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1. Iesniegumu apstiprināšana 
 Nav iesniegumu 
 

2. Mandātu apstiprināšana 
 Visi mandāti apstiprināti 
 
 

3. Darba kārtības apstiprināšana 
 Visi par 
 
 

4. Ievadlekcija pirmkursniekiem 
 Enija uzņemas galvenā orga lomu. 
 

 
5. Balsu skaitīšanas komisijas izveide 

 
Piesakās pati – Maša 
Izvirza: Laura, Ansis, Daniels, Kārlis, Roberts 
Piekrīt: Maša (kaneshna), Laura, Ansis, Daniels, Roberts 
 
Piedāvātie laiki: 3:5:5 (4 par) ; 5:3:5 (5 par); 2:3:5 (1 par); 6:6:6 (1 par)  
 

6. Kultūras virziena vadītāja vēlēšanas 
 
Karlīna dod slaveno pēdējo runu (nesagatavotu, pietam) : Ļoti patikās, daudz foršu 
pieredžu. To mega novērtēju. Cerams, ka šim cilvēkam ies tikpat labi kā man. 
 

 Tavs spožmirklis? 
- Valentīn dienas balle. Notika viss, kas vien varēja notikt – lieliskas grupas, 

lieliskas dejas un ugunsdzēšamais aparāts. 

 Artūrs Mikāls: Kādas prasmes vajag šim amatam? 
- Motivētam veidot daudz pasākumus. Daudz, jo daudz motivācijas. 

Ovācijas zālē. 
 
Izvirza: Kaspars, Marta, Nauris, Zigmārs ziemeļbērns, Aija 
Piekrīt: Kaspars, Marta, (Zigmārs par jaunu) 
 
Kaspars runā:  
Bija maz laika domāt, šo es gribu pat tikai šos pēdējos divus mēnešus vai vairāk. Ko es 
gribu? Organizēt – iesvētības, spēļu vakari (tos vajag noteikti, varētu ar datoriķiem atkal 
:)), novusa turnīru vajag turpināt. Kopumā visus pasākumus taisām, jūs tik piedāvājat. 
Visu centīšos, nē, obligāti būs un būs perfekti. Man ir daudz draugi, sooo būs daudz 
atbalst. Zinu, kur visas mantas stāv. 
 



Jautājumi: 
 

 Kriviņš: Ko darīji Baldonē? 
-  Biju mamma, nakts trases posms, darīju darbus kopā ar saviem 

pirmkursniekiem, palīdzēju ar ēdienu, liku gulēt bērnus, piecēlu bērnus - nu 
visu 

 Dace: Nebūs grūti norīkot cilvēkus. 
- Mačešu, likšu darīt darbus visiem. 

 Zigmārs: Kāpēc Marta ir nepiemērota šim amatam? 
- Viņa ir kompetenta, arī laba, bet, … bet es labāks. 

 Kāda mīļākā galda spēle? 
- Katana, codenames, pingvīni kaut kādi - ļoti daudz spēles. 

 Guna: Tev ir darbs, cik tev tas aizņem laika? 
- Tikai vienu dienu, tā kā tas neietekmēs daudz neko. 

 Soo, piektdien nāksi uz datoriķu spēļu vakaru? 
- Jā? Jā.. jā, jā, jā!!! 

 Laura : Tev ir 2 mēneši, ko no savām prasmēm pa to laiku gribi attīstīt? 
- Labāk organizēt pasākumus; būt ne tikai labā roka, bet kā galvenais, kas visu 

stumda uz priekšu. 
 
Marta runā: 
Ovācijas no sabuxa un Enijas. 
 
Esmu Marta, varbūt zināt mani kā meiteni, kas pa daudz streso par dekorācijām ballēs. 
Tieši ballēs esmu palīdzējusī, Karlīna pati zin. Kāpēc es gribu? Kā SP un visi pārējie, 
mums pēdējie mēneši ir atlikuši šeit, tādēļ gribu, lai ir skaisti un arī grandiozi. Lai 
pirmīšiem fukšu balle patīk, it īpaši pirmīšiem. Daudzi ir pārāk depressed, vajag ko 
skaistu - balles, spēļu vakari utt.. Kaut  vai sakārtot un sakopt šejieni, lai atstātā 
fakultāte būtu skaista.  
Gribu katru mēnesi sēdes, lai zinātu, kas notiek. Varbūt netaisīšu es iesvētības, bet 
bušu tam cilvēkam lielākais palīgs. Man ir kontakti, lai viss būtu superīgi. Balsojiet par 
mani! 
 
Jautājumi. 
 

 Zigmārs: Tā kā nav akmens, kurš uzdotu šo jautājumu, tad kāpēc tu esi absolūti 
super amatam, bet Jurītis neder? 
- Negribu nevienu nolikt, bet Kaspars ir vairāk tas, kas palīdz, bet nevis tas, 

kas liks visiem visu darīt. 

 KO darīji Baldonē? 
- Biju mamma, abi mani bērni ir Mr un Ms Baldone. Laidu iekšā nakts trasē 

(Guna: rimtīgi labi organizēja un pārkārtoja komandas) 

 Karlīna: Minēji, ka fukšu ballē gribi ko īpašu? 
- Pašlaik konkrēti nav, bet par to nesen tikai tā sāku domāt. 

 Guna: Ja ievel Kasparu, vai tu turpini strādāt? 
- Ja. 



 Tas pats ko laura, ko labu iemācīsies ar šo amatu? 
- Sakārtot darbus un dalīt - pašlaik man ir tā, redzu, ka grūti, pati izdarīšu; bet 

nē, tagad likšu visiem visu. 
 
 

DISKUSIJA 
 
Kriviņš: Balsojiet par Kasparu, viņam būs daudz, ko mācīties, un tad jau redzēs kā 
viņam ies; ja nu kas, Marta gan jau tālāk stafeti paņems, palīdzes ja nu kas. 
Guna: Tieši to pašu domāju. 
Dace: Kā jau Marta teica, Kasparam nepadodas tik labi vadīt cilvēkus, viņš iemācīsies 
pa diviem mēnešiem. 
Līva: Abi būtu lieliski, bet arī piekrītu, ka varētu dot Kasparam šo iespēju. Laba pieredze 
kā izaicināt sevi. Martai, domāju, būs viss nākošais gads. 
Irina: Aicinu par Kasparu. Tā ir nereāla pieredze, un pēc sevis zinu, ka viņš ļoti daudz 
iegūs un sapratīs, vai tas ir viņam, vai ne. 
Zigmārs: Es bušu riebeklis, Marta likās spēcīgāka. Jurītis ir foršs, bet ja mēs balsojam 
par amatu, tad piemērotākais ir tas ar prasmēm. 
Karlīna: Piekrītu Zigmāram, ja viņu tagad ievelēs, tad viņa uzreiz būs tik labāka 
nākošajā sajaukumā šajā amatā. 
Laura: Man plosās sirds, nezinu kā to teikt. Par Martu 100% pārliecība, bet no otras 
puses, kad pati kandidēju par priekšsēdētaju, teicu, ka ir svarīgi mācīties ko jaunu. 
Tādēļ no tās puses es gribētu Kasparu. Kad organizē fukšus un tā, vajag divus – vienu 
par balli, otru par pašiem fukšiem. 
Sabīne: Es par Martu, viņa daudz darīja un ir pelnījusi to. Saka, ka bija tikai dekorāciju 
cilvēks, bet labi visi zinām, ka bija daudz vairāk par tikai to. 
Enija: Ceru, ja ievēlām Kasparu, ka tas Martai nenositīs domu uz nākošo gadu 
Laura: Balsojiet par to, kuram liekas, ka būs labāk. Jebkurā gadījumā ar pasākumiem 
palīdzēsim mēs, tādēļ domājiet ar ko gribat sastrādāties labāk. 
 
Maša demonstrē kā strādā demokrātija. 
 
Neizlemīgi cilvēki savākušies šodien, balsojam vēlreiz. Kandidāti runās atkal, laikam 1 
min? 
 
Kaspars runā: 
Es daudz lietas daru un līdz beigām, kā arī man šis patīk. Ir daudz cilvēki, kas man 
palīdzes.  
 
Jautājumi 
 

 Dace: Ko tu varētu iegūt no šī, un vai tev tas būs noderīgi? 
- Plašāka komunikācija ar citām fakultātēm, vairāk draugi. Saprastu kā cilvēki 

strādā (kuri dara, kuri ne, un ko ar viņiem darīt), kā likt cilvēkiem darīt un 
skatīties beidzot, būs kā mainītas lomas vietām. 

 Līva: Skala? 



- 10!! 

 Laura: Cik daudz no 1-10 tev vajag šo pieredzi un gūt ko jaunu? 
- 10. 
 
