

Laura Asarīte 

Lāsma Ludborža 

Liene Vaivode 

Maris Bačulis-

Treščilovs 

Olga Ošeniece 

Pauls Ēriks Šics 

Sanita Strenga 

Santa Katrīna Meikališa 

Santa Leimane 

Signe Skutele 

Toms Mārtiņš Smilga

 

 

Sēdes darba kārtība: 

1. Kongresa atklāšana 

2. Darba kārtības apstiprināšana 

3. Mandātu komisijas ziņojums 

4. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana 

5. Valdes ziņojums par LSA darbību 2020./2021. gadā 

6. Revīzijas komisijas ziņojums 

7. Gada pārskata apstiprināšana 

8. LSA 2021./2022. gada budžeta apstiprināšana 

Pauze 

9. Prezidenta amata kandidātu uzruna un kongresa delegātu jautājumi 

10. Balsojums par prezidenta amata kandidātiem 

11. Prezidenta vēlēšanu rezultātu paziņošana un apstiprināšana 

12. Revīzijas komisijas locekļu vēlēšanas 

 

Kongresa sākums: 12.03 

 

1. Kongresa atklāšana 

 

Kongresu atklāj Latvijas Studentu apvienības prezidentes Katrīnas Sproģes uzruna. 

K. Freimane informē, ka kvorums ir konstatēts. 

K. Sproģe iepazīstina ar kongresa norisi. 

 

2. Kongresa darba kārtības apstiprināšana 

 

K. Sproģe iepazīstina klātesošos ar darba kārtību. 

K. Sproģe: Vai ir kādi jautājumi, komentāri par piedāvāto darba kārtību? 



A. Staņēviča: Aicinājums pārvietot punktu par LSA budžeta 2021./2022. gadam apstiprināšanu 

pirms LSA prezidenta vēlēšanām. 

K. Sproģe: Vai kādam ir iebildumi pret precizētās darba kārtības apstiprināšanu? 

Iebildumi netiek saņemti. 

Izsludināts balsojums: 

“Par 2021. gada 20. marta kongresa darba kārtības apstiprināšanu.” 

Mandātus “Par” paceļ vairākums. “Pret” vai “Atturas” neviens nebalso. 

Lēmums: 2021. gada 20. marta kongresa darba kārtība ir apstiprināta. 

 

3. Mandātu komisijas ziņojums 

 

K. Sproģe: Atbilstoši LSA Statūtu 6.4. punktam LSA kongresu vada LSA prezidents, un esmu 

izrādījusi vēlmi to darīt. Vai kādam ir iebildumi? 

Iebildumi netiek saņemti. Kongresu vada K. Sproģe. 

 

4. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana 

 

K. Sproģe: Ir nepieciešami vismaz pieci delegāti no klātesošajiem, izņemot prezidenta amata 

kandidātu. 

A. Staņēviča: LU SP izvirza V. Stramkali. 

A. Gudkovs: RSU SP izvirza A. Barkāni. 

A. Tarasova: RTU SP izvirza M. Kundziņu-Āboliņu. 

E. M. Liepa: RSU SP izvirza Z. Beļski. 

E. Bišofs: LJA SP izvirza A. Pumpuru. 

Visi izvirzītie delegāti uztur savu kandidatūru. 

K. Sproģe: Vai kādam ir iebildumi, ka visus kandidātus apstiprina ar vienu balsojumu? 

Iebildumi netiek saņemti. 

Izsludinu balsojumu: “Par Latvijas Studentu apvienības kongresa balsu skaitīšanas komisijas 

apstiprināšanu šādā sastāvā: Vairis Stramkalis, Amanda Barkāne, Matīss Kundziņš-

Āboliņš, Zenons Beļskis, Austris Pumpurs.” 

Mandātus “Par” paceļ vairākums. “Pret” vai “Atturas” neviens nebalso. 

Lēmums: “Apstiprināt Latvijas Studentu apvienības kongresa balsu skaitīšanas komisiju 

šādā sastāvā: Vairis Stramkalis, Amanda Barkāne, Matīss Kundziņš-Āboliņš, Zenons 

Beļskis, Austris Pumpurs.” 

 

5. Valdes ziņojums par LSA darbību 2020./2021. gadā 

 

K. Sproģe: Galvenais izaicinājums bija pielāgošanās darbam attālinātajā režīmā. Būtiskākie 

politiskie vadmotīvi 2020. gadā bija augstskolu iekšējās pārvaldības modeļa maiņa, augstskolu 

reforma, valsts galvota studiju un studējošo kreditēšanas sistēma un atbalsts studējošajiem Covid-

19 izraisītās krīzes seku mazināšanai.  

Viens no pirmajiem darbiem pēc 2020. gada kārtēja kongresa bija studējošo situācijas 

apzināšana ārkārtējās situācijas laikā – esošās problēmas, kas ļāva uzsākt darbu ar Izglītības un 

zinātnes ministriju (IZM). Tam sekoja aptauja par studējošo finansiālo situāciju krīzes sākumā, 

kur tika saņemtas vairāk nekā 6000 atbildes par esošo situāciju. Aptaujas rezultātā tika noskaidrots, 

ka aptuveni 10% studējošo varētu pamest studijas savas finansiālās situācijas dēļ.  

Situācija attīstījās tālāk, līdz ar to tika lemts par tiešsaistes akciju “#GribuStudēt”, kurā, 

izklāstot savus iemeslus vēlmei turpināt studijas un to, kāda ir augstākās izglītības pievienotā 

vērtība, studējošie tika aicināti publicēt attēlu ar uzrakstu “#GribuStudēt”. Akcija noslēdzās ar 

klātienes sapulci pie IZM, kur visi foto un stāsti tika izlikti uz ielas, lai vērstu politikas veidotāju 

uzmanību uz to, ka studējošais nevar palikt novārtā ārkārtējā situācijā. Akcija rezultējās ar valsts 

stipendiju paaugstinājumu 2020./2021. akadēmiskajā gadā, tāpat tika veidota un pielāgota 



Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) programma, kas joprojām tiek ieviesta un uzlabota. Tāpat 

tika izveidots mehānisms, kurā augstskolu absolventi, kas nevar atrast darbu savā nozarē, saņem 

papildu atbalstu. Akcijas laiks sakrita arī ar brīdi, kad tika apstiprināta jaunā studiju un studējošo 

kreditēšanas sistēmā. 

Vasarā pienāca periods, kurā LSA valde un biroja darbinieki bija pilnā sastāvā. Gada laikā 

ir mainījies valdes sastāvs. 

Ikgadējie projekti nenotika dažādu iemeslu dēļ, piemēram, cilvēku, kas uzņemtos organizēt 

projektus saspringtajā epidemioloģiskajā situācijā trūkuma dēļ. Tomēr tika organizēts Studentu 

līderu forums 2020, kas notika četras dienas strādājot pie dažādiem ar augstākās izglītības 

uzlabošanu saistītiem jautājumiem. 

Kaut arī pavasarī tika pieņemts jaunais studiju un studējošo kreditēšanas modelis un 

sistēma kļuva daudz pieejamāka, sākoties jaunajam semestrim atklājās, ka sistēma varētu apstāties, 

jo tai pietrūkst finansējuma. Pašlaik vienīgais studiju un studējošo kredītu izsniedzējs ar valsts 

galvojumu, AS Swedbank, izdarīja spiedienu sadarbībā ar LSA, lai tiktu paaugstināts finansējums 

minētajai sistēmai. Rezultātā tika atrasts finansējums. Jācer, ka nākotnē neatkārtosies situācija, 

kurā pieprasījums pārsniedz piedāvājumu un tiks rasta iespēja saņemt atbalstu visiem studēt 

gribošajiem, īpaši ārkārtējās situācijas laikā. 

Visi starptautiskie pasākumi notika tiešsaistē. 2020. gada oktobrī norisinājās Eiropas 

Studentu apvienības (ESU) biedru sapulce, kuras laikā tika pausts atbalsts arī sievietēm Polijā, 

kam politisku iemeslu dēļ tika būtiski ierobežota veselības aprūpe. Starptautiski tiek aplūkoti ne 

tikai ar augstāko izglītību, bet arī ar cilvēktiesībām saistīti jautājumi. 

Par augstskolu pārvaldības reformu – 2021. gada sākumā dažādi piedāvājumi liedza 

studējošajiem būt daļai no augstskolas un atrasties arī augstskolas padomē. Jāturpina sekot līdzi 

notikumu attīstībai un nolemtajam trešajā lasījumā. Nākamajā nedēļā notiks arī darba grupa par 

minēto jautājumu. Iespējams, arī nākamā gada pārskatā daudz informācijas būs tieši par augstskolu 

pārvaldības reformu. 

2021. gada martā veiksmīgi iesākusies finanšu pratības kampaņa, kas jauniešiem stāsta, kā 

ietaupīt, nezaudēt un nopelnīt studiju laikā. Tiek organizēti podkāsti, intervijas un sniegti dažādi 

padomi par to, kā jauniešiem kļūt finanšu pratīgākiem. 

Turpinās arī sadarbība ar partneriem IZM. Vienā no pēdējām tikšanās reizēm IZM ministre 

stāstīja par aktualitātēm un to, kā mainīsies tuvākajā laikā dažādas aktualitātes. 

O. Ošeniece: Revīzijas komisijai radās jautājums to, ka E. Dāldere stājusies amatā 5. jūnijā, un A. 

Pokšāne 23. jūnijā. Kāpēc ir šī 18 dienu starpība, ja abas tika ievēlētas vienā dienā? 

K. Sproģe: Aicinājums sniegt atbildi tā brīža prezidentei J. Širinai. 

J. Širina: Iespējams, bija kaut kāds sakars ar pārejām vai pienākumiem. 

E. Dāldere: Akadēmiskajā virzienā nebija cilvēka, ko nomainīt, bet sociālajā virzienā bija, tāpēc 

A. Pokšānei bija nepieciešams ātrāk uzsākt darba attiecības. Iespējams, tas paskaidro nobīdes 

datumos. 

K. Sproģe: Situācija ir otrādāka – E. Dālderei pienākumu izpildes uzsākšanas datums bija agrāks 

nekā A. Pokšānei. 

E. Dāldere: Iespējams, tā ir drukas kļūda. 

Neviena no iesaistītajām pusēm neatceras iemeslu minētajai situācijai.  

