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LSA KONGRESA 

PROTOKOLS 

 

11.04.2021. Rīgā Nr. 2021/PP2 

 

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

Domes sēdes norises vieta: tiešsaistē, lietotnē “Zoom” 

Kongress izsludināts: ar e-pasta starpniecību 2021. gada 23. martā 

Kongresa sākums: 10.00 

Kongresā piedalās: 91 no 150 balsstiesīgajiem – konstatēts kvorums 

 

Kongresa delegāti:

Banku augstskola 

1. Kristafers Zeiļuks 

2. Līga Priedīte 

3. Eva Ūbele 

4. Elva Evija Kaužēna 

5. Santa Brice 

 

Daugavpils Universitāte 

6. Kristaps Jumis 

7. Raivis Filimonovs 

8. Veronika Okmane 

9. Olita Valujeva 

 

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. Marta Kļaviņa 

17. Annija Dita Stanga 

 

Latvijas Jūras akadēmija 

18. Emīls Bišofs 

19. Alise Grosbaha 

20. Austris Pumpurs 

21. Tomass Šakalis 

 

Latvijas Kultūras 

akadēmija 

22. Anna Paula Veidemane 

23. Dagnija Butlere 

24. Hanna Elizabete 

Krūmiņa 

25. Kortnija Māra Gurtlava 

 

Latvijas Kristīgā akadēmija 

26. Valters Dolacis 

 

Latvijas Lauksaimniecības 

universitāte 

27. Ernests Brēdiķis 

28. Agnese Vasiļjeva 

29. Gvido Bērziņš 

30. Arturs Bārtuls 

31. Daina Taupmane 

 

Latvijas Mākslas 

akadēmija 

32. Keita Konstantinoviča 

33. Santa Leimane 

34. Gints Virgilijs Tilks 

 

Latvijas Nacionālā 

aizsardzības akadēmija 

35. Anna Zara 

36. Kārlis Vētra 

 

Latvijas Sporta pedagoģijas 

akadēmija 

37. Adrija Andersone 

38. Matīss Teodors Seleckis 

39. Rihards Derkins 

40. Madara Ērgle 

41. Krista Voina 

 

Latvijas Universitāte 

42. Deniss Celuiko 

43. Rūdolfs Aleksandrs 

Strods 

44. Nauris Osis 

45. Līga Rudzāne 

46. Paulīna Leimane 

47. Dāvis Dejus 

48. Aiva Staņēviča 

49. Laura Grima 

50. Katrīna Utāne 

51. Sabīne Liepniece 

52. Eva Borska 

53. Ralfs Mihailovs 

 

Rīgas Stradiņa universitāte 

54. Ance Mistre 

55. Elizabete Maija Liepa 

56. Anželika Zorova 

57. Laima Kampa 

58. Ingvars Kudeikins 

59. Arnolds Gudkovs 

60. Elīza Marta Stangaine 

61. Alise Antuanete Sniķere 
62. Elizabete Paula Valguma 

63. Zenons Beļskis 

 

Rēzeknes Tehnoloģiju 

augstskola 

64. Salvis Dundenieks 

65. Santa Mukāne 

66. Lenards Laganovskis 
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67. Dina Soma 

 

 

Rīgas Tehniskā universitāte 

68. Aneta Tarasova 

69. Agnis Salmiņš 

70. Simona Granta 

71. Helēna Elza Smilgaine 

72. Mareks Biskars 

73. Deniss Ždanovs 

74. Lāsma Līga Reisa 

75. Matīss Kundziņš-Āboliņš 

76. Annija Katrīna Zikmane 

77. Niks Renārs Smelters 

78. Līga Puzule 

 

Ventspils Augstskola 

79. Lāsma Lubāne 

80. Marta Anete Vinniņa 

81. Igors Uhaņs 

82. Justīne Širina 

 

Vidzemes Augstskola 

83. Petra Razgale 

84. Gints Kaņepītis 

85. Brigita Birkova 

 

Transporta un sakaru 

institūts 

86. Viktorija Pižova 

87. Natalī Pavlova 

88. Mihails Pliners 

89. Artjoms Čubs 

90. Nikita Fatunovs 

91. Arturs Gabetovs 

 

Viesi:

Amanda Barkāne (LSA) 

Izabella Rumkovska 

(LSA) 

Elīza Dāldere (LSA) 

Elīna Druvaskalne 

(LSA) 

Katrīna Sproģe (LSA) 

Ieva Annija Eihmane 

Elīna Maļugina 

Alise Vaivode 

Elizabete Zariņa 

Eva Kauliņa 

Kārlis Griška 

Liene Vaivode 

Mairis Baculis-

Treščilovs 

Mārīte Balgalve 

Paula Feldmane 

Mārtiņš Arājs 

Toms Auziņš 

Signe Skutele

 

Sēdes darba kārtība: 

1. Kongresa atklāšana 

2. Darba kārtības apstiprināšana  

3. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana 

4. Prezidenta amata kandidātu uzruna un Kongresa delegātu jautājumi  

5. Balsojums par Prezidenta amata kandidātiem 

6. Prezidenta vēlēšanu rezultātu paziņošana un apstiprināšana 

 

Kongresa sākums: 10.05 

 

1. Kongresa atklāšana 

 

Kongresu atklāj Latvijas Studentu apvienības prezidentes Katrīnas Sproģes uzruna. 