 

Marta runā:  
Jau iepriekš teicu par Juri, ka viņš vairāk paklausa. Bet esmu saprotoša; ja mani 
ievēlēs, tad ņemšu viņu līdzi paspārnē, lai mācās; ja viņš būs kultūras cilvēks, tad 
nākošgad tā būšu es. Kāpēc es? Jo man faking pieredze, daudzas naktis pavadīju pie 
23765 puķītēm, nezinu kā paspēju. Esmu 100% par to, lai ir skaisti un viss līdz galam 
izdarīts. 
 
Jautājumi 
 

 Guna: Varbūt 2 mēnešu pauze, lai tev ir laiks atelpai pirms jauna sasaukuma? 
- Nē, no virtenēm es atpūtos, esmu gatava un motivēta jau tagad. 

 Līva: Skalā no 1 līdz 10, cik ļoti tu to gribi? 
- 10, nē 11. 

 Laura: Man ir svarīgi, lai cilvēki arī izbauda, ko dara. 
- Noteikti to izbaudīšu, būs cilvēki, kas būs atbildīgi un es no augšas atbildīga 

par viņiem. 
 
DISKUSIJA 
 
Zigmārs: Joprojām skaidrs, ka Marta. Galu galā Kasparam ir iespēja kandidēt uz 
jebkuru amatu nākamajā sasaukumā. Nav nopietna iemesla ievēlēt tagad. 
Irina: Atbildot Zigmāram, ja neievelēsim Kasparu tagad, tad viņš negribēs tālāk. Vai mēs 
nevaram divus? 
Ernests: Mums jāvienojas, lai var.  
Karlīna: Esmu par Martu, nepiekrītu Irinai, domāju, ka Kaspars tāpat kandidēs nākošajā 
partijā. 
Zigmārs: Vai viņš gribēs vai ne, tā jau ir viņa darīšana, ne mūsu. Mums ir jāievēlē 
labākais kandidāts – Marta, un aicinu to darīt arī citiem. 
Laura: Pēc otras runāšanas gribu Kasparu, jo gribu, lai viņš mācās un iegūst pieredzi, 
un tālāk iet kaut kur vairāk, ne tikai valdē. 
Dace: Pēc otrām runām, domāju par Martu, jo viņa ir atpūtusies un nav sastresojusies. 
Ja viņa tiesām grib tagad un vēl pēc tam, tad viņa to ir pelnījusi. Nākošreiz Kaspars var 
būt citā amatā, piemēram, finanšu. 
 
Kaspars – 5 par, 6 pret 
Marta – 6 par, 6 pret 
 
 
 

7. Potenciālo biedru semināra galvenā organizatora vēlēšanas 
 



Izvirza: Toms (elektroniski iesūtīta vēstule), Enija, Guna, Līva, Zigmārs, Kaspars, Aija, 
Dace, Marta, Artūrs Kriviņš 
Piekrīt: Toms, Enija, Zigmārs 
 
Zigmārs lasa Toma pieteikumu 
Toms laikam whatsapp atbildēs uz jautājumiem. 
Laura: uzdodiet jautājumus un mēs sametīsim čatā. 
 
Jautājumi 

 Laura: Ja ir slikti ar organizatoriskajam spējām, tad kas to darīs? 
Marta: Viņš sarunāja ar mani un Eniju, un Sabīni, ka mēs palīdzam. 

 Kalvis: Vai viņš speciali izvēlas cilvēkus komandai, vai ņem jebkuru? 
- Nē primāri cilvēki, kuriem uzticos. 

 
Enija runā:  
Es plānoju kā varētu šo darīt, bet tad mēs vakar saņēmām Toma e-pastu. Pāris 
mēnešus atpakaļ Toms arī uzrunāja mani par šo amatu, bet es teikšu, ka es gribu 
Tomu. Neierasta situācija, vai ne? Dzirdējāt vēstuli un redzējāt cik viņš to grib, es arī 
gribu – bet mana griba ir kā drupača salīdzinot ar brīvības pieminekli. Varbūt nākošgad. 
Ja gribat balsot par mani, tad balsojiet par Akmeni, jo būšu viņa komandā. Viss būs 
kartībā, uzticam Tomam. BalsoJIET PAR TOMU!!! 
 
Jautājumi 
 

 Kriviņš: Sinuss vai kosinuss? 
- Sinuss. 

 Laura: Kāpēc negribi? 
- Gribu, bet nākošgad Tomam nebūs tāda iespējā vairs un viņš grib vairāk. 

 Aizmirsti par to, ka Toms to grib. Ko tu gribētu darīt, ko mainītu/darītu? 
- Esmu daudz laika pavadījusi ar pirmkursniekiem, man viņi patīk, un tur es 

viņus varēšu sev dabūt vēl tuvāk. Man patīk iedvesmot cilvēkus lai iesaistās 
SP. 

 Ko negribētu dari, bet tas būtu jādara. 
- Ja ir kas, ko negribu darīt, tad to es nedaru, ja gribu PBS, tad uz visiem 100. 

 Līva: Vai negribi būt organizators un Toms palīdzētu? 

 Ja Toms nebūtu, tad viņš nebrauktu. 
- Tas būtu stulbi, ka es viņam solu, ka esmu komandā, un pati tagad paņemu 

viņa vietu. 

 Kādēļ gribi sekot Tomam? 
Viņa pieredze - viņš zinās kā pareizāk to izdarīt. 

 Laura: Ja Toms ir galvenais orgs, tad tu saproti, ka tev būs jādara vairāk nekā 
viņam. Vai būtu gatava 70% paveikt? 
- Jā, es esmu gatava darīt, bet es jau neesmu vienīgā komandā. Gūšu pieredzi 

un nākošgad varēšu ņemt šo uz sevi. 
 

 



 
Zigmārs runā:  
Man nav komandas un noteikta plāna. Gribētu uzaicināt organizatorisko psihologu, tieši 
tajā teambuilding jomā. Par jautājumiem kā organizēt, man būtu jāgriežas pie Lauras, 
bet pašlaik nav sanācis. Divus lektorus es jau esmu iedomājies, bet vēl neesmu 
uzrunājis. Neslēpšu, ka ja jūsu atbalsts novirzīsies par labu man, tad Akmenis noteikti 
tiks uzrunāts kā svarīgs cilvēks. Man viņa aktivitātes iepriekšējā PBS ļoti patika. Vai 
varēšu izdarīt, vai pietiks laika – domāju, ka varēšu izdarīt. Laura iedeva labu piemēru. 
Mans lielākais izaicinājums būs nokomplektēt pilnu komandu un atrast telpas. Bušu 
priecīgs, ka atbalstīsiet, bet neaģitēju par sevi. Tas, ko rakstīja Akmens ir vērā ņemams 
un es viņam uzticētos. 
 
Jautājumi 
 

 Kriviņš: Par cik pirksi manu balsi? 
- Nē, es par godīgu politiku. 

 Kaspars: Kādus uzticamus cilvēkus tu redzi, kas tev palīdzes, no SP un citus? 
- 2 no SP un aktīvistu vides jau nosaucu, noteikti uzrunātu Lauru kā 

konsultanti, jo viņa dabūja to uz 10 ballēm. Noteikti arī Akmeni, tapāt arī 
gribētu pieturēties pie SP valdes kā uzticības personām – tas būtu stabils 
kodols, kas jau dara. Mana stiprā puse būtu kāda senāka vecbiedra 
piesaistīšana. 

 Laura: Vai ņemsi visus, kas grib būt komandā? 
- Ar ņemšanu tos kas grib ir tā, sakumā jāapzinās cik tādu gribētāju ir. Ja ir pa 

daudz, tad kaut kā atlasīšu cilvēkus pēc pieredzes - cik jau darījis, kāda 
motivācija. Kalvi noteikti arī par uzticības personu, ja nu kas. 

 Kalvis: Kāda ir tava pieredze ar iepriekšējiem pasākumiem? 
- Lielākais pasākums, kur es piedalījos bija 2017. gadā, bijām 4 un 

noorganizējām pasākumu ar aptuveni 400 dalībniekiem. Tas ir saistīts ar 
studentu organizāciju Patria, ar viesiem no Igaunijas, Polijas un Vācijas. Un 
apziņa no tā ir, ka maza, bet fokusēta komanda spēj darīt lielas lietas. Guvu 
pārliecību, ka spēju darīt lielas lietas un aizvietot cilvēku, kas ir ārpus aprites. 
Mēs bijām pa maz organizatoru, bet viss notika un bija ļoti labi. 

 
 

DISKUSIJA. 
 
Sabīne: Ir jēga runāt? Akmens. Esmu redzējusi viņu nopietnās un nenopietnās 
situācijās, redzēju kā viņš deva runu un tika ievelēts kā senatoros. 
Marta: Ari LUSP bija cilvēki, kas viņam negribēja uzticēties. Bet, ja viņš būs, tad pa 
120%, jau pat vakar domājām dziesmu. Kritīšu un klupšu par Akmeni. 
Kalvis: Ja varētu savienot Zigmāra domas un to visu ar akmeni, būtu izcili. 
Guna: Tā būtu laba iespēja Tomam gūt pieredzi, Zigmāram jau ir tāda, tādēļ Tomam 
būtu labāka iespēja. 
Irina: Vai tad Toms nav gana daudz izdarījis LUSP, SP un visur. Endijai jādod iespēja to 
darīt. 



Laura: Tomam ir skaits pieteikumus, es lasīju un smaidīju. Viņš man bija ideju cilvēks 
PBS. Man žēl par Eniju, arī domāju, ka varbūt viņa baidās, ka Toms jau pieteicies, jo 
viņai šī ideja bija jau sen, bet ja nē, tad nē. Bet drusku žēl. 
 
Enija 1 par, 7 pret 
Akmens 8 par, 1 pret 
Zigmārs 2 par, 7 pret 
 

8. Iesvētību galvenā organizatora vēlēšanas 
 
Izvirza: Nauris, Marta, Jaiga (Kaspars + Marta), Kaspars, Sabīne, Dace, Līvā, Aija 
Apstiprina: Nauris, Jaiga 
 
Nauris runā:  
Mācos optometriju woooo!!! 
Gribu šo amatu, jo gribu novadīt ko šeit, esmu labs kandidāts un ideju ģenerators. 
Nakts trasi stabili pavilkšu, ir daudz idejas, par balli paprasīšu. Mana ideja - runājot ar 
Kalvi, viņam mana ideja nepatika. Aizgāju uz veikalu un domāju, ka vajadzētu šo ideju 
apaudzēt. Domāju - Meksika, tekila, asi ēdieni, pinjata, siena imigrantiem u.c. Četri 
posmi jau reāli gatavi. Varētu būt border control, šoti, kurus nevar ar rokam un tā. 
Varam staigāt ar sombrero un ūsām un dzert tekilu.  
 
Jautājumi 
 

 Kriviņš: Teici par tekilas šotiem, bet meksikāņiem ir izcils korona alus, var 
apvienot? 
- Domāju, ka mierīgi. 

 Sabīne: Tu ilgi neesi SP, nesi darījis lietas, vai tu tiksi to darīt? 
- Nē, tā nebūs. Iesaistījos vēlāk, jo nezināju, ka visi tiešām darīs lietas. Vadīju 

vidusskolā pasākumus. 

 Guna: Ko vadīji? 
- Aklos randiņus. 

 Kalvis: Kas ir svarīgākais iesvētībās? 
- Lai ir forši un būtu kur nomazgāties. 

 Laura: Parasti ir kopā ar datoriķiem, vai varēsi ar viņiem komunicēt? 
- Es domāju ka jā, Aristotelī sachillojam. 

 Laura: Varēsi visu kopā, gan nakts trasi, gan balli? 
- Nakts trasi jā, bet par balli tur būs jāpadomā. 

 Ernests: Kas ir prioritāte? Un nez vai būs tik liels budžets. 
- Balle. Nu to tekilu var jau kā šņabi ar krāsvielām. 

 Zigmārs: Ko uzskati par nekaunīgiem un pašcieņas graujošiem posmiem? 
- Kalvis teica, ka tas viss zajbal un es piedāvāju šo. Trakākais ir tekilas šots 

laikam. 

 Kriviņš: Kas ir pats galvenais? 
- Lai viņi sadraudzējas un apvienojas, protams, iziet visus posmus priecīgi. Lai 

nav jādomā kur mazgāties un var doties uz balli. 



 
Jaiga runā: 
Pirmā lieta - iesvētības – liksim daudz degt, viss būs oglēs un ugunīs. Mūsu doma ir 
tāda, ka es, Marta, rīkoju balli, bet Kaspars - nakts trasi. Protams, viens otram 
palīdzēsim. Es (marta) nebīju uz iesvētībām, tādēļ to Kaspars, bet balles ir mana lieta. 
Kaspars: Redzēju visas iesvētības, picu nedabūju, bet zinu kas bija labi un slikti. 
Sadarbosimies ar datoriķiem. Nebūs haotiski, sataisīsim, lai ir chill. 
 

 Laura: Vai tu iesi savās pirmajās iesvētībās. 
- Jā. 

 Naurim bija labas idejas, vai uzklausīsiet? 
- Jā, protams, jau padzirdēju un visu ņemsim vērā? 

 Kas jums būs primārais, jo nav tik liels budžets. 
- Skatīsimies ko darīt, vairāk nakts trasi, jo balli var uztaisīt ar Spotify, un citi 

noguruši pēc nakts trases un nenāk nemaz uz balli. Mēģināsim izlīdzināt. 

 Zigmārs: Kāda, Kaspar, ir tava attieksme pret pazemojumiem nakts trasē? 
- Būs un kā vēl, Nu nebūs pārāk traki, bet būs. 

 Ko plānojat darīt ar tiesnešiem kuri ir pārlietos sulu? 
- Liksim viņiem papildus cilvēkus. 

 Guna: Zināt ko tiešām neņemt. 
- Jā, laikam Vimbu. 

 
DISKUSIJA. 

 
Sabīne: Nauris jau kopš pēdējās karaokes visu laiku iesaistās nereāli, un viņam ir jādod 
iespējā tagad šo paveikt, un viņš noteikti konsultēsies ar pārējiem. 
Zigmārs: Arī atbalstu Nauri, viņam bija pārliecinošāk par nakts trasi. Beidzot atdzīvojas 
optometrijas cilvēki, viņš būs kā piemērs un varēs kādu no optometriem ņemt palīdzēt. 
Guna: Mēs liekam klāt blakus kādu, kurš taisa balli, vai viņš pats piemeklēs? 
Andra: Domāju, ka ja Marta grib balli, tad var iet, un Kaspars arī iesaistīsies. Viņi 
palīdzes tad Naurim ar to. 
Laura: Balsojam par Nauri, un lai viņš atrod cilvēkus kuri palīdzēs ar balli. 
 
Jaiga: 0 par, 12 pret 
Nauris: 12 par, 0 pret 
 
 

9. SPP un Domes biedru pārbaude 
 
Cilvēki lekciju dēl neiet, vajag jaunus biedrus dažus. Domes sēdes ir trešdienās 15:00. 
Arnolds, Marta, Sabīne – mat??? 
Roberts, Dace, Laura – FSSP 
Dāvis - MSSP 

 
10. Valdes plāns līdz 15. novembrim 



 
Laura: Atrast pirmkursniekus; motivēt, lai nāk uz sēdēm, un palīdzēt ar pasākumiem. 
Līva: Gribu pabeigt par LUIS anketām, pastāstīt visiem kursiem, un uztaisīt akadēmisko 
semināru. 
Krīviņš: Sponsori pasākumiem, ekskursija uz Mikrotik. 
Marta: Fukšu balle, pirmā kultūras sēde. 
Ennija: Ievadlekcijas pirmkursniekiem nākošnedēļ, sēde. 
Dace: Nodrošināt, lai iztērējam visu LU budžetu, saorganizēt akadēmisko semināru. 
Guna: Atskata raksts par vasaru, kādu saliedējošo pasākumu, varbūt PBS (ja esmu 
Akmens komandā) 
 

11. Zinātnieku nakts 
 
28. septembrī ir zinātnieku nakts. Nāks bērni, vecāki utt. Mums vajag 10 cilvēkus, arī 
pirmkursniekus, pētām būs pica un alus. Artūrs ir galvenais, viņš jums rakstīs un zvanīs. 

Marta, Maša, Ansis, Arnolds, Kaspars, Kārlis Līva un vēl citi.  

 
12. Baldones atskats 
 
Guna: Liels paldies. Es esmu apmierināta ar Baldoni, ir liels gandarījums. Domāju, ka 
visu izdarīju, katrā pasākumā kaut kas notiek - pa daudz guļ vai kā. Bet 3 dienas bija 
foršas, pirmkursnieki izdarīja šausmīgi lielu darbu, jūs esat čakli. Organizatori arī daudz 
palīdzēja. Žēl, ka nojuka mazā lekcija, bet to ieliksim ievadlekcija. Ēdiens bija garšīgs, 
sports notika, viss notika. 
 

13. Dažādi 
 
Jauno fiziku skola sestdien, vajag palīdzību, ejiet pie Martas. 
Lielisko deju vakars 14.09. 
Mēneša aktīvists -  sveicam Zigmāru!! 
Turpinām SP telpoties! 

 
Sēde beigta: 21. 18 
Protokolēja: Dāvis Kalvāns 