 

6. Revīzijas komisijas ziņojums 

 

Revīzijas komisijas gala ziņojums un prezentācija pieejami pielikumā. O. Ošeniece iepazīstina 

klātesošos ar LSA revīzijas komisijas gala ziņojumu. 

A. Staņēviča: Kā tika atrisināta problēma ar dokumentu pieejamību, ņemot vērā, ka vienā no 

iepriekšējiem kongresiem bija asas diskusijas par to, kā nodrošināt piekļuvi revīzijas komisijai 

nepieciešamajiem dokumentiem. 

 



A. J. Gauja: Komunikācija tika organizēta ar e-pasta palīdzību, tomēr daļu dokumentu nebija 

iespējams saņemt, tā kā tie satur sensitīvus datus, tāpēc nācās organizēt tikšanās klātienē. 

Ieteikums nākamajam revīzijas komisijas sasaukumam domāt par risinājumiem, tā kā darbība 

pārsvarā notiek attālināti, un pulcēšanās nav iespējama. Sadarbība bija operatīva un veiksmīga. 

 

7. Gada pārskata apstiprināšana 

 

Gada pārskats pieejams pielikumā. K. Sproģe iepazīstina klātesošos ar gada pārskatu. 

A. Staņēviča: Jautājums par bilanci, kas norādīta pie pamatlīdzekļiem. Vai LSA pamatlīdzekļi 

tiešām ir tikai 367 eiro apmērā, ņemot vērā, ka LSA ir daudz mēbeļu un tehnikas? 

K. Zeiļuks: Pamatlīdzekļiem, kad tos iegādājas, tiek norādīta to sākotnējā vērtība un uz bilances 

datumu tiek norādīta to atlikusī vērtība, pēc ikgadējā nolietojuma. Pēdējā laikā nav iegādāti jauni 

pamatlīdzekļi, līdz ar to iepriekšējie pamatlīdzekļi ir amortizējušies. 

A. Staņēviča: Pēc kādiem principiem tika izvēlēts, kas tiks norādīts organizācijas turpmākajā 

darbībā, ņemot vērā, ka nekas nav minēts par politiskiem pasākumiem. 

K. Sproģe: Tika aprakstīti projekti un pasākumi, kas nav gluži politiski, tā kā politiskās stratēģijas 

ne vienmēr vajadzētu izpaust publiski. Tika aprakstīta turpmākā darbība pasākumos, kas noteikti 

tiks īstenoti. Par pārējo attiecībā uz turpmāko darbību, jāņem vērā tas, ko lems jaunais prezidents. 

R. A. Strods: Šobrīd sanāk, ka gandrīz visas ierīces un mēbeles ir amortizētas. Vai minētās ierīces 

un mēbeles jau ir norakstītas un vai nav jāsāk apsvērt ideja par to nomaiņu. 

K. Zeiļuks: Ne vienmēr pēc amortizācijas lietas nevar lietot. Tās var turpināt lietot, bet tajā mirklī 

tām vairs nav vērtības. Tāpat arī LSA budžetā nav iekļauta pozīcija jaunu mēbeļu iegādei. 

K. Sproģe: Minētās mēbeles ir bezvērtīgas bilances izpratnē, nevis tādā ziņā, ka tās nevarētu 

izmantot. 

I. Mančass: Kāpēc bilancē ir norādīti cipari aiz komata? Parasti Valsts ieņēmumu dienesta 

elektroniskās deklarēšanas sistēmā iesniedzamajiem pārskatiem nenorāda centus, bet gan 

noapaļotas summas. 

K. Sproģe: Pārskatu ir sagatavojusi LSA grāmatvede, kas ir to darījusi jau vairākus gadus. Līdz 

šim nav bijušas problēmas ar iesniegtajiem pārskatiem. 

Izsludinu balsojumu: “Par Latvijas Studentu apvienības 2020. gada pārskata 

apstiprināšanu.” 

Mandātus “Par” paceļ vairākums. “Pret” vai “Atturas” neviens nebalso. 

Lēmums: “Apstiprināt Latvijas Studentu apvienības 2020. gada pārskatu.” 

 

8. LSA 2021./2022. gada budžeta apstiprināšana 

 

K. Sproģe: Ir iesniegts viens labojums, kas saistās ar reālo situāciju saistībā ar konta pārpalikumu, 

bet nekas cits nav mainīts. 

A. Staņēviča: LU SP aicina neatbalstīt budžeta projektu, sakarā ar lielo deficītu. Budžets ir gandrīz 

identisks iepriekšējā gada budžetam un neattaino faktisko situāciju. Budžeta projektā ir iekļauts 

finansējums starptautiskiem izdevumiem, kas, visticamāk, nenotiks epidemioloģiskās situācijas 

dēļ. Iepriekšējā gada budžets bija pagaidu risinājums situācijai pagājušā gada pavasarī, tomēr 

netika izskatīti alternatīvi budžeta piedāvājumi. Aicinājums atlikt budžeta pieņemšanu un 

organizēt vēl pāris darba grupas, jo piedāvātā budžeta izpildes gadījumā no LSA iekrājumiem 

paliek tikai puse. Iekrājumu samazinājums neveicina organizācijas attīstību un ilgtspēju. 

K. Sproģe: Izsludinu balsojumu: “Par Latvijas Studentu apvienības 2021./2022. gada budžeta 

apstiprināšanu.” 

PAR PRET ATTURAS 

49 17 21 

Lēmums: “Apstiprināt Latvijas Studentu apvienības 2021./2022. gada budžetu.” 

 

Tiek izsludināta pauze līdz plkst. 11.35. 



 

9. Prezidenta amata kandidātu uzruna un kongresa delegātu jautājumi 

 

K. Sproģe: Vai kādam ir iebildumi pret kongresa translāciju tiešraidē? 

Iebildumi netiek saņemti. 

K. Sproģe iepazīstina ar prezidenta ievēlēšanas kārtību un procedūru. 

Tiek ierosinātas 10 minūtes kandidāta uzrunai, 15 jautājumi kandidātam un izteikšanās daļa par 

kandidātu vienam izteikumam līdz 90 sekundēm, tomēr ne vairāk kā 30 minūtes visai izteikšanās 

daļai. Vai kādam ir iebildumi pret piedāvāto kārtību? 

A. Tarasova: Ierosinājums palielināt jautājumu skaitu no 15 uz 30 jautājumiem. 

J. Širina: Iebildumi pret izskanējušo ierosinājumu, jo ierosinājums ir pretrunā LSA domes 

apstiprinātajai prezidenta ievēlēšanas kārtībai. Aicinājums balsot par ierosinājumu. 

R. A. Strods: Kongress ir augstākstāvošāks nekā dome, tāpēc vajadzības gadījumā drīkst lemt par 

atkāpšanos no iepriekšminētās kārtības. 

K. Sproģe: Izsludinu balsojumu: “Par jautājumu prezidenta amata kandidātam skaita 

palielināšanu no 15 uz 30.” 

PAR PRET ATTURAS 

41 43 2 

Lēmums: “Nepalielināt jautājumu skaitu prezidenta amata kandidātam no 15 uz 30.” 

 

Prezidenta amata kandidāta uzruna 

 

E. Dāldere: Labdien, šodien esmu jūsu priekšā, lai kandidētu uz LSA prezidenta amatu. Nāku no 

LU un esmu 1. kursa vēstures maģistrantūras studente. Man pieredze studējošo interešu 

pārstāvniecībā ir sākusies kopš 2019. gada. Esmu LU SP spējusi radīt inovācijas un arī iedibināt 

jaunu darbības virzienu – studiju sasaisti ar zinātni – kas ir attīstījies virziens, kurā sākti izstrādāt 

atbilstoši atbalsta mehānismi. Jau kopš 2020. gada maija esmu ievēlēta par LSA sociālā virziena 

vadītāju un savā darbībā esmu saskārusies ar augstākās izglītības pieejamības jautājumiem. Es arī 

esmu iepazinusi organizācijas darbības specifiku un arī citus jautājumus, kas ir saistīti ar augstākās 

izglītības pārvaldību un finansēšanu, kas man ir devuši lielu pieredzi un arī skatījumu par to, kādā 

veidā notiek augstākās izglītības procesi Latvijā. Pirmkārt, aplūkojot manu līdzšinējo pieredzi un 

ieguldījumu LSA darbībā, esmu spējusi diezgan operatīvi risināt situāciju saistībā ar studiju un 

studējošo kreditēšanas sistēmu, kuras darbība tika apturēta, un pārliecināt politiķus par to, ka tas 

nav nepieciešams, un nedrīkst apdraudēt ziemas uzņemšanu, un jāturpina palielināt augstākās 

izglītības pieejamību arī turpmāk. Esmu iesaistījusies arī augstskolu pārvaldības modeļa maiņas 

jautājumos, palīdzot sagatavot argumentus un domājot par to, kādā veidā saglabāt SP tiesības un 

saglabāt jūsu ietekmi uz lēmumu pieņemšanas procesu augstskolās. Esmu arī iesaistīta jautājumos 

par stipendiju fonda izveidi studējošajiem no daudzbērnu ģimenēm un es ceru, ka tas nebūs 

vienīgais stipendiju fonds studējošajiem no mazaizsargātām grupām.  

Mans lēmums kandidēt ir ļoti izsvērts un pārdomāts. Par to tika diskutēts arī ar kolēģiem, 

kas plāno turpināt ar mani sadarbību, tāpēc es zinu, ka man būs komanda, kas būs gatava arī ar 

mani strādāt. Vēl viens iemesls, kāpēc es vēlos kandidēt, ir tāpēc, ka šajos svarīgajos procesos, 

tajā brīdī, kad augstākās izglītības telpā notiek ļoti intensīvi pārmaiņu procesi, kas ietekmēs arī SP 

darbību, ir nepieciešams cilvēks, līderis, kas ir spējīgs jūs atbalstīt tajos brīžos, kad mēģina 

studējošo balsi pataisīt klusāku. Tas ir ļoti svarīgi no tā aspekta, ka ir kāds atbalsta punkts, kas ir 

gatavs virzīties organizācijā uz stabilitāti, kas ir gatavs garantēt to, ka mēs turpināsim attīstīties.  