E. Druvaskalne 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? 

D. Celuiko: Latvijas Universitātes studējošo pašpārvalde izsaka aizrādījumu Kongresa vadītājam 

par pagājušajā Kongresā pieļautajām atkāpēm no vēlēšanu procesa un iestājas pret līdzīgu 

pārkāpumu atkārtošanos. Normatīvo aktu neievērošana netiks attaisnota ar normatīvo aktu 

nezināšanu.  

K. Sproģe: Vai Latvijas Universitātes studējošo pašpārvalde rosinās citu Kongresa vadītāju? 

D. Celuiko: Nē. 

K. Sproģe: Vai ir kādi jautājumi, komentāri vai iebildumi pret piedāvāto darba kārtības 

apstiprināšanu? 

Iebildumi, jautājumi, komentāri netiek saņemti. 

Izsludināts balsojums: 



“Par 2021. gada 11. aprīļa ārkārtas kongresa darba kārtības apstiprināšanu.” 

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

Lēmums: 2021. gada 11. aprīļa ārkārtas kongresa darba kārtība ir apstiprināta. 

 

3. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana 

 

K. Sproģe: Atbilstoši normatīvajiem aktiem ir nepieciešami vismaz pieci delegāti no 

klātesošajiem, izņemot prezidenta amata kandidātu. 

A. Staņēviča: LU SP izvirza D. Dejus. 

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

E. Ūbele: BA SP izvirza L. Priedīti. 

A. Gudkovs: RSU SP izvirza A. Barkāni. 

P. Feldmane: Viesis izvirza J. Širinu. 

Izvirzītie delegāti uztur savu kandidatūru. 

K. Sproģe: Ir nepieciešams uzturēt Paulas Feldmanes kā viesa izvirzījumu. Vai kāds uztur Paulas 

Feldmanes izvirzījumu, ka balsu skaitīšanas komisijai tiek izvirzīta J. Širina? 

A. Gudkovs: Uzturu Paulas Feldmanes izvirzījumu. 

J. Širina uztur savu kandidatūru. 

K. Sproģe: Vai kādam ir iebildumi pret balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšanu šādā sastāvā: 

Dāvis Dejus, Zenons Beļskis, Līga Priedīte, Amanda Barkāne, Justīne Širina. 

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

komisijas apstiprināšanu šādā sastāvā: Dāvis Dejus, Zenons Beļskis, Līga Priedīte, Amanda 

Barkāne, Justīne Širina.” 
Mandātus “Par” paceļ vairākums. “Pret” vai “Atturas” neviens nebalso. 

Lēmums: “Apstiprināt Latvijas Studentu apvienības kongresa balsu skaitīšanas komisiju 

šādā sastāvā: Dāvis Dejus, Zenons Beļskis, Līga Priedīte, Amanda Barkāne, Justīne Širina.” 

 

Tiek izsludināta tehniska pauze līdz plkst. 10.25. 

 

4. Prezidenta amata kandidātu uzruna un kongresa delegātu jautājumi 

 

K. Sproģe: Nelielajā pauzē tika izrunāta vēlēšanu procedūra sakarā ar balsojumu programmatūru, 

kas tiks izmantota. 

K. Sproģe iepazīstina ar prezidenta ievēlēšanas kārtību un procedūru. 

Tiek piedāvātas 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? 

Iebildumi netiek saņemti. 

 

Prezidenta amata kandidāta uzruna. 

 

K. Zeiļuks: Es esmu Kristafers Zeiļuks, nāku no Banku Augstskolas un šodien esmu jūsu priekšā, 

lai iepazīstinātu ar sevi un ar lietām, kuras es vēlētos izcelt LSA darbībā. Šobrīd vadu Latvijas 

Studentu apvienības akadēmisko virzienu. Vispārīgi mana ieinteresētība par interešu 

pārstāvniecību sāka veidoties darbojoties Rīgas Skolēnu domē, kur divus gadus biju valdes 

loceklis, kas radīja interesi būt vienam no tiem cilvēkiem, kas var piecelties kājās par tiem 

cilvēkiem, kuri varbūt nespēj pastāvēt vieni paši par sevi un piedalīties viedokļa veidošanas 

procesā. Tāpat arī savu profesionālo pieredzi esmu veidojis vairāk no projektu un cilvēkresursu 

vadības aspekta, jo biju daļa no iepriekšējo latviešu Dziesmu un deju svētku brīvprātīgo 

organizatoru komandas, kura vadīja vairāk nekā tūkstoš brīvprātīgos. Strādājis esmu arī Latvijas 

Nacionālajā kultūras centrā, kur iepazinos birokrātisko pusi. Savukārt, no projekta un 



cilvēkresursu vadības aspekta, esmu projektu vadītājs jauniešu platformā “Visas Iespējas” un 

arīdzan vadu departamentu Rīgas Starptautiskajā Kino festivālā.  

 Manas vērtības kopš iepriekšējās reizes, kad tiku vēlēts akadēmiskā virziena vadītāja 

amatā, nav mainījušās un tās joprojām mēģinu vadīt savā darbā, šīs vērtības ir: taisnīgums, 

sadarbība, godprātība, atklātība un vienlīdzība.  

 Ķeroties klāt mūsu darbības programmai un tam, kāpēc gribu uzsvērt uz mūsu darbības 

programma, jo es nāku ar savu individuālo darbības redzējumu par to, kā, man šķiet, lietām būtu 

jānotiek un jākārtojas. Tādēļ, manas ievēlēšanas gadījumā, gribētu aicināt ikvienu, kuri ir klātesoši 

pašpārvalžu pārstāvji, vecbiedri, aktīvisti un LSA entuziasti, piedalīties mūsu programmas 

veidošanā, kurā mēs strādājam un visi esam apmierināti ar sasniegtajiem mērķiem šajā gadā. 

Pirmais bloks, kuru vēlētos izcelt ir iekšējā vide un procesi. Mēs nevaram likt sev augstus mērķus, 

ja mēs iekšēji neesam vienoti un pašpārliecināti par to, ko mēs darām. Pirmā atslēga augsta līmeņa 

interešu pārstāvniecībai būtu vienlīdzīga attieksme pret visām pašpārvaldēm, neatkarīgi no tā vai 

tā ir no reģioniem vai Rīgas vai arī tā ir liela pašpārvalde ar daudz studējošajiem vai mazāka. Mēs 

katrs pārstāvam savus studējošos un šajā organizācijā mēs pārstāvam visus studējošos. Taču, kā 

mēs varam pārstāvēt visus, ja nepazīstam visus? Līdz ar to, ja mēs visi piedalāmies, arī mazie un 

lielie, nākam kopā, liekam viedokļus, veidojam kopīgu puzli, tad redzēsim kopskatu visiem 

studējošajiem.  

 Runājot par savstarpējās komunikācijas veicināšanu, mums nevajadzētu strādāt tā, ka LSA 

Valde ir viena fronte un biedri ir cita fronte. Visiem vajadzētu apmainīties ar informāciju un tas 

sekmētu to, ka būtu lielāka biedru iesaiste, jo tas notiktu regulāri nevis ka sanākšana notiek vienu 

reizi mēnesī vai retāk, piemēram uz Domes sēdi, kad var justies kā iemesti ūdeni, nobalsojot par 

kaut ko, kas nav zināts. Bieži vien arī pašpārvaldēm ir mazāka cilvēkresursu kapacitāte un 

nepietiek laika resursi, lai apmeklētu visas darba grupas, tad primitīvāks risinājums būtu izveidot 

iknedēļas sazināšanos, kurā tiktu uzskaitītas lietas, kuras notiek attiecīgajā periodā. Tas arī raisītu 

domas un iespēju uzdot jautājumus jau pašā saknē. 

 Nākamais punkts ir par stratēģijas padomes izveidi. Tā ir ilgi lolota padome LSA un būtu 

nepieciešams šādu izveidot. Manā skatījumā, tā sastāvētu no vecbiedriem, kas konsultētu 

stratēģiskos soļus un sasaucoties ar nākamo punktu, kas ir vadlīniju izstrāde, tiktu vadīts process, 

kā tiek izstrādātas vadlīnijas. Caur vēsturisko prizmu, mēs domājam, ka varam izveidot stabilas 

vadlīnijas nākamajam periodam un pēc kurām mēs visi vēlētos strādāt, protams, iesaistot visus 

biedrus, aktīvistus un interesentus, kuri vēlētos šajā procesā piedalīties.  

 Kā noslēdzošais punkts, tikai prezentācijā, ir iekšējo normatīvo aktu pārskatīšana. Pēdējais 

Kongress, manuprāt, parādīja to, cik vitāli svarīgi ir sakārtot visu iekšējo dokumentu sistēmu, lai 

neatdurtos pret tādām problēmām. Es ceru, ka mums visiem šis kalpos kā dzinulis strādāt pie tā, 

lai mēs varam īsā laika periodā, uzņemoties kā projektu, to iesākt un pabeigt. Pārstrādāt, apskatīt, 

aktualizēt, saprast, kas nestrādā un pielāgot to nepieciešamībām šodien.  

 Kad būsim nostabilizējušies, tad varam kāpt augstāk uz ārējo vidi un procesiem, bet ir 

lietas, kas negaidīs. Ārējie procesi ir iemesls, kādēļ mēs šeit šodien atrodamies un kāpēc biedrība 

pastāv un tiek pārstāvētas kāda intereses. Augstskolu pārvaldības reforma negaidīs, tā tiks sākta 

skatīt komisijā pirms trešā skatījuma jau otrdien. Tur arī caur visu trešo lasījumu, mums ir 

jānodrošina studējošo interešu pārstāvniecība augstākai lēmējvarai un augstākās izglītības iestādei. 

Protams, arī visi aktuālie normatīvie akti, tie kas mainīsies, netiks palaisti garām, tiks iesaistīti 

biedri, formulēti viedokļi. Vēl viena lieta, kura negaidīs ir Covid-19 seku mazināšana. Covid-19 

pandēmija iespējams beigsies, bet tās izraisītās sekas būs manāmas ilgāku laiku. Te būtu jāstrādā 

pie nesen parādījušās problēmas, kas visiem ir bijusi zināma, taču šoreiz izcēlusies īpaši. Tā ir 

studējošo mentālā veselība, kur mums ir jānodrošina tas mērķis uz kuru tiecamies, jo tas nav tik 

nesasniedzami. Manuprāt, katrā augstākās izglītības iestādē ir nepieciešams, lai būtu pieejams 

cilvēks, kurš var konsultēt un būt tas pirmais solis, lai studējošais meklētu psiholoģisko atbalstu, 

kad tas ir nepieciešams. Tāpat arī ilgtermiņā skatoties uz atbalstu mehānismiem, ir jāapstiprina, 

jāturpina un maksimāli jāpagarina esošie atbalsta mehānismi, kas ir Covid-19 krīzes laikā ieviesti, 

varbūt pat dažus no tiem ieviest bez termiņa formātā. Arī tie, kas šobrīd šķiet atrauti, kopbildē ir 



liels atbalsts studējošajiem un to ģimenēm, no ekonomiskās puses jeb jau iesāktā daudz bērnu 

ģimeņu atbalsta sistēma.  

 Latvijas Studentu apvienības Valdes un biroja modelis tiks saglabāts, tāds kāds jau ir. 

Plānoju uzlabot Valdes iekšējo darbu un padomnieku vidū plānoju jaunu padomnieku 

starptautiskās sadarbības jautājumos.  

 Vēlējos atgādināt mērķi, kādēļ šodien šeit sanācām un kāpēc mēs strādājam Latvijas 

Studentu apvienībā. Paldies Jums! 

 

Jautājumu daļa 

 

L. Grima: Kuros amatos ārpus Latvijas Studentu apvienības tu paliksi, ja tevi šodien ievēlēs? 

K. Zeiļuks: Plānoju atkāpties no Banku Augstskolas studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāja amata, 

jo tas ir neapvienojami un nebūtu korekti šos amatus apvienot. Vienīgais, ko plānoju saglabāt ir 

darbs Rīgas Starptautiskajā filmu festivālā.  

R. Mihailovs: Vai pēc tevis vadīta gada LSA, vēl joprojām būs bezdeficīta budžets? 

K. Zeiļuks: Pieņemot šo budžetu, ir sanācis ieiet deficītā finanšu telpas šaurības dēļ. Es nevaru 

solīt to, ka ienākumu pret izdevumiem starpība būs nulle, bet es noteikti strādāšu pie problēmas 

risināšanas, jo, ja man būtu bijusi atbilde uz to, kā šo problēmu varētu atrisināt, tad varētu man 

pajautāt, kur biju agrāk ar šo risinājumu. Pavisam noteikti strādāšu un mēs visi varētu pieiet šim 

jautājumam, kā projektam, kur mēs esam nolikuši datumu, kurā šis jautājums tiks noslēgts un būs 

atrasts risinājums, kā vismaz pakāpeniski iziet ārā no deficīta un tas ietvertu konsultēšanos ar 

speciālistiem, kas strādā ikdienā ar finanšu jautājumiem. Tādā veidā, manuprāt, pakāpeniski var 

iziet no šīs situācijas un noteikti nebūs tā, ka šī problēma tiks atlikta, es noteikti pie šī jautājuma 

strādāšu. 

A. Staņēviča: Vai tu joprojām esi senators Banku Augstskolā? 

K. Zeiļuks: Nē, neesmu. 

D. Celuiko: Par ko biedri maksā Latvijas Studentu apvienībai? 

K. Zeiļuks: Biedri maksā biedru naudas, budžetā ir redzams, kur šī nauda tiek izlietota, bet 

primāri, tā ir mērķa sasniegšana, kādēļ vispār biedri ir daļa no Latvijas Studentu apvienības. Pēdējā 

prezentācijas slaidā šis mērķis no Statūtiem tika parādīts un tam Statūtos ir arī pakārtoti vairāki 

uzdevumi, kā mēs varam virzīties uz mērķi un kā to varam pildīt. Izejot no tā arī veidojas biedru 

nauda, kas ietver pārstāvniecību gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā, arī kapacitātes 

stiprināšanu un visus pārējos izrietošos uzdevumus, kas mums ir uzdoti kā biedrībai un kurus paši 

esam sev uzstādījuši ar Statūtiem.  

L. Rudzāne: Ar ko tava prezidentūra atšķirsies no iepriekšējiem prezidentiem, varbūt ir kaut kas 

specifisks, ko vēlētos nosaukt, ko esi pamanījis, ko vēlētos uzlabot? 

K. Zeiļuks: Pavisam noteikti viena no lietām, kuru jau norādīju, ir daudz aktīvāka informācijas 

apmaiņa, kaut vai tā sākotnēji ir vienvirziena, bet ka regulārāk par Domes sēdēm stāstam arī tiem, 

kuri nepievienojas uz darba grupām, meklējam alternatīvo ceļu, kā veiksmīgāk nodot informāciju 

pašpārvaldēm, lai, ja gadījumā nesanāk apmeklēt darba grupas regulāri, cilvēki joprojām būtu 

informācijas apritē par to, kas notiek un ir noticis, tādējādi varot sekot līdzi norisēm un uzdot 

jautājumu kā tas ietekmēs mani un nepieciešamības gadījumā uzdot papildus jautājumus.  

R. A. Strods: Vai tu vari ieskicēt plānu, kā panāksi, ka pēc iespējas vairāk LSA biedru maksātu 

savas biedru naudas? Pēc iespējas konkrētāk. 

K. Zeiļuks: Kā es esmu minējis, pirmais solis ir saruna. Ir jāidentificē iemesli, kādēļ biedri 

nemaksā biedru naudas. Es nedomāju, ka tas iemesls ir tādēļ, ka kāds būtu skops vai kādam būtu 

žēl samaksāt biedru naudu, bet tam ir, visticamāk, kāds dziļāks iemesls, kas ir jārisina. Es domāju, 

ka saruna ir pirmais ceļš, kā to risināt. Manuprāt, viens no variantiem, kāpēc pašpārvaldes nemaksā 

biedru naudu ir, jo pašas nav pietiekoši finansētas. Šeit viens no soļiem būtu, ka LSA izveido 

vadlīnijas, pēc kurām pašpārvaldes varētu pārbaudīt savu darbu, no tāda aspekta, kā, piemēram, 

vai tiek ievēroti visi normatīvie akti, un tad paši iziet cauri un saprast vai kaut kas nav kārtībā, pēc 

tam vēršoties pie vadības un to risinot. Ne vienmēr LSA ir jābūt iesaistītai, tas var tikt risināts, bet 



viņiem pašiem ir jāspēj identificēt šo problēmu. Tālāk virzoties viņi var lūgt LSA palīdzību un to 

risināt kopā. Pirmais solis būs saruna un kopā ar biedriem ir jāspriež, kā var palīdzēt šai 

pašpārvaldei, ja mēs to varam un tad attiecīgi kopā ar visām pašpārvaldēm domāt soļus, kā 

darboties tālāk. 

J. Širina: Pirmais jautājums ir sekojošs, iepazīstoties ar tavu darbības vīziju, tu biji akcentējis tās 

lietas, kuras arī prezentācijā minēji, bet es vēlējos saprast, vai tu redzi, gada perspektīvā vēl lietas, 

piemēram, izglītības internacionalizācijā, zinātnē, akadēmiskajās, sociālajās lietās, kuras tu vēlētos 

izvirzīt kā prioritāras, jo ir skaidrs, ka atsevišķi jautājumi, piemēram, ko tu šobrīd esi iekļāvis 

vīzijā, ir skaidrs, ka atrisināsies vai būtiski pavirzīsies uz priekšu, bet,lai neaptrūkstos darbi, ko tu 

vēl vēlētos darīt? 

K. Zeiļuks: Tajā mirklī, kad dzīve paliks par vienkāršu, tad es pavisam noteikti vērsīšos pie 

biedriem un iniciatīvas meklēšu no biedriem, kādi ir jautājumi, kas ir aktuāli un ir jārisina. Tas, 

protams, notiks arī paralēli nevis tikai, kad esošās lietas būs beigušās. Pie jaunajām prioritātēm 

centīšos tikt, runājot ar pašpārvaldēm un uzklausot, kas tām ir svarīgs un kas ir jārisina. 

J. Širina: Tu prezentācijā uzsvēri, ka strādāšana ar biedriem un iekšējās vides attīstīšanu ir svarīga 

un es vēlējos jautāt vienu no mūžīgajiem jautājumiem. Kā tu redzi privāto augstskolu un reģionālo 

augstskolu lomu un iesaisti LSA darbībā, kā varbūt no Valdes puses rīkosieties, kā tas norisināsies 

tevis ievēlēšanas gadījumā? 

K. Zeiļuks: Par reģionālajām un privātajām augstskolām, man šķiet, ka, pirmkārt, iesaistes līmenis 

jau ir palielinājies, paskatoties lielākā laika griezumā, jo var pieslēgties tiešsaistes režīmā un nav 

nekur jābrauc. Manuprāt, viss ir komunikācijā un savstarpējā saziņā un, ja mēs viens ar otru 

runāsim un dalīsimies ar informāciju un neviens netiek no informācijas atstāts malā, un tiek 

veidotas privātās saiknes ar katru no pašpārvaldēm jeb periodiski individuāli aprunājoties, tad tas 

varētu sekmēt aktīvāku iesaisti. Ja dažkārt liekas, ka esam viens no otra fiziski tālu, tad jebkura 

saruna sasaista kopā vairāk. Arī par privātajām augstskolām, domāju, ka pirmais solis, tās atgriezt 

aktīvākā LSA apritē, ir saruna par to, kur LSA iespējams iepriekš nav pietiekoši uzklausījusi viņus 

un kopīgi pārrunāt šīs problēmas, jo kopējais LSA mērķis ir pārstāvēt visus Latvijas studējošos. 

Sākt strādāt ar sarunām un tālāk skatīties, kā šo situāciju var mainīt. 

D. Dejus: Kāpēc tu nekandidēji iepriekšējā Kongresā un, kas lika tik īsā laikā izlemt par tik svarīgu 

soli? 

K. Zeiļuks: Iepriekšējā Kongresā es nekandidēju, jo, man šķiet, ka katras organizācijas vadītājam 

ir jājūtas savienotam ar organizāciju. Iepriekšējā Kongresā tas bija tas, kas man trūka. Es biju 

salīdzinoši nesen ievēlēts šajā kodolā, kas ir LSA Valde. Arī par pašpārvaldi runājot, es biju 

uzņēmies pašpārvaldes vadītāja pienākumus un termiņš būtu garāks, kuru pašpārvalde pavadītu 

bez manis kā priekšsēdētāja. Šo abu lietu salikums veidoja lēmumu nekandidēt. Pamainījās 

situācija, pagāja vairāk laiks, un paliek mazāks laiks, kas Bankas Augstskolai būs jāpavada bez 

priekšsēdētāja, kā arī es jūtos vairāk saistīts ar iekšējo LSA vidi un procesiem un tas ir tas, kas ir 

nepieciešams potenciālajam vadītājam, tādēļ šobrīd atrodos jūsu priekšā. 

L. Kampa: Šobrīd attīstības stadijā ir jaunais doktorantūras modelis, vai vari nosaukt trīs plusus 

un trīs mīnusus šim modelim? 

K. Zeiļuks: Iespējams, trīs plusi un mīnusi nesanāks, bet tas, kas mainīsies pavisam noteikti ir tas, 

ka doktorants būs daļa no augstskolas personāla, kas nozīmē, ka viņš vairs nebūs LSA interešu 

pārstāvniecības lokā. Otrkārt, būs centri, kur doktorantūras studijas tiks īstenotas, kā arī plānots 

risināt plaisu studiju procesā, ka viņi nav studējošie, bet kļūst par doktorantiem. 

A. Gudkovs: Vai tu būtu gatavs strādāt ar kādas vienas studējošo pašpārvaldes problēmām un 

iesaistīties problēmu risināšanas procesā? 

K. Zeiļuks: Jā, protams, ne visas problēmas, ar kurām saskarās studējošo pašpārvaldes, ir aktuālas 

visiem, no tā aspekta, ka mēdz būt augstākās izglītības iestādes ar specifiskām studiju 

programmām, kuras nav nevienam citam un var šķist, ka neskar citas pašpārvaldes. Es domāju, ka 

jā, es būtu gatavs strādāt. Mēs pārstāvam visus studējošos un nevajadzētu selektīvi izvēlēties, ko 

LSA pārstāv un ko nē. No manas puses ir nepieciešams pārstāvēt visus un arī, ja tās ir specifiskas 

lietas, ar tām ir jāstrādā.  



M. Biskars: Ar kādiem soļiem tu pārliecināsies, ka esot prezidents, beidzot tiks izveidota 

stratēģijas padome? 

K. Zeiļuks: Padomei pirmais ir izzināt cilvēkus un tas arī tiks darīts vecbiedru vidū. Kopā ar jauno 

Valdi uzrunāsim vecbiedrus, kuri būtu gatavi iesaistīties. Man šķiet, ka LSA vecbiedri neņem un 

nepazūd, viņi ir aktīvi un gatavi gan konsultēt, gan piedalīties tādos procesos. Es domāju, ka ir 

jāuzrunā potenciālie cilvēki un jāizveido padome, un jāstrādā, būs arī nepieciešams nolikums 

stratēģijas padomei un viss pārējais. 

E. M. Liepa: Kāds ir tavs redzējums uz šī brīža valsts budžeta vietu sadalījumu sociālo zinātņu 

programmās un kā tu varētu to uzlabot? 

K. Zeiļuks: Tie novērojumi, kas ir bijuši līdz šim, ir tādi, ka rodas pārprodukcija, pēc ministrijas 

skatījuma jeb studējošie netiek nodarbināti tajā jomā, kuru ir izstudējuši un absolvējuši. Viņi 

neatrod šajā jomā darba vietas un līdz ar to, tas uzskats ir tāds, ka nav nepieciešami papildus 

speciālisti. Tas, ko vajadzētu pozicionēt, skaidrot un stāstīt ir tas, ka šīs sociālās zinātnes ir 

atvērušas studējošajiem iespēju atrast darba vietu daudz plašākā spektrā, kurā strādāt. Sociālās 

zinātnes, manuprāt, ir pamats jeb kam. Līdz ar to, ja šiem studējošajiem nebūs iespējas studēt 

sociālās zinātnes, tad cietīs arī citas jomas. Ar šādu pieeju, mums būtu jādodas un jāskaidro. 

N. Osis: Ņemot vērā iepriekšējos notikumus, kā tu savas prezidentūras laikā plāno nodrošināt 

tiesisku lēmumu pieņemšanu Latvijas Studentu apvienībā? 

K. Zeiļuks: Esmu plānojis padomnieku juridiskajos jautājumos, ar ko arī konsultēties un arī 

centīšos piesaistīt labprātīgus cilvēkus, kuriem nav žēl padalīties ar savām zināšanām visā 

normatīvo aktu pārskatīšanas procesā, lai, pirmkārt, normatīvie akti veidotos bez kolīzijām un arī 

pie lielākiem lēmumiem censties piesaistīt speciālistus. Kas attiecas uz to, ka neviens nav atdalīts 

un būtu pirmā institūcija pie kā vērsties, manuprāt, būtu jāizstrādā iekšēja institūcija, kas varētu 

būt apelācijas komisija vai LSA šķīrējtiesa, nosaukumam pagaidām nav nozīme, pie kuras varētu 

griezties gadījumā, kad ir konstatēts, ka netiek ievērots kāds normatīvais akts un šī komisija varētu 

to gadījumu izskatīt un sniegt savu viedokli vai rekomendāciju par to, kas ir vai nav pārkāpts. Šādā 

veidā varētu iekšējos pārkāpumus risināt iekšēji. 

A. Zorova: Savā darbības programmā stāsti, ka nemainīsi Valdes modeli, bet kāds būs tavs rīcības 

plāns situācijai, kad Valde netiks nokomplektēta pilnā sastāvā, kā tas jau ir bijis, kāda būs darbu 

pārdale un vai tu domā par pēctecību? 

K. Zeiļuks: Par pēctecību es pavisam noteikti domāju, man prātā ir arī potenciālie Valdes locekļi, 

kas varētu strādāt un kurus varētu uzrunāt. Kā nodrošināt to, ka process neapstājas, tā būtu darbu 

optimizācija, jo viens, ko es vēlos ieviest, ideālā variantā, ja strādājam pilnā sastāvā, ka nav tā ka 

viens cilvēks rūpējas par savu jomu un visu zina savā jomā, kas ir labi, bet, ka tas notiek arī 

konsultējoties ar citiem Valdes locekļiem. Tādā gadījumā, ja kāds aiziet atvaļinājumā, tad cits var 

pārņemt šo jautājumu un nav tā, ka ir saķertas galvas un neviens nezina, ko darīt. Caur resursu 

optimizēšanu iekšēji, ja kāds Valdes loceklis iztrūks un tas notiks ilgtermiņā, tad, protams, būs 

jāpārskata tas, ko mēs vēlamies sasniegt šogad, uzliekot par svarīgākus, protams, ārējos 

pārstāvības mērķus un nepieciešamības, jo tas ir iemesls, kāpēc mēs šeit sanākam un strādājam. 

Līdz ar to, kaut kas tajā mirklī būtu jāsamazina apjomos, bet no tā nevajadzētu ciest ārējai 

pārstāvniecībai. 

K. Zeiļuks pamet Zoom zvanu. 

 

Izteikšanās daļa 

 

D. Celuiko: Izjautājot kandidātu secinājām, ka kandidāts nav gatavs un pretēji savam 

apgalvojumam pa trim nedēļām nav nobriedis. Atslēgas jautājumos redzamais diezgan būtiski 

atšķiras no tā, ko mēs vēlētos redzēt prezidenta kandidātā un LSA prezidentā kopumā, tāpēc 

aicinām neatbalstīt kandidātu. 

A. Gudkovs: Piekritīšu, ka kandidāts vēl ir varbūt zaļš un piekritīšu apgalvojumam, ka kādos 

jautājumos par zināšanu pārbaudi, šīs zināšanas pietrūka, bet mūsu skatījumā, kas šķiet ir pozitīvi, 

ir tas, ka kandidātam ir skaidrs mērķis un redzējums tam, kā būtu jāsakārto visas iekšējās lietas jeb 



normatīvie dokumenti un sistēma organizācijas iekšienē, kā arī, manuprāt, Kristafers ir ļoti 

mērķtiecīgs un centīgs cilvēks un viņš darīs visu pēc sava labākā prāta un vēlmēm, līdz ar to, visas 

zināšanas viņš ātrā laikā iemācīsies. Cik daudz kandidātu zinu un redzu, viņš ir ļoti reprezentabls, 

kas sarunās ar politikas veidotājiem ir ļoti būtiski. Aicinu atbalstīt kandidātu. 

L. L. Reisa: Aicinu atbalstīt Kristafera kandidatūru, jo viņš sevi ir pierādījis ne tikai kā izcilu 

Banku Augstskolas studējošo pašpārvaldes vadītāju, bet arī kā akadēmiskā virziena vadītāju. 

Viņam ir interese par politiku, tās procesiem un viņam ir laba saprašana par augstāko izglītību kā 

tādu. Protams, ir lietas, kuras būs nepieciešams apgūt, bet, zinot Kristaferu personīgi un 

sastrādājoties ar viņu kā vadītājam ar vadītāju, es zinu, ka viņš ļoti ātri mācās un ka spētu ļoti labi 

novadīt šo organizāciju, un tiktu ar visiem pienākumiem galā. 

L. Kampa: Aicinu atbalstīt kandidātu. Varbūt šodien par dažām zināšanām viņš bija samulsis, 

tomēr akadēmiskā virziena amatā esot neilgu laiku, viņš jau ir nopietni daudz ko mācījies un 

pievērsies. Tāpat, ļoti svarīgi ir tas, ka viņš grib sakārtot iekšējo vidi un visus apvienot un es 

domāju, ka Kristaferam tas izdosies. Redzu to, ka viņš jau līdz šim ļoti aktīvi ir iesaistījies dažādās 

citās organizācijās, viņš ir uz daudz ko spējīgs. Tas, ka viņš ir uzlicis sev par prioritāti LSA un ir 

gatavs atteikties no citiem amatiem, manuprāt, pierāda, ka kandidātam rūp šī organizācija un ka 

viņš darīs visu, kas ir viņa spēkos. 

M. Biskars: Piebildīšu klāt to, ka Kristaferam ir ļoti labas un spēcīgas publiskās runas prasmes. 

Viņš māk izklāstīt savu domu tā, lai to varētu saprast un viegli uztvert. Manuprāt, tā ir ļoti noderīga 

kvalitāte prezidentam. 

R. A. Strods: Strādājot ar Kristaferu iepriekšējā Revīzijas komisijā, varu teikt, ka viņam ir 

iniciatīva un mērķtiecīgums, viņš ir jaudīgs un ir arī izpratne par LSA darbību, tās normatīvajiem 

aktiem un tamlīdzīgi, bet mani joprojām māc šaubas par to, vai viņam šis zināšanu grozs ir 

pietiekami liels, lai vadītu šo organizāciju kā prezidentam. Nav šaubu, ka viņš varētu turpināt būt 

lielisks akadēmiskā virziena vadītājs un vēl mācīties, bet, personīgi uzskatu, ka pietrūkst zināšanas, 

lai veiksmīgi vadītu šo organizāciju. 

L. Priedīte: Es, Banku Augstskolas studējošo pašpārvaldes vārdā, aicinu atbalstīt Kristafera 

kandidatūru. Divu gadu laikā, ko esmu strādājusi kopā ar Kristaferu Banku Augstskolas studējošo 

pašpārvaldē, varu apgalvot, ka viņš ir mērķtiecīgs, pilda savus solījumus un ar viņu sastrādāties ir 

viegli un patīkami, kā arī viņš ir ļoti zinošs un ja arī viņš vēl nav kaut ko apguvis, tad noteikti veltīs 

tam laiku un pilnveidos sevi. Mēs, Banku Augstskolas pašpārvalde, esam bēdīgi, ka nāksies 

šķirties no Kristafera, bet zinām, ka šis amats ir viņam piemērots un vēlam visu to labāko.  

A. M. Vērdiņa: Aicinu atbalstīt kandidatūru, jo, atgādinot par iepriekšējo Kongresu, bija šī 

diskusija par zināšanām un mācīšanos, bet, ja mēs nedosim iespēju apgūt šīs zināšanas, kurš nāks 

viņa vietā? Šī jau ir otrā reize, kad mēs cenšamies ievēlēt LSA vadītāju. Ir jāļauj mācīties, jo mēs 

visi, uzsākot jaunu darbu, mācāmies. Tāpēc šis nav iemesls, kāpēc neievēlēt un neatbalstīt 

kandidātu. Liepājas Universitātes studējošo pašpārvalde atbalsta Kristafera kandidatūru. 

D. Celuiko: Tas, ko mēs secinām, ir tas, ka LSA prezidents ir pozīcija, kurā ir jāmācās. Iepriekšējā 

Kongresā netika ievēlēts prezidents, tāpēc neuzskatu, ka būtu korekti teikt, ka jāievēl šoreiz tikai 

tāpēc, ka iepriekšējo reizi neievēlējām. Tas būtu dīvaini. Es aicinu apsvērt, vai tiešām LSA 

prezidenta amats ir tā pozīcija, kur dažu mēnešu laikā visu var apgūt, ka tāpēc, ka cilvēks ir labs,  

viņš būs arī labs prezidents. Diemžēl, prakse rāda, ka cilvēka personiskās kvalitātes, lai cik izcilas 

nebūtu, obligāti netranslējas arī profesionālās. 

E. Dāldere: Vēlējos teikt to, ka esmu atteikusies no vēlmes kandidēt uz LSA prezidenta amatu, 

līdz ar to, Kristafers nolēma kandidēt. Nevēlos vairāk kandidēt uz LSA prezidenta amatu, 

personīgu iemeslu dēl, bet noteikti mēs kā Valdes locekļi atbalstīsim Kristaferu, centīsimies sniegt 

viņam visu nepieciešamo informāciju, lai viņam kā prezidentam būtu vieglāk iekāpt šajās kurpēs. 

Tāpēc aicinu atbalstīt šo kandidatūru, Kristafers mācās ātri un noteikti mēs kā Valdes locekļi 

atbalstīsim viņu visur, kur tas būs nepieciešams. 

K. Zeiļuks atgriežas Zoom zvanā. 

 

5. Balsojums par prezidenta amata kandidātu 



 

Tiek pieņemts lēmums balsojumam atvēlēt 25 minūtes laika. A. Barkāne iepazīstina ar balsošanas 

kārtību. 

 

K. Sproģe: Izsludinu balsojumu: “Par Kristafera Zeiļuka ievēlēšanu Latvijas Studentu 

apvienības prezidenta amatā.” 

 

Tiek izsludināta balsošanas pauze līdz 12.00. 

 

6. Prezidenta vēlēšanu rezultātu paziņošana un apstiprināšana 

 

Kongress atsākas 12.02. 

J. Širina: [paziņo balsojuma rezultātus] 

 

PAR PRET 
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Lēmums: “Par Latvijas Studentu apvienības prezidentu ir ievēlēts Kristafers Zeiļuks.” 

 

K. Sproģe: Ir jāapstiprina vēlēšanu rezultāti. Vai kādam ir iebildumi pret vēlēšanu rezultātu 

apstiprināšanu? 

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

Lēmums: Vēlēšanu rezultāti ir apstiprināti. 

 

Kristafers Zeiļuks nodod prezidenta zvērtestu. 

 

Kongress slēgts: 12.13 

 

Kongresu vadīja K. Sproģe 

Kongresu protokolēja E. Druvaskalne 
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