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Protokols 

LU FMOF SP 2. kopsapulce 

21.11.2019 

Norises vieta: Zinātņu māja, Jelgavas iela 3, 301. telpa  

Sēdi vada: Dāvis Kalvāns 

Valdes locekļi/biedri: Kaspars Vītols, Aigars Langins, Laura Nelsone, Dace Osīte, Jekaterina 

Bogdanova, Linda Arāja, Sanita Agloniete, Rolands Aleksandrs Rudenko, Laura Laurita Ķergalve, 

Angelina Ganebnaya, Irina Marakova, Kitija Kristiāna Berga, Kristers Nagainis, Ansis Pauliņš, 

Līva Luīze Levko, Anna Volksone, Kitija Alise Štucere, Elīna Frīdvalde, Guna Brenda Pogule, 

Dāvis Kalvāns, Paula Biseniece, Anete Bērziņa 

Viesi: Kristiāns Križmanis, Ksenija Jakušenko, Sindija Zaharāne, Kalvis Lauberts, Toms Akmens, 

Nauris Krišjānis 

Darba kartība: 

1.    Mandātu apstiprināšana 

2.    Iesniegumu apstiprināšana 

3.    Darba kārtības apstiprināšana 



4.    Balsu skaitīšanas komisijas izveide 

5.    Valdes vēlēšanas: 

o  Kultūras virziena vadītājs 

o Ārlietu ministra vadītājs 

oVietnieks  

oFinanšu virziena vadītājs 

o  Akadēmiskā virziena vadītājs 

o Propagandas virziena vadītājs 

           6. Ciparkūkas 

           7. Dažādi 

 

Sēdes sākums: 18:40 

Sākam ar sveicienu. 

1. Mandātu apstiprināšana 

Nav neviena klātesošā, kuram jāpieņem mandāts.  

2. Iesniegumu apstiprināšana 

Anastasija par to, ka nav.  

Balsojums:  

2 pret, 4 atturas, 12 par  

3. Darba kārtības apstiprināšana  

(Rīt, 22. novembrī, būs mikrene!) 

Balsojums:  

Par 15, pret 0, atturas 3 

4. Lietotne Slack Fizmatu čatam 

Guna: Priecājas par būšanu telpas priekšā. Ir lietotne Slack, tur var reģistrēties ar linku. Šobrīd 

Fizmatu čats ir cancer. Vairāk kā puse to nelasa. Daudz info, kas max nav vajadzīgs. Slack ir 

channeli, kurus var taisīt par dažādām tēmām un varēs novērst to, ka svarīgas ziņas pazūd. Šī 



lietotne ir labāka par Discord, jo tur var taisīt sarakstes zem konkrētām ziņām. Nebūs pārāk daudz 

ziņu un tiek novērsta spama veidošanās. Let’s go for it? 

Langins: Discordu daudzi jau izmanto, tho. 

Laura: Var aizsūtīt kaut kādus aprakstus par katru lietotni.  

Dāvis: Fizmatos bieži notiek dažādas paralēlas diskusijas, kam wa ir grūti izsekot.  

Langins: Jāpāriet uz vienu no tiem! 

Guna: Vai tu pārietu uz Slack, ja vairākums nobalsotu par to? 

Langins: Mēģinātu. 

Kalvis: Arī fb oldies čatā par to jāatgādina 

Dāvis: Paldies, Gunai. Dodamies prom no wa. Vajag vēl padiskutēt.  

Linda: Pamēģināt abas lietotnes un skatīties, kura izdzīvo.  

Dāvis: Nope, dublēsies ziņas un būs apjukums. 

5. Balsu skaitīšanas komisijas izveide 

Izvirza: Kristiāns, Guna, Langins, Ansis, Linda, Kaspars, Ksenija, Kalvis, Rolands, Angelina, 

Toms, Kvēsele, Laurita, Kitija Š., Kitija B.  

Apstiprina: Kristiāns, Guna, Kvēsele, Laurita, Kitija B. 