 Nav plānotas izmaiņas valdes modelī – plānots turpināt darbību ar esošajiem valdes 

virzieniem, tajos pašos darbības virzienos, kas ir definēti arī LSA darbības plānā – augstākās 

izglītības pārvaldība un finansēšana, organizācijas kapacitāte un ilgtspēja, augstākās izglītības 

pieejamība, studiju process un augstākās izglītības internacionalizācija un mobilitāte. Es vēlētos 

ar veidot tādu vidi, kurā komanda var savstarpēji vairāk mijiedarboties, jo, piemēram, augstākās 

izglītības pieejamība var būt gan sociālā, gan starptautiskā virziena kompetencē, studiju procesa 



jautājumi var būt saistīti gan ar akadēmisko, gan arī ar sociālo virzienu, kā arī organizācijas 

kapacitāte un ilgtspēja nav tikai un vienīgi iekšējā virziena jautājums. 

Ir nepieciešams arī iekšēji vairāk stratēģiski plānot LSA darbību, piemēram, ne tikai vienas 

nedēļas, bet arī divu vai vairāk nedēļu ietvaros, lai LSA varētu reaģēt uz visu apkārt notiekošo un 

neizdegt. Lielie darbības stūrakmeņi 2021. gadā ir plānoti – organizācijas kapacitāte un ilgtspēja, 

studējošo tiesību un ietekmes saglabāšana lēmumu pieņemšanas procesos un atbalsta mehānismu 

izstrāde studējošajiem.  

Uzskatu, ka LSA iekšējā vidē vairāk būtu nepieciešams vadīties pēc savstarpējā 

uzticēšanās principa un veidot dialogu, kurā idejas konfrontē viena otru. Tas palīdzētu arī atklāti 

runāt arī par problēmām studējošo pārstāvniecībā, arī tad, ja LSA ir piedzīvojusi neveiksmi 

politiskajā vidē, nerastos situācija, kurā SP, piemēram, par to, ka studējošo pārstāvis augstskolas 

padomē otrajā lasījumā nav iekļauts, neuzzinātu pēc tam, bet gan tajā mirklī, kad lēmums tika 

pieņemts.  

LSA jādomā par to, kādā veidā tiks stabilizēta organizācijas finansiālā situācija, jādomā 

par to, kādā veidā tiks risināts jautājums par biroja telpām. Tiks izskatīti visi varianti un iespējas 

administratīvo izdevumu samazināšanai. LSA nevar rēķināties un cerēt, ka organizācijai katru 

gadu veidosies ieņēmumi. Organizācijai ir šajā vasarā iespēja atcerēties, kas ir paveikts 

iepriekšējos piecos gados, un nospraust jaunus mērķus, jaunus rīcības virzienus, kas arī palīdzēs 

mums kā organizācijai saprast, kur tad mēs vēlamies nokļūt, kā mēs vēlamies darboties.  

Protams, tas ir arī darbs ar revīzijas komisijas ierosinājumu saistībā ar LSA stratēģijas 

padomi. Es uzskatu, ka šajā pārmaiņu procesā tas ir nepieciešams un studējošo pārstāvjiem ar 

dažādām pieredzēm, tas būtu tas, uz ko būtu jāvirzās. Runājot par to, kāda ir vīzija par organizāciju 

manis ievēlēšanas gadījumā, tā būs viena no ietekmīgākajām nevalstiskajām organizācijām, kas 

kvalitatīvi pārstāvot studējošo intereses, kalpos arī par piemēru citiem un tās viedokli ņems vēra 

arī politikas veidotāji un arī sadarbības partneri. Tas attiecas uz organizācijas ilgtspēju un 

kapacitātes celšanu, tāpat arī uz politiskajiem lēmumiem. Protams, tiks turpinātas iesāktas lietas. 

Jāuzsver, ka mums ir jācīnās par atbalstu studējošajiem Covid-19 laikā, mums ir iespēja un 

izveidotas iestrādnes Covid-19 stipendijai, šiem 200 eiro, kas ir valsts budžeta stipendija – tai ir 

jābūt cietajai pozīcijai valsts budžetā.  

Runājot par veidu, kā tiks virzītas idejas un organizācija darbosies, vispirms ir jāiet uz 

stabilitāti, komandu, kas ir gatava strādāt ar visiem minētajiem jautājumiem. Tālāk ir jāiet uz spēju 

vienoties par to, kas ir LSA lielākās un mazākās prioritātes, lai mēs tālāk kā organizācija spētu 

izpildīt tās intereses, kas interesē studējošos. 

 

Jautājumu daļa 

 

A. Zorova: Šobrīd viena no lielākajām problēmām ir tāda, ka liela daļa veselības aprūpes 

speciālistu, it īpaši medicīnu studējošajiem, praktiskās nodarbības norisinās attālināti. Kādi ir tavi 

uzskati un kā to vajadzētu mainīt, ja vispār vajadzētu? 

E. Dāldere: Uzskatu, ka medicīnu studējošajiem būtu prioritāri domāt par to, kurā brīdī iespējams 

atsākt praktiskās nodarbības klātienē. Ir jānovērtē epidemioloģiskā situācija valstī, un, zinot to, ka 

medicīnu studējošie iesaistās arī Covid-19 seku novēršanā, viņi piedalās šajā procesā. Var novērtēt 

krīzes situāciju, izvērtējot apstākļus, kuros iespējams studēt epidemioloģiski droši, noteikti 

nepieciešamas sarunas ar Veselības ministriju, nosakot kumulatīvo rādītāju, pie kura medicīnu 

studējošajiem būtu iespējams atsākt studijas klātienē. Tas ir risināms jautājums. 

D. Celuiko: Kāda būs rīcība, ja 2021. gadā palielināsies LSA biedru naudu nemaksājošo SP 

skaits? 

E. Dāldere: Kad tik izsūtīti LSA biedru naudas rēķini, tiem klāt tiks pievienoti savstarpējo 

norēķinu saskaņošanas akti, kuros tiks konstatēta neatbilstība. Ja tiks novērots LSA biedru naudu 

nemaksājošo SP skaita pieaugums, tiks veiktas pārrunas ar konkrētajām SP, lai saprastu cēloni 

šādai rīcībai, piemēram, samazināt saņemtā finansējuma apjoms. Vēlāk var pievērsties arī 

organizācijas valdes darbības uzlabošanai. 



V. Stramkalis: Kāds ir tavs skatījums uz mazo un reģionālo augstskolu SP aktivitāti un iesaisti 

LSA domes sēdēs un darba grupās? 

E. Dāldere: Pēdējā gada laikā tika novērots, ka reģionālo augstskolu SP parādās brīžos, kad LSA 

risina tām aktuālus jautājumus, piemēram, kad LSA skatīja jautājumu par Sporta politikas 

pamatnostādnēm, darba grupai pievienojās daudz studējošo gan no LSPA, gan arī LLU un tika 

izveidots kvalitatīvs atzinums. Pēc tam notika diskusija arī ar IZM un LSA apzināja jaunus 

virzienus, kuros strādāt. Var secināt, ka LSA nepieciešams vairāk risināt specifisku jomu 

jautājumus, jo ir nepieciešams lauzt barjeras. Ir jāpievērš uzmanība, kā izmaiņas augstskolu 

pārvaldībā ietekmēs reģionālo augstskolu SP. Var novērot lielu aktivitāti no SP un apsvērt vēl 

iespējas, kā šo aktivitāti veicināt. 

L Rudzāne: Kāds ir tavas prezidentūras virsmērķis un pēc tās beigām, ar kādiem darbiem vai 

sasniegumiem, tu vēlies, lai tevi atceras SP? 

E. Dāldere: Es vēlos, lai manas prezidentūras laikā LSA redzētu kā spēcīgu un ietekmīgu 

organizāciju, kas spēj ietekmēt lēmumus un kura kalpo par piemēru interešu pārstāvniecībai. Otra 

lieta ir, lai valsts budžeta stipendijas paliktu 200 eiro apmērā un varbūt to varētu sasaistīt ar valsts 

minimālo mēnešalgu, maznodrošinātajām studējošo grupām. Ir cerība arī iesākt procesu, lai 

panāktu valsts budžeta finansēto studiju vietu piešķiršanu ne tikai pilna laika klātienes studijām, 

bet arī citām studiju formām. Es vēlos, lai LSA tiktu vērtēta kā organizācijas, kas spējusi ietekmīgi 

strādāt pie augstākās izglītības finansēšanas modeļa uzlabošanas, jo tur ir iestrādnes un var turpināt 

darbu, liekot lielāku uzsvaru uz virzīšanos uz valsts dotētu augstāko izglītību. 

L. L. Reisa: Jautājums ir saistībā ar to, ka darbs pēdējos mēnešos ar starptautisko dimensiju ir 

apstājies. Jau astoņas pasaules universitātes ir piekritušas iesaistīties tādā projektā kā European 

University of Technology un RTU ir tai skaitā. Projekts ir guvis plašu atbalstu pat no, piemēram, 

Francijas prezidenta. Kā tu vērtē šo projektu, vai tu esi informēta par to un vai tu uzskati, ka 

iniciatīvas galveno mērķi ir iespējams īstenot? 

E. Dāldere: Neesmu līdz šim dzirdējusi par šādu iniciatīvu, bet labprāt ar to iepazītos. Ja RTU SP 

uzskata, ka iniciatīva ir atbalstāma, tad aicinājums to izskatīt nākamajā domes sēdē un lemt par to. 

J. Širina: Tu vairākkārt prezentācijā minēji, ka vēlies veidot LSA kā nopietnu nevalstisko 

organizāciju, ar ko politiķi rēķinās, un no tā izriet jautājums, kas tad līdz šim ir darīts pretēji 

paustajam mērķim un kādas būs izmaiņas rīcībā, salīdzinot ar iepriekšējiem prezidentiem? 

E. Dāldere: Šajā virzienā vienmēr ir neatlaidīgi jāstrādā. Covid-19 laikā nav atrasts veids kā 

pietiekami iesaistīties, jo, piemēram, LSA nav tik dzirdama Saeimas komisiju sēdēs, uz ko ir 

norādījuši arī sadarbības partneri. Nevalstiskai organizācijai ir iespējami vairāki iesaistes līmeņi – 

pirmkārt, atzinumu un nelielu ieteikumu sniegšana, otrkārt, ir pievienošanās darba grupās, treškārt, 

nevalstiskās organizācijas iniciatīvas tiek izskatītas un pēc tām notiek rīcībpolitikas virzienu 

attīstīšana. Es vēlos, lai LSA spētu vairāk darboties trešajā līmenī. 

A. Tarasova: 2020. gada vasarā, RTU pievienojās Eiropas universitāšu iniciatīvai, un pamazām 

kļuva par vienu no Eiropas universitātēm, kas uzlabo Eiropas augstākās izglītības kvalitāti, 

iekļaušanu, digitalizāciju un pievilcību. Cik liela nozīme tai ir Latvijas augstākās izglītības sistēmā 

un vai Latvijai būtu jātiecas, lai pēc iespējas vairāk augstskolu pievienojas šai iniciatīvai, un cik 

lielā mērā IZM būtu jāfinansē iesaiste Eiropas universitātēs? 

E. Dāldere: Es neesmu saskārusies ar šo jautājumu, par to nav diskutēts arī LSA valdes iekšienē, 

tāpēc nevarēšu to komentēt. Uzskatu, ka par Eiropas iniciatīvām nepieciešams izveidot LSA darba 

grupu, kurā apspriest konkrētos jautājumus. Mans mērķis ir palīdzēt veidot organizācijas viedokli 

un palīdzēt nodot informāciju tālāk, kur tas ir nepieciešams. 

E. M. Liepa: Kāds būs LSA viedoklis par rezidentūras centralizācijas izmaiņām, kā arī, vai sakarā 

ar to nesaskati draudus reģionālajām slimnīcām? 

E. Dāldere: Ir augstskolas, kas jau ir sākušas iekšēji risināt konkrēto jautājumu un ka tad, kad 

pašu SP viedoklis būs izkristalizējies, par to tiks organizētas darba grupas LSA. Jautājums ir tāds, 

kurā es kā potenciālais organizācijas vadītājs nevēlētos uzspiest savu viedokli, jo vispirms ir 

nepieciešams uzklausīt rezidentu viedokli, par to, ko tas nozīmē, vai tiek saskatīti kādi draudi. 

Organizācijas kopējā nostāja ir jāveido uz iesaistīto studējošo viedokļa pamata. 



M. Kundziņš-Āboliņš: Kā varētu veicināt domes pēctecību un domnieku kompetenci tieši saistībā 

ar LSA un augstāko izglītību saistītajiem jautājumiem. 

E. Dāldere: Netiek pietiekami monitorēts, cik daudz ir domnieku, kas uz katru domes sēdi 

pieslēdzas pirmo reizi un ir svarīgi, lai domnieks, kas pirmo reizi apmeklē domes sēdi, zinātu, kādā 

veidā notiek lēmumu pieņemšanas procesi organizācijā, kādā veidā domnieks var ierosināt 

izmaiņas darba kārtībā un iesaistīties darba grupās, kas nozīmē, ka pirms domes sēdēm būtu 

nepieciešams regulāri veidot 30 minūšu iepazīšanās prezentāciju par to, kas ir LSA un kādā veidā 

domnieki var pieņemt lēmumus. LSA rīko dažādas apmācības, piemēram, studentu-ekspertu 

apmācības, par diskriminācijas novēršanu augstskolu vidē, un ir nepieciešams regulāri rīkot tādas 

apmācības, kur domniekiem ir iespēja iepazīt tuvāk katru no LSA darbībās virzieniem, tādējādi 

paceļot arī LSA domnieku kompetences līmeni. 

H. E. Smilgaine: Kāda ir tava nostāja un argumentācija balsošanai pret LSA budžeta 

apstiprināšanu? Kā tas ietekmēs turpmāko darbību, ja kongresam dalās viedoklis? 

E. Dāldere: Balsojums bija “Atturas” sakarā ar to, ka šodien esmu LMA SP kongresa delegāts un 

ir notikusi iekšēja vienošanās par to, kādā veidā tiek balsots. Delegātu kolēģija izvēlējās atturēties 

balsojumā par LSA budžetu, kam es arī pievienojos. Ar LSA budžetu krīzes apstākļos būs sarežģīti 

rīkoties, jo ir daudz pozīciju, par kuru izpildi vēl nekas nav zināms, tāpēc jāievēro taupība budžeta 

lietojumā. Jāņem vērā arī revīzijas komisijas ierosinājums par reprezentācijas izdevumu pozīciju, 

jo šobrīd, kad viss notiek attālināti, LSA noteikti nav nepieciešamas vizītkartes vai LSA krūzītes, 

jo lielākoties darbība būs attālināta. Nepieciešams atrast arī risinājumu LSA biroja telpām. 

Detalizētāka plānošana būs jau 2021. gada rudenī, kad tiks plānots par papildu finansējuma 

piesaistīšanu un esošā budžeta atslogošanu. 

A. Gudkovs: Šobrīd attīstības procesā ir jaunais doktorantūras modelis. Nosauc trīs plusus un trīs 

mīnusus, ieviešot šo modeli. 

E. Dāldere: Šobrīd neesmu strādājusi ar minēto jautājumu, tāpēc nespēšu uz to atbildēt, tomēr 

noteikti iepazīšos ar to un sniegšu atbildi vēlāk. 

S. Liepniece: Kā tu vērtē LSA valdes darba slodzi un vai esi domājusi par veidu, kā vairāk 

piesaistīt cilvēkus, lai tie iesaistās LSA? 

E. Dāldere: Dienas ritms ir vairāk atkarīgs no konkrētajām politiskajām aktualitātēm, tāpēc gadās 

situācijas, kurās ir jāvelta visa nedēļas nogale risinājumu meklēšanai, tomēr cits risinājums ir 

virzīšanās uz modeli, kur svētdienās valdes locekļi atpūšas un sagatavojas nākamajai nedēļai. Vēl 

viens veids, kā stiprināt valdes locekļu kapacitāti, ir palīgu iesaiste konkrētiem jautājumiem. 

Papildu var virzīties uz modeli, kur virzienu palīgus piesaista pēc nepieciešamības visa gada laikā, 

ne tikai valdes modeļa nokomplektēšanas sākumā. 

L. Grima: LSA budžeta izveides darba grupā no tavas puses nebija izteikta iniciatīva – kādēļ tā? 

E. Dāldere: Darba grupu mērķis bija uzklausīt domnieku viedokli par to, kādā veidā nepieciešams 

veidot LSA budžetu, tāpēc valdes locekļi mazāk izteicās un vairāk uzdeva jautājumus. 

D. Dejus: Kā tu vērtē to, ka daļa SP nemaksā biedru naudu, bet tāpat gūst labumu no LSA 

pārstāvniecības un rīkotajiem pasākumiem? 

E. Dāldere: Manuprāt, tas nav taisnīgi, tomēr LSA ir sabiedriska labuma organizācija, kas 

vienmēr strādās studējošo labā. Ir apbēdinoši, ka ir kādi vēsturiskie principi, kā rezultātā konkrētas 

SP nevēlas iesaistīties LSA darbībā, neizrunātu problēmu dēļ. Daļa SP nespēj samaksāt biedru 

naudu, jo nesaņem likumā noteikto finansējumu, bet LSA var ar to palīdzēt un celt SP kapacitāti. 

Vispirms jācenšas saprast konkrēto SP rīcības iemeslus. 

Z. Beļskis: Vai tavuprāt LSA būtu vairāk jāiesaistās pētniecības atbalstīšanā? 

E. Dāldere: Tas varētu būt viens no virzieniem, kurā LSA strādāt vai vismaz iekļaut to diskusijās 

ar IZM, jo kādreiz LSA bija zinātnes fonds, kas bija veiksmīgs instruments jauno pētnieku 

finansiālai atbalstīšanai. Jānovērtē, vai ir iespējams atjaunot minēto fondu un atrast tam 

finansējumu. Jānovērtē, kādā veidā notiek jaunā karjeras un doktorantūras modeļa ieviešana. 

K. Sproģe: Jautājumiem laiks ir beidzies, tomēr joprojām ir paceltas piecas rokas. Aicinājums 

lemt par papildu jautājumu uzdošanu. 



D. Celuiko: Pirms prezidentu vēlēšanu sākuma tika veikts balsojums par jautājumu skaita 

palielināšanu prezidenta amata kandidātei. 

K. Sproģe: Balsojums tika veikts par jautājumu skaita palielināšanu no 15 uz 30 jautājumiem, 

šobrīd tiktu lemts par papildus piecu jautājumu uzdošanu. Vai kādam ir iebildumi pret papildu 

pieciem delegātu jautājumiem? 

Iebildumi netiek saņemti. 

K. Sproģe: Izsludinu balsojumu: “Par piecu papildu jautājuma uzdošanu prezidenta amata 

kandidātam.” 

Mandātus “Par” paceļ vairākums. “Pret” vai “Atturas” neviens nebalso. 

Lēmums: “Atļaut piecu papildu jautājuma uzdošanu prezidenta amata kandidātam.” 

 

Sakarā ar to, ka V. Stramkalis jautājumu uzdeva, vārds tiek dots M. Biskaram. 

M. Biskars: Bieži, kad nepieciešams ietaupīt, tiek samazināti starptautiskie izdevumi un uz, 

piemēram, Eiropas Studentu apvienības biedru sapulci tiek aizsūtīts tikai viens delegāts. Vienam 

cilvēkam tur ir pārāk liela noslodze, tāpēc kādā veidā varētu nodrošināt pietiekamu finansējumu 

starptautiskajai dimensijai, lai nodrošinātu kvalitatīvu studējošo pārstāvniecību, un kādi varētu būt 

potenciālie sadarbības partneri? 

E. Dāldere: LSA varētu sadarboties ar Eiropas Komisiju finansējuma piesaistei, sadarbība ar 

dažādām vēstniecībām, kā arī piesaistīt finansējumu dažādos projektu konkursos. 

A. Salmiņš: LSA prezidents ir galvenā LSA reprezentatīvā persona politiskajā telpā. Kādi ir bijuši 

tavi līdzšinējie panākumi, stiprinot LSA tēlu lēmumu pieņēmēju acīs, un kā tu saskati iespēju to 

stiprināt arī turpmāk? 

E. Dāldere: Organizācijas vadītājam ir jābūt vērstam uz konstruktīvu sadarbību, uz dialogu, jāspēj 

uzdot politikas veidotājiem jautājumus, par to, kādā veidā virzītās politiskās iniciatīvas ietekmēs 

studējošos. Svarīgi ir nevis tas, cik skaļi komisiju sēdēs tiek pausts viedoklis, bet gan tas, cik 

konstruktīvi un nosvērti tas tiek pausts. Organizācijas vadītājam ir jābūt skaidrai organizācijas 

nostājai, jārada iespaids, ka ar viņu var rēķināties un jābūt spējīgam veicināt savstarpēju uzticību 

starp LSA un politikas veidotājiem. 

L. Kampa: Augstākā izglītība ir atvērta, un Latvijas augstskolās ir daudz ārvalstu studējošo. Vai 

LSA vajadzētu iesaistīties ārvalstu studējošo vakcinācijas jautājumos un kāda varētu būt šī iesaiste. 

E. Dāldere: Vai Latvija rūpējas tikai par savas valsts piederīgo vakcināciju vai arī par vakcināciju 

tām sabiedrības grupām, kas atrodas konkrētajā brīdī Latvijā. Vai tie studējošie, kas nav Latvijā 

uz patstāvīgu dzīvi var saņemt vakcīnas – to ir nepieciešams noskaidrot. Noteikti ir jādomā par to, 

ka vakcinācijai šajos apstākļos, kad ir to trūkums, sākotnēji ir jāvakcinē prioritārās grupas. 

Augstākās izglītības telpas kontekstā nepieciešams domāt par atgriešanos pie klātienes studijām, 

un ir jādomā par to, kurām studējošo grupām ātrāk ir nepieciešams atgriezties pie studijām 

klātienē. Ja ārvalstu studējošo vidū ir šādi studējošie, tad arī tie būtu iekļaujami prioritāri 

vakcinējamo cilvēku grupā. 

S. Kļaviņa: Vai LSA ir plāns par lielāku iesaisti starptautiskā vidē, piemēram, iesaistīšanos 

projektos? 

E. Dāldere: LSA ir Eiropas Studentu apvienības biedrs un tai ir jāiesaistās tās rīkotajās aktivitātēs. 

Maijā notiks arī Eiropas Studentu apvienības biedru sapulce, kurai LSA būs jādeleģē savi pārstāvji. 

Šobrīd organizācijas budžets ir apstiprināts un var sākt domāt par Baltic Organizational Meeting 

2021 organizēšanu. LSA iesaistīsies starptautiskajās aktivitātēs 2021. gadā. Paliek atvērts 

jautājums par RTU SP aprakstītajām starptautiskajām iniciatīvām. Darbība starptautiskajā 

dimensijā tiks koordinēta sadarbībā ar starptautiskā virziena vadītāju. 

E. Dāldere pamat Zoom zvanu. 

 

Izteikšanās daļa 

 

L. L. Reisa: Es neatbalstu E. Dālderes kandidatūru vairāku iemeslu dēļ. Viens no galvenajiem 

iemesliem ir komunikācija, jo LSA prezidentam ir jākomunicē ar politiskajiem spēkiem, ne tikai 



oficiālu, bet arī privātu tikšanās reižu ietvaros. Vai tiešām tik atbildīgā pozīcijā jābūt cilvēkam, 

kas neprot skaidri, kodolīgi izteikties? E. Dāldere strauji maina savu viedokli par svarīgiem 

jautājumiem, piemēram, darba grupās sakot, ka nav nepieciešams piedalīties ārējā finansējuma 

piesaistē projektu konkursos, bet vīzijā tas ir minēts. Aicinu izsvērt kandidāta trūkumus un 

neatbalstīt kandidāti. 

M. Biskars: Piekrītu L. L. Reisas teiktajam. Jautājumu daļā sniegtās atbildes bija nepārliecinošas, 

daudz tika pausts, ka nav notikusi iepazīšanās ar informāciju un ir sagaidāms, ka pirms 

kandidēšanas kandidāts sagatavojas un iepazīstas ar pieejamo informāciju. Aplūkojot kandidatūru 

un iesūtītos dokumentus, var secināt, ka kandidāte vairāk koncentrējusies uz sociālā virziena 

darbību un nav iepazinusies ar citu virzienu jautājumiem, piemēram, starptautiskā virziena. Aicinu 

neatbalstīt kandidāti. 

D. Celuiko: LU SP sniedz atbalstu prezidenta amata kandidātei. Ideālu variantu nav, tomēr viņas 

zināšanas politikas pārvaldes principos un darbībā ir neatņemama daļa, lai nodrošinātu 

organizācijas turpmāko darbību. Prezidentam ir jābūt cilvēkam, kas spēj sniegt atbalstu valdei, un 

valde ir primārais darītājs, kamēr prezidents vairāk vada. Ne vienmēr prezidentam ir jāzina 

konkrētu jautājumu specifika, tikai jāsaprot to būtība. E. Dālderei ir zināšanu caurumi un 

nepieciešams daudz mācīties, tomēr izvērtējot viņas iepriekšējo darbu, var spriest, ka kandidāte 

spēs tikt galā. Jāuzsver, ka kandidātei būtu arī komanda. 

A. P. Veidemane: Aicinu atbalstīt kandidāti. Viņā ir pierādījusi sevi kā zinošu. Protams, ir 

jautājumi, kurus viņa nepārzina, tomēr ir pārējie valdes locekļi, kas pārzina konkrētos jautājumus 

un var atbalstīt prezidentu. Viņa ir darītspējīga un motivēta, un var vadīt valdi un būt atbalsts tai. 

E. M. Liepa: Kandidāte ļoti zinoši izteicās par sociālās dimensijas jautājumiem, tomēr citu 

jautājumu atbildes bija nekonkrēti formulētas vai vispār netika sniegtas. Aicinu neatbalstīt 

kandidāti. 

P. Feldmane: Līderim ir jābūt spēcīgai personībai. Ja pat līderis visu nezina, viņam ir jābūt 

spējīgam vadīt komandu tā, ka viss tiek uzzināts no savas komandas. RSU SP nerodas pārliecība, 

ka kandidāte spēs vadīt valdi. RSU SP aicina neatbalstīt kandidāti. 

H. E. Smilgaine: Nevienā mirklī netika paustas idejas mazo un reģionālo SP lielākai iesaistei, jo 

kā zināms, lielākoties iesaistās tieši trīs lielo universitāšu SP. Arī par budžetu, kas ir akūti risināms 

jautājums, kandidāte nespēja sniegt konkrētu viedokli. Aicinājums neatbalstīt kandidāti. 

M. Kundziņš-Āboliņš: Aicinu neatbalstīt kandidāti, jo spriežot pēc jautājumu daļas, var spriest, 

ka kandidātei ir zināšanas tikai par sociālajiem jautājumiem, bet par pārējiem virzieniem zināšanu 

ir maz vai tikpat kā nav, nav viedokļa vai arī tiek stāstīts par to, kā ir teorijā nevis praksē. Treškārt, 

kandidāte bija labi informēta par prezidenta pienākumiem un viņas sagatavošanās trūkums ir tikai 

un vienīgi viņas nolaidība. 

A. Tarasova: RTU SP aicina neatbalstīt kandidāti tādēļ, ka ir bijusi iepriekšēja neveiksmīga 

komunikācija ar kandidāti. E. Dāldere nav bijusi LSA domnieks un neizprot līdz galam domes 

darbību. Kandidāte daudz uzsver “es” nevis “mēs” kā komanda, kas ir iepriekš novērots arī darba 

grupās. 

A. M. Vērdiņa: Aicinu neatbalstīt kandidāti, jo tika maz minēts par reģionālo augstskolu SP, par 

spīti tam, ka ir neliela reģionālo SP iesaiste. Netika piedāvāti risinājumi problēmas risināšanai. 

J. Širina: Aicinājums paust ierosinājumus rīcībai, ja kandidāts netiks ievēlēts. 

A. Gudkovs: Šobrīd nav neviena kandidāta šim amatam, tomēr nav jēgas ievēlēt kandidātu tikai 

tādēļ, ka ir tukša vieta. Runājot par organizācijas pārstāvniecību un LSA prezidentu, kam ir daudz 

darba tieši politiskajā vidē, kandidāts nepārliecināja, ka spēs pilnvērtīgi pārstāvēt organizāciju. 

Gan uzrunas laikā, gan atbildēs uz jautājumiem iztrūka lakoniskuma, nespējot noturēt uzmanību 

atbildei. 

R. A. Strods: Kandidāte jau līdz šim ir daudz darījusi un iesaistījusies, darījusi darbus, ko neviens 

cits nav bijis gatavs darīt, iesaistījusies atzinumu veidošanā un izrādījusi kompetenci daudzās 

jomās, tāpēc nevar apgalvot, ka kandidātei ir izpratne tikai par sociālās dimensijas jautājumiem. 

Tika komentēta arī reģionālo SP iesaiste. Kā arī sadarbībā ar LSA revīzijas komisiju, kandidāte 

vienmēr bija atsaucīga un ātri atbildēja. Aicinu atbalstīt kandidāti. 



O. Ošeniece: LSA revīzijas komisija aicina atbalstīt kandidāti. Savas darbības laikā kandidāte ir 

iemācījusies un paveikusi daudz, kā arī vienmēr bijusi ļoti atsaucīga. Viņai jau ir bijušas sarunas 

ar politikas veidotājiem, tāpēc nevar piekrist apgalvojuma par kandidātes nespēju komunicēt ar 

viņiem. Viņa spēs virzīt LSA un SP intereses. Jāņem vērā, ka kandidāte pieteicās pati no savas 

gribas, nevis kāda uzrunāta vai bīdīta. 

I. Uhaņs: Aicinu atbalstīt kandidāti. Iepriekš man kandidāte nepatika, tomēr ar laiku mans 

viedoklis mainījās. Argumenti pret ir patiesi, bet E. Dāldere ir tā, kas dara, un ir pieteikusies pati. 

Alternatīvas kandidātei šobrīd nav. 

E. Dāldere atgriežas Zoom zvanā. 

 

10. Balsojums par prezidenta amata kandidātu 

 

Tiek pieņemts lēmums balsojumam atvēlēt 30 minūtes laika. K. Sproģe iepazīstina ar balsošanas 

kārtību. 

 

K. Sproģe: Izsludinu balsojumu: “Par Elīzas Dālderes ievēlēšanu Latvijas Studentu 

apvienības prezidentes amatā.” 

 

Tiek izsludināta balsošanas pauze līdz 13.40. 

 

11. Prezidenta vēlēšanu rezultātu paziņošana un apstiprināšana 

 

Kongress atsākas 13.57. 

Z. Beļskis: [paziņo balsojuma rezultātus] 
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Lēmums: “Par Latvijas Studentu apvienības prezidenti nav ievēlēta Elīza Dāldere.” 

 

D. Celuiko: Ir acīmredzams balsu pārsvars, tāpēc ir jautājums, kāpēc kandidāte nav ievēlēta? 

A. Barkāne: Atbilstoši LSA prezidenta ievēlēšanas kārtībai, prezidenta ievēlēšanai nepieciešamas 

2/3 klātesošo balsstiesīgo balsu. 

D. Celuiko: Vai kongress bija deleģējis LSA domei pieņemt šo kārtību? LSA Statūtu 6.5. punktā 

norādīts, ka tikai kongress ir tiesīgs lemt par šādiem lēmumiem (turpmāk – 6.5. punkts), punkts 

6.5.6. prezidenta ievēlēšanu uz vienu gadu un revīzijas komisijas ievēlēšanu uz vienu gadu 

atbilstoši LSA noteiktai kārtībai (turpmāk – 6.5.6. punkts). Punktā nav minēts, kas domāts ar 

pieminēto LSA noteikto kārtību. Citur ir rakstīts, ka kongress pieņem lēmumus ar vienkāršo balsu 

vairākumu. Aicinājums skaidrot situāciju. 

K. Zeiļuks: Kongress nav deleģējis kārtības izstrādāšanu domei, tomēr iepriekšējos gados 

kongress ir respektējis minēto kārtību, līdz ar to šī kārtība būtu respektējama. 

D. Celuiko: Tas, ka ir konstatēta problēma normatīvajā regulējumā, bet tie iepriekš tika pielietoti, 

nenozīmē to, ka problēma vairs nepastāv. 

K. Zeiļuks: Kongress ar savu lēmumu vadīties pēc minētas kārtības iepriekšējos gados, ir lēmis 

to par labu esam. Kongress var deleģēt domei rīkojumu izstrādāt jaunu kārtību vai arī pats izstrādāt 

jaunu kārtību, tomēr līdz šim esošā kārtība ir respektēta. 

D. Celuiko: Aicinājums izteikties kādam tiesību zinātņu studējošajam vai absolventam. 

D. Dejus: LSA Statūtu 6.10 punktā minēts, ka lēmums ir spēkā esošs, ja par to nobalso vairāk 

nekā puse no klātesošajiem pārstāvjiem un lēmums par Statūtu grozījumiem vai Latvijas Studentu 

apvienības darbības izbeigšanu tiek pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā 2/3 no klātesošajiem 

biedru pārstāvjiem (turpmāk – 6.10. punkts). Šajos nosacījumos nekas nav minēts par atsevišķu 

kārtību prezidenta ievēlēšanai. Līdz ar to jāpieņem, ka prezidenta ievēlēšana ir parasts lēmums. 



Kā arī, ja pastāv kolīzija starp augstāk un zemāk stāvošu normatīvo aktu, jāpiemēro ir augstāka 

ranga normatīvs. 

L. L. Reisa: Atsaucas uz 6.5.6. punktu, jeb kārtība ir jautājums, par ko var lemt kongress. Par to, 

kas izstrādā noteikto kārtību, nekas nav minēts – to ir tiesīga izstrādāt lēmējinstitūcija, kas ir arī 

dome, tādēļ aicinu pieturēties prezidenta ievēlēšanas kārtībai. Citādi arī pēdējo divu prezidentu 

ievēlēšana ir uzskatāma par spēkā neesošu, jo tika pārkāpti noteikumi. 

D. Dejus: Tas, ka iepriekšējie divi prezidenti tika ievēlēti ar 2/3 balsu, nenozīmē, ka viņi nedabūja 

vairāk nekā pusi balsu un tas joprojām atbilst LSA Statūtos noteiktajai lēmumu pieņemšanas 

kārtībai. 

D. Celuiko: Vai un kad kongress bija deleģējis domei šādas kārtības izstrādi? 

L. L. Reisa: Vēlēšanu sākumā LU SP iestājās par 15 jautājumiem, kas ir atrunāti minētajā kārtībā 

– kādēļ tajā brīdī netika apšaubīta kārtības leģitimitāte un kāpēc tā tiek apšaubīta tagad? 

D. Celuiko: LU SP balsoja par jautājumu skaita palielināšanu. 

K. Freimane: Aplūkojot iepriekšējos protokolus, ņemot vērā, ka spēkā esošā kārtība ir 

apstiprināta 2018. gada 3. marta domes sēdē, 2017. gada, kas sanāk iepriekšējais, kongresa 

protokolā nav punkta par minētās kārtības izstrādāšanu. Tomēr ir nepieciešams saprast arī 

vēsturisko kontekstu tādas kārtības izstrādāšanai. 

K. Sproģe: 2018. gadā tika labota minētā kārtība, nevis izstrādāta no jauna. 

L. L. Reisa: Minētajā kārtībā ir skaidri teikts, ka prezidenta ievēlēšanai nepieciešamas 2/3 balsu. 

Ja ir vēlme mainīt šo noteikumu, par to bija nepieciešams lemt pirms prezidenta vēlēšanu sākuma. 

Tas ir nekorekti un nedemokrātiski mainīt vēlēšanu procedūru procesa vidū. 

D. Dejus: Diskusija nav par vēlēšanu kārtības maiņu, bet gan par to, lai vēlēšanu kārtība atbilstu 

LSA Statūtiem un konstatētu tās leģitimitāti. 

K. Sproģe: Pēc R. A. Stroda izteikšanās, aicinājums paņemt tehnisku pauzi, jo kongresa protokols, 

kurā lemts par kārtības izstrādes uzdošanu nav pieejams LSA informācijas sistēmā, un pauzes laikā 

tas tiks meklēts birojā esošajās mapēs. 

R. A. Strods: Atsaucas uz 6.10. punktu. LU SP aicināja palielināt jautājumu skaitu kandidātam. 

Tāpat aicinu veikt vēlēšanu otro kārtu un atkārtot balsojumu, atbilstoši LSA Statūtiem. 

 

Tiek izsludināts tehniskais pārtraukums līdz 14.20. 

 

S. Skutele: Prezidenta ievēlēšanas kārtība ir speciālais likums. Atbilstoši normatīvo aktu 

hierarhijai jebkuru vispārējo normatīvo aktu var precizēt ar speciālu normatīvu regulējumu, kas 

konkrētajā gadījumā ir LSA prezidenta ievēlēšanas kārtība. Tāpēc ir process jāskata pēc vispārējā 

normatīvā akta, izņemot jautājumos, ko reglamentā speciālais normatīvais regulējums. Prezidenta 

ievēlēšanas kārtība ir speciālais normatīvs, kas prevalē konkrētajā situācijā, un kongress ievēl 

prezidentu ar 2/3 balsu. 

D. Celuiko: Vai dome varēja izdot minēto kārtību, vai tomēr to pieņemt bija nepieciešams 

kongresam? 

S. Skutele: Jautājums ir par kārtības spēkā esamību? Tikai un vienīgi kongresam ir tiesības 

pieņemt lēmumus, kas ir noteikti LSA statūtu 6.5. punktā. 6.5.6. punkts nenosaka to, ka LSA dome 

nevarētu noteikt vadlīnijas prezidenta ievēlēšanai, tostarp vadlīnijas, kam ir normatīvs spēks. Jā, 

dome var pieņemt šādus normatīvus regulējumus tik tālu, cik tie nav pretēji 6.5.6. punktam. 

D. Celuiko: Atsaucas uz 6.10. punktu – vai šis punkts neliedz prezidenta ievēlēšanas kārtībai 

noteikt citu ievēlēšanas slieksni? 

S. Skutele: Ierosinu 5-10 minūšu pauzi, lai rūpīgāk iedziļinātos minētajā punktā. 

 

Tiek izsludināta pauze līdz 14.37. 

 

S. Skutele: Punkts nav attiecināms, jo dome nevar sašaurināt kongresa tiesības un dome nevar 

noteikt atšķirīgu ievēlēšanas slieksni, kā to nosaka LSA Statūti. 



K. Sproģe: Tā kā sastādītais balsu skaitīšanas protokols ir neatbilstošs, tas ir jāmaina, līdz ar to 

aicinu kongresu mainīt darba kārtību un pievērsties punktam par LSA revīzijas komisijas locekļu 

vēlēšanām, kamēr tiek sagatavots attiecīgais protokols. 

Ierosinājums tiek atbalstīts. 

 

12. Revīzijas komisijas locekļu vēlēšanas 

 

K. Sproģe: Atbilstoši iekšējai kārtībai, LSA revīzijas komisijā jābūt vismaz trīs locekļiem, līdz ar 

to, jums ir tiesības izvirzīt kandidātus. 

A. Tarasova: RTU SP izvirza S. K. Meikališu. 

A. Staņēviča: LU SP izvirza R. A. Rudenko un N. Osi. 

E. P. Valguma: RSU SP izvirza E. M. Liepu. 

L. Kampa: RSU SP izvirza I. Kudeikinu. 

Visi izvirzītie kandidāti uztur savu kandidatūru. Tiek atbalstīts ierosinājums balsot par visiem 

kandidātiem kopā. 

 

K. Sproģe: Izsludināts balsojums: “Par Latvijas Studentu apvienības Revīzijas komisijas 

apstiprināšanu šādā sastāvā: Santa Katrīna Meikališa, Rolands Aleksandrs Rudenko, 

Nauris Osis, Elizabete Maija Liepa, Ingvars Kudeikins.” 

Mandātus “Par” paceļ vairākums. “Pret” vai “Atturas” neviens nebalso. 

Lēmums: “Apstiprināt Latvijas Studentu apvienības Revīzijas komisiju šādā sastāvā: Santa 

Katrīna Meikališa, Rolands Aleksandrs Rudenko, Nauris Osis, Elizabete Maija Liepa, 

Ingvars Kudeikins.” 

 

11. Prezidenta vēlēšanu rezultātu paziņošana un apstiprināšana (turpinājums) 

 

Z. Beļskis: [paziņo balsojuma rezultātus] 

 

PAR PRET 

50 38 

Lēmums: “Par Latvijas Studentu apvienības prezidenti ievēlēta Elīza Dāldere.” 

 

K. Sproģe: Izsludināts balsojums: “Par 2021. gada 20. marta Latvijas Studentu apvienības 

kongresa prezidenta vēlēšanu rezultāta apstiprināšanu.” 

PAR PRET ATTURAS 

23 52 9 

Lēmums: “Neapstiprināt 2021. gada 20. marta Latvijas Studentu apvienības kongresa 

prezidenta vēlēšanu rezultātu.” 

 

Vai kongresmeņiem ir ieteikumi tālākajai procedūrai? 

D. Celuiko: Tā kā LSA kongress šobrīd atzina vēlēšanu rezultātus par neleģitīmiem, viens no 

ierosinājumiem būtu pārbaudīt balsu skaitīšanas komisijas darbu un otrs ierosinājums būtu veikt 

atkārtotu balsojumu par kandidātu ar jaunu vēlēšanu komisiju. 

A. Tarasova: RTU SP aicina rīkot ārkārtas kongresu un līdz tam noskaidrot prezidenta vēlēšanu 

procedūru. 

I. Uhaņs: Ierosinājums ieturēt 15 minūšu diskusiju pēc kā veikt atkārtotu balsojumu par kandidātu. 

A. Gudkovs: Aicinu veikt atkārtotu balsojumu ar jaunu balsu skaitīšanas komisiju. 

G. Kaņepītis: Aicinājums atkārtoti veikt balsojumu par kandidāti, pēc iespējas izvairoties no 

ārkārtas kongresa organizēšanas. 

K. Zeiļuks: Aicinājums uzdot LSA domei izstrādāt prezidenta ievēlēšanas kārtību un veikt 

atkārtotas vēlēšanas pēc jaunās kārtības nākamajā kongresā. 



D. Dejus: Aicinājums neveikt atkārtotu balsojumu par kandidātu, jo šobrīd jautājums ir par balsu 

skaitīšanas protokola apstiprināšanu, kas ir cita procedūra. 

R. A. Strods: Procedūra jau ir izstrādāta un ir norādīta LSA Statūtu 6.10. punktā. Aicinājums veikt 

atkārtotu balsojumu par vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu. 

S. Skutele: Balsojums par rezultātu apstiprināšanu ir balsojums par to, vai ir ievērota procedūra, 

vai nav bijuši juridiski pārkāpumi. Ja balsojums ir “Pret”, tad tiek konstatēts, ka ir problēma tajā, 

kā ir veikta procedūra. Ja diskusija par nepieciešamo balsu slieksni ir bijusi pēc balsojuma par 

kandidātu un potenciāli būtu mainījusi kāda balsojumu, ieteikums ir veikt atkārtotu balsojumu par 

kandidātu. 

Notiek diskusija par procedūru. Pēc ieteikuma, būtu jāatkārto balsojums par prezidenta amata 

kandidātu atbilstoši LSA Statūtu 6.10. punktam. 

I. Mančass: BA SP aicina rīkot ārkārtas kongresu pēc normatīvu aktu pretrunu un kļūdu 

novēršanas. 

A. Pumpurs: Aicinājums balsot par to, kāds ir nepieciešamo balsu slieksnis, ja tiek veikts atkārtots 

balsojums par kandidātu šajās vēlēšanās vai arī organizēt ārkārtas kongresu, kad ir skaidra 

prezidenta ievēlēšanas kārtība. 

V. Odzulis: Nebūtu korekti lemt par nepieciešamo balsu slieksni, ņemot vērā, ka tikko tika 

norādīts, ka prezidenta ievēlēšanai jānotiek atbilstoši LSA Statūtu 6.10. punktam. Aicinājums 

veikt atkārtotu balsojumu par kandidāti atbilstoši LSA Statūtu 6.10. punktam. 

K. Sproģe: Šobrīd izskanējušie priekšlikumi ir: 

● pārskatīt balsu skaitīšanas komisijas darbu; 

● rīkot vēlēšanu otro kārtu; 

● rīkot ārkārtas kongresu pēc normatīvā regulējuma sakārtošanas; 

● izveidot jaunu kārtību un rīkot ārkārtas kongresu; 

● atkārtot balsojumu par vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu. 

Aicinājums piešķirt 10 minūšu pauzi ierosinājumu apspriešanai LSA valdei. 

Tiek izsludināta 10 minūšu pauze. 

 

K. Sproģe: Aicinājums izteikties par turpmāko procedūru. 

D. Celuiko: Aicinājums parādīt LSA valdes sagatavotos lēmumprojektus un tad par tiem diskutēt. 

K. Sproģe: Valdei nav lēmumprojektu. Diskusija bija par kongresmeņu ierosinājumiem un to, kā 

vislabāk novadīt procesu un kā katrs no lēmumiem var ietekmēt LSA turpmāko darbību. 

A. Tarasova: Aicinu veidot ārkārtas kongresu un līdz tam uzdot domei izstrādāt kārtību, kādā tiek 

ievēlēts un apstiprināts LSA prezidents un ārkārtas kongresā pēc jaunās kārtības vēlēt prezidentu. 

I. Mančass: BA SP atbalsta RTU SP priekšlikumu. 

K. Sproģe: Gadījumā, ja tiek sasaukts ārkārtas kongress un domei tiek uzdots sagatavot kārtību 

un līdz nākamajam kongresam to apstiprināt, tad, visticamāk, ir ārkārtas domes sēde 27. martā un 

ārkārtas kongress 10. aprīlī. Vai ierosinājums pārskatīt balsu skaitīšanas komisijas darbu joprojām 

tiek uzturēts? 

Ierosinājums netiek uzturēts. 

Paliek divi ierosinājumi – veikt otro vēlēšanu kārtu šodien atbilstoši LSA Statūtu 6.10. punktam 

vai rīkot ārkārtas kongresu, līdz kuram domei tiek uzdots sagatavot kārtību, kas arī tiek ņemta 

vērā. 

G. Kaņepītis: Kāda dokumentācija ir jāsagatavo, ja jau ir regulējums prezidenta vēlēšanu kārtībai? 

L. L. Reisa: Uzturu ierosinājumu par ārkārtas kongresu. 

K. Sproģe: Ņemot vērā, ka kongresmeņi nav savā starpā vienojušies par vēlēšanu procedūru un 

nav apstiprināts balsu skaitīšanas komisijas protokols, tāpēc ir nepieciešams pieņemt lēmumu. 

Ierosinājums ir balsot par katru no variantiem un virzīt to, kas saņems vislielāko atbalstu. 

J. Širina: Ierosinājums balsot par abiem piedāvātajiem variantiem. Ja tiek nobalsots par ārkārtas 

kongresu, kāds ir turpmākās rīcības plāns, ņemot vērā, ka pašreizējai prezidentei pilnvaras beidzas 

6. aprīlī? 



K. Zeiļuks: Kongress ievēlot K. Sproģi, nav noteicis viņas pilnvaru termiņu, līdz ar to darba 

līgums ir līdz konkrētajam datumam, bet ne pilnvaru termiņš. 

K. Sproģe: LSA Statūti nosaka, ka nākamā valde stājas amatā mēnesi pēc ievēlēšanas, līdz ar to 

visi darba līgumi tiek veidoti, pieņemot datumu, kurā notiks nākamās valdes vai prezidenta 

vēlēšanas, līdz ar to, tam nav bijis būtisks pamatojums, līdz kuram datuma ir pilnvaras. 

A. Tarasova: RTU SP ārkārtas kongresa sasaukšanas gadījumā, aicina pagarināt pašreizējās 

prezidentes pilnvaras līdz jaunā prezidenta ievēlēšanai. Iespējams, var saīsināt prezidenta pilnvaru 

pārņemšanas periodu no mēneša uz mazāku laiku. 

E. Dāldere: Ja K. Sproģei darba līgums beidzas 6. aprīlī, vai valde var pati pagarināt K. Sproģes 

darba līgumu, vai arī tas ir lēmums, kas jāpieņem kongresam? 

D. Celuiko: Aicinājums balsot par ierosinājumiem. 

S. Skutele: Prezidenta ievēlēšanas kārtība ir 50%+1 balss, balsojuma rezultāti nav apstiprināti, 

tātad ir izteikta neuzticība procedūrai un, ja grib jebkurā veidā sašaurināt kongresmeņu tiesības vai 

palielināt domes tiesības, tam ir jābūt atbilstoši normatīvajiem aktiem, visticamāk, grozot LSA 

Statūtus. Vispirms nepieciešams izlemt par turpmāko kongresa norisi. Pilnvaru termiņš jebkurā 

gadījumā ir jāpagarina, iespējams, ar papildu vienošanos darba līgumam. 

I. Mančass: Aicinājums balsot par ārkārtas kongresa rīkošanu. 

R. A. Strods: Vai otrā kārta paredz jaunu balsojumu par LSA prezidenta amata kandidāti? 

K. Sproģe: Jā. 

A. Pumpurs: Aicinu balsot par ārkārtas kongresu.  

 

K. Sproģe: Izsludināts balsojums: “Par procesa turpināšanu Latvijas Studentu apvienības 

ārkārtas kongresā.” 

PAR PRET ATTURAS 

45 37 1 

Lēmums: “Turpināt procesu Latvijas Studentu apvienības ārkārtas kongresā.” 

 

Vai tiek uzturēts ierosinājums LSA domei izstrādāt jaunu prezidenta ievēlēšanas kārtību līdz 

nākamajam kongresam? 

L. L. Reisa: RTU SP uztur ierosinājumu. 

K. Sproģe: Vai kādam ir iebildumi pret to, ka tiek rīkota ārkārtas LSA domes sēde, kurā tiek 

apstiprināta jauna prezidenta ievēlēšanas kārtība, kas tiek ņemta vērā nākamajā kongresā? 

D. Celuiko: Vai ar šo balsojumu esošā kārtība tiek pasludināta par spēkā neesošu? 

K. Sproģe: Šis lēmums uzliks par pienākumu LSA domei pārasptiprināt esošo kārtību vai 

apstiprināt jaunu, un pēc domes lēmuma esošā kārtība vairs nebūs spēkā. Vai kādam ir iebildumi? 

Iebildumi netiek saņemti. LSA domei tiek uzdots apstiprināt jaunu prezidenta ievēlēšanas kārtību, 

kas jāņem vērā nākamajā kongresā.  

M. Baculis-Treščilovs: Kongress dos domei deleģējumu izstrādāt minēto kārtību, tomēr 

iepriekšējā diskusijā tika noskaidrots, ka kongress ir augstāka lēmējinstitūcija nekā dome un dome 

nevar ierobežot kongresa pilnvaras.  

R. A. Strods: Atsaucas uz 6.10. punktu – dome nevar ierobežot šo punktu, kas nozīmē, ka, 

visticamāk, ir jāgroza Statūti vai jāveic redakcionālas izmaiņas prezidenta ievēlēšanas kārtībā. 

K. Freimane: Diskusija bija par to, ka ir kārtība, kas ir pretruna ar LSA Statūtiem. Bet, ja es 

pareizi sapratu, var būt speciāls likums, kas var iet pretrunā Statūtiem un būt pārāks par to, un tad 

galvenais jautājums bija par to, vai šī kārtība ir izstrādāta tādā veidā, ka kongress ir uzdevis domei 

to izstrādāt, tāpēc, ja kongress uzdod domei izstrādāt kārtību, šajā kārtībā var paredzēt atšķirīgus 

nosacījumus nekā LSA Statūtos? 

S. Skutele: Jautājumos, kas precizē, vai kas nav atrunāti LSA Statūtos, dome var izstrādāt kārtību, 

kas nosaka regulējumu. Jautājumus, kas ir regulēti LSA Statūtos vai Biedrību un nodibinājuma 

likumā, LSA dome nevar ierobežot pretēji tam, kas tajos noteikts, kas nozīmē, ka 2/3 sliekšņa 

noteikšanai joprojām būtu jāgroza LSA Statūti. 



S. K. Meikališa: Ja kongresmeņiem ir viedokļu nesakritība par ievelēšanas sliekšņa apmēru, 

nepieciešams strādāt pie iekšējās dokumentācijas sakārtošanas, piemēram, paredzot izņēmumu 

LSA Statūtos, lai esošā prezidenta ievēlēšanas kārtība varētu strādāt. Lai to panāktu, kongresam 

būtu nepieciešams grozīt LSA Statūtus un iekļaut izņēmumu, kas paredz 2/3 slieksni, un pēc 

apspriedes darba grupās nākamajā kongresā apstiprināt grozījumus LSA Statūtos. 

S. Skutele: LSA Statūtu grozījumi neattieksies uz to kongresu, kurā tie ir apstiprināti. 

G. Kaņepītis: Priekšlikums balsot par nepieciešamību veikt grozījumus LSA Statūtos. 

D. Celuiko: Šobrīd prezidenta ievēlēšanas slieksnis ir 50%+1 balss. Virzīt ievēlēšanas kārtības 

apstiprināšanu uz ārkārtas domes sēdi ir bezjēdzīgi, ja vien netiek paredzēti grozījumi citos 

punktos. Balsošanas proporciju būtu nepieciešams mainīt tagad, tomēr LU SP to neatbalsta. 

L. L. Reisa: Aicinu veikt balsojumu par to, lai izteiktu LSA Statūtu punktu 6.10. šādā redakcijā: 

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

pārstāvjiem, lēmums par Statūtu grozījumiem, Latvijas Studentu apvienības prezidenta ievēlēšanu 

vai Latvijas Studentu apvienības darbības izbeigšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā 

divas trešdaļas no klātesošajiem biedru pārstāvjiem. 

K. Sproģe: Pirms tiek lemts par grozījumu LSA Statūtos veikšanu, ir jālemj par to, lai darba 

kārtībā iekļautu punktu par grozījumu veikšanu. 

S. Skutele: Normatīvie akti nav nekas nenopietns, ko var grozīt jebkurā mirklī. Neiesaku tagad 

grozīt LSA Statūtu punktus. 

I. D. Zeps: Aicinājums rūpīgāk pārdomāt, vai šobrīd būtu pareizi grozīt LSA Statūtus. 

R. Rostoks: Piekrītu S. Skutelei un I. D. Zepam. Tāpat, kā LSA Statūtu grozījumi izpaudīsies pēc 

lēmuma pieņemšana, jo Latvijas Republikas uzņēmumu reģistram ir jāpaziņo par biedrības statūtu 

izmaiņām 14 dienu laikā un ir jāsagatavo attiecīgi dokumenti. Vai LSA būs kapacitāte laicīgai 

dokumentu sagatavošanai un izmaiņu iesniegšanai, ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi. 

J. Širina: Aicinājums kongresam neatbalstīt priekšlikumu, jo tas ir stundas laikā radies 

priekšlikums un grozījumiem LSA Statūtos ir nepieciešama rūpīgāka izsvēršana, piemēram, darba 

grupās. 

S. K. Meikališa: Vai ierosinātais punkts paredz LSA Statūtu grozīšanu šajā kongresā vai tikai 

diskusiju par nepieciešamajiem grozījumiem? Ja paredz Statūtu grozīšanu, aicinu neatbalstīt 

ierosinājumu. 

A. Tarasova: RTU SP atsauc priekšlikumu par darba kārtības maiņu un LSA Statūtu izskatīšanu 

un maiņu. 

D. Celuiko: Kas notiek ar līdzšinējās prezidentes pilnvaru termiņu? 

A. Tarasova: Aicinājums pagarināt esošās prezidentes pilnvaras. 

L. Grima: Vai E. Dāldere uzturēs savu kandidatūru arī ārkārtas kongresā? 

E. Dāldere: Šodien nevaru sniegt skaidru atbildi. 

D. Celuiko: Vai līdzšinējā prezidente piekristu pilnvaru termiņa pagarinājumam un vai ārkārtas 

kongresā tiek turpināta šodienas kongresa virzība, vai tiek izstrādāta jauna kārtība ar jaunu 

kandidātu pieteikšanos? 

K. Sproģe: Tas ir kongresa pārziņā, vai tiek turpināts pašreizējas kongress ārkārtas kongresā vai 

nē. 

A. Pumpurs: Aicinājums pagarināt K. Sproģes pilnvaras uz 3 mēnešiem un organizēt jaunas 

prezidenta vēlēšanas vasaras sākumā, lai būtu iespējams vairāk cilvēkiem pieteikties uz minēto 

amatu. 

A. Tarasova: Uz cik ilgu laiku esošā prezidente ir gatava palikt? Ja K. Sproģei nav atbildes, tad 

RTU SP rosinājums ir ne ilgāk kā līdz 11. jūnijam. 

K. Sproģe: Mans rosinājums būtu par pilnvaru pagarināšanu uz termiņu ne ilgāku par mēnesi pēc 

ārkārtas kongresa. 

G. Kaņepītis: Aicinājums LSA ārkārtas kongresu rīkot ne vēlāk kā 10. aprīlī, izsludinot jaunas 

LSA prezidenta vēlēšanas, un nolemt par prezidenta pilnvaru pagarinājumu līdz 10. maijam. 

A. Tarasova: Vai ir iespējams LSA ārkārtas kongresu rīkot 11. aprīlī sakarā ar RTU SP valdes 

vēlēšanām?  



Notiek diskusija par LSA ārkārtas kongresa norises datumu. Tiek nolemts organizēt LSA ārkārtas 

kongresu 11. aprīlī. 

K. Sproģe: Ierosinājums izsludināt jaunas LSA prezidenta vēlēšanas vairs neatbildīs LSA 

prezidenta ievēlēšanas kārtībai, tāpēc nepieciešams lemt par atkāpšanos no minētās kārtības, īpaši 

punktiem, kas reglamentē dokumentu iesniegšanu. 

G. Kaņepītis: Aicinājums veidot atkāpi no LSA prezidenta ievēlēšanas kārtībai un izsludināt 

jaunas prezidenta vēlēšanas. 

D. Celuiko: Nepieciešams definēt jauno kārtību, uz kuru tiek veikta atkāpe no esošās kārtības. 

K. Sproģe informē par esošo kārtību. Notiek diskusija par atkāpi no LSA prezidenta ievēlēšanas 

kārtības. 

 

K. Sproģe: Izsludināts balsojums: “Par atkāpi no Latvijas Studentu apvienības Prezidenta 

ievēlēšanas kārtības 3. un 4. punkta nosakot, ka dokumentus prezidenta amata kandidāts 

iesniedz ne vēlāk kā 2021. gada 7. aprīlī, un 6. punkta, nosakot, ka kandidāta iesūtītie 

dokumenti ir pieejami kongresa delegātiem ne vēlāk kā 2021. gada 8. aprīlī.” 

Mandātus “Par” paceļ vairākums. “Pret” vai “Atturas” neviens nebalso. 

Lēmums: “Atkāpties no Latvijas Studentu apvienības prezidenta ievēlēšanas kārtības 3. un 

4. punkta nosakot, ka dokumentus prezidenta amata kandidāts iesniedz ne vēlāk kā 2021. 

gada 7. aprīlī, un 6. punkta, nosakot, ka kandidāta iesūtītie dokumenti ir pieejami kongresa 

delegātiem ne vēlāk kā 2021. gada 8. aprīlī.” 

 

K. Sproģe: Izsludināts balsojums: “Par pilnvaru pagarināšanu Latvijas Studentu apvienības 

prezidentei Katrīnai Sproģei līdz 2021. gada 11. maijam.” 

Mandātus “Par” paceļ vairākums. “Pret” vai “Atturas” neviens nebalso. 

Lēmums: “Pagarināt pilnvaras Latvijas Studentu apvienības prezidentei Katrīnai Sproģei 

līdz 2021. gada 11. maijam.” 

 

 

Kongress slēgts: 16.32 

 

Kongresu vadīja K. Sproģe 

Kongresu protokolēja K. Freimane 



DALĪBNIEKU SARAKSTS 

 

 

  





  























 



 



































































 
  











 
  













 
  



 
  



 
  





 
  













 
  





 
  



 
  



 