Balsojums: 

18 par, 0 pret, 0 atturas 

6. Valdes vēlēšanas 

Laiki: 10:10:15 (0), 7:10:10 (11), 6:6:6 (1), 7:7:7 (0), 5:3:10 (1), 5:3:5 (4), 7:10:7 (1) 

Elīna ir apmandātota. 

Balsojums: 

 17 par, 1 pret, 0 atturas 

a. Kultūras virziena vadītājs 

Izvirza: Kvēsele, Dāvis, Anna, Ansis, Elīna 

Apstiprina: Kvēsele, Anna 

Kvēsele izsakās: Ir Kvēsele, kandidē otro reizi, jo pirmo reizi bija pavasarī. Sākumā kandidēja 

kopā ar Katju. Tagad kopš pavasara ir bijusi kultūras virziena vadītāja. Sākumā bija mantu cilvēks 

– nevar pārspēt Kasparu tho. Dabūja mēneša aktīvistu par Ziemassvētku balli. Orange mic -  

pirmais pasākums, orientiera oraginzatore. KVV kopš aprīļa. Gada aktīvists 2019. Pavasara balles 

galvenais orgs, pirmā balle šajā mājā. Bija arī iesvētību galvenais orgs.  



Iegūs pieredzi, kontaktus, kā reiz teica gudrs cilvēks (Guna) “slava un nauda”, arī bauda.  

Nākotnē plāno taisīt tuc-tuc ballīti, kas ir labdarības pasākums, un citas balles. Orange mic. Cuddle 

time sesijā – kaut kad sesijā aizbraukt uz patversmi, pamīļot dzīvnieciņus. Pēctecība – taisīt 

Fizamtbaļļu manuāli. 

Jautājumi:  

Kalvis: Kultūras mantojums? 

Labas atmiņas.  

Toms: Cuddle time var izvērst. Vai tu nebūsi kārtējais KVV, kurš gada laikā pazūd? 

Nē, šeit jūtos kā mājās. 

Kristiāns: Kā popularizēsi savus pasākumus? 

Pirmkārt, sadarboties ar PR virzienu. Sadarboties ar citu faķu PR cilvēkiem. Taisīt 

plakātus. Jānodod ielūgumus. 

Guna: Ko domā par FMD? Ko vajadzētu mainīt? 

Labs veids kā popularizēt. Orientierim nav iestaigāta taka. Ir pasākumi, kas obligāti FMD. 

Laura: Kā pienākums ir PR ballēm? 

Parasti ir specifisks cilvēks, kurš par to atbildīgs. Viņš domā, vai sadarboties ar PR 

virziena vadītāju vai ne. 

Kalvis: No kā tu smelies iedvesmu? 

Padomāšu. 

Dāvis: Kādas ir tavas domas par novusa čempionātu? 

Novuss ir cool, nez, cik cilvēku to actually dara. Par to jādomā. 

Guna: PR jātaisa max laicīgi. 

Laigars: Fizmatu diena – diena, kad visi staigā oranžajos kreklos, lai izrādītu fizmatismu. Būtu 

gatava kaut ko tādu virzīt? 

Vairāk PR, bet ideja cool. 



Kalvis: Sadarbība ar leišiem ir pie kultūras vai ārlietām? 

Ārlietām. 

Laigars: Ko domā par sadarbību ar RTU, viņi ķip fiziķi un matemātiķi? 

Nezinu, bet tā ir tomēr fizmatu lieta. 

Dāvis: Domā organizēt pilnīgi visas balles? 

Zinu, ka citi cilvēki jau grib organizēt balles.  

(Kalvis skaļi atkorķē.) 

Laigars: Kā palīdzēt ieviest jaunas iniciatīvas ikdienā? 

Make sure, ka cilvēki zina, ka var vērsties pie padomes. Galvenais, lai ir tā iniciatīva. 

Laigars: Vai tu būtu cilvēks pie kā vērsties? 

Jā. 

Laigars: Cik ir 7! ? 

Shrug. 

Kaspars: 1-10, cik ļoti tu to gribi? 

+bezgalība. 

Anna izsakās: Gan jau varbūt pazīstat. Ir ļoti kulturāls cilvēks ar ļoti kulturālu apģērbu. Ir Anna 

labākajos gados. Katjas un Annas kampaņa kultūrai. FMOF SP biedrs kopš kkāda novembra. 

Mantu slimība. Mēneša aktīvists visu laiku. Orange mic – mikrofons, kas atvērts fizmatiem. 

Orientiera organizatore Fizmatkautkas. KVV no novembra wink wink. Gada aktīvists kopš 2000., 

pavasara balles galvenais orgs.  

Pieredze – needs that sweet sweeet job experience. Kontakti – tagad nenormāli daudz telefonā. 

Daudz ballītes, orange mic, who the hecc is pēctecība.  

Ir lentenis. 

Jautājumi:  

Toms: Vai konsultējies ar iepriekšējo kultūras virziena vadītāju? 



Never met her. Pagājušajā gadā organizēju FMD tho. 

Kalvis: Slava un nauda, ar vienu nepietiek? 

Būs papildu budžets slavai. 

Kaspars: 1-10 cik tu to gribi? 

9. 

Laigars: Kādu pasākumu gribi ieviest? 

Iknedēļas raudāšanas sesijas, lai noveltu akmeņus (visus). 

Toms: Būs live feeds? 

Noteikti. 

Laigars: Varbūt tev ir kādi jautājumi mums? 

Ko jūs gribētu? 

Laigars: Integrēšanas čempionāts. 

Padomāšu, kad iemācīšos integrēt. 

Kaspars: Ja tevi neievēlēs, vai būsi liels palīgs Kvēselei? 

Yes. 

Laigars: Kur redzi sevi pēc pieciem gadiem? 

Maģistrantūrā šeit. 

(Kvēsele vēlāk, atbildot uz Kalvja jautājumu: grupu nekad par ofic budžetu un kaut kas vēl...) 

Diskusija 

Kaspars: Tik grūta izvēle nekad nav bijusi. 

Irina: Vai viens cilvēks var kandidēt divreiz. 

Toms: Pazuda darba prasmes. Iesaku balsot par pieredzējušo kandidātu. Nekandidē nopietni. 

Kalvis: Ātrintegrēšanas sacensības bija konceptuāli off, jo Anna nevar taisīt, līdz pati nemāk 

integrēt, kas nozīmē, viņa nemāk deleģēt. 



Dāvis: Dvj nevelkam garumā. Kvēsele ir labs kandidāts. 

Sanija: Vai Kvēsele turpinās organizēt visu pati? 

Dāvis: Domāju, ka nē. Tādēļ pats uzdevu šo jautājumu. 

Kaspars: Daudz komunicējis ar Kvēseli, atbildīgi organizēja un darīja to labi. Pati visu darīja, jo 

nebija neviena cita, tādēļ viņai nācās to darīt. Viņa labprāt iemācīs kādam citam.  

Kalvis: Kvēsele labi funkcionē arī nedaudz iedzērusi. 

Dāvis: Prieks, ka Anna palīdzēs organizēt. Kas zina, varbūt nākamgad solid kandidāts. 

Balsojums:  

Kvēsele: Par 18, Pret 1, Atturas 1 

Anna: Par 2, Pret 5, Atturas 13 

Līva Luīze Levko ievēlēta par Kultūras virziena vadītāju! 

b. Ārlietu virziena vadītājs  

Izvirza: Katja, Kaspars, Ansis, Saša, Guna, Paula, Dāvis, Kitija x2, Angelina, Elīna, Laigars 

Apstiprina: Katja 

Atklātas vēlēšanas šim amatam:  

20 par, 0 pret, 0 atturas  

Katja izsakās: Jau kādu laiku darbojas Ārlietās. Sagādā prieku, šķiet, ka izdodas, bet joprojām 

neliek mierā sexystyl. Motivē mācīties, jo citādāk ietu prom. Nevar aiziet, kamēr nav pabeigta 

persōnīgā vendeta ar cīsiņiem. Ļoti tuvas attiecības ar OneTouch dāmu. Māk rakstīt epastus 3 

valodās. Latviski ne vienmēr pareizi, bet vienmēr kvalitatīvi.  

Grib vīnu un atpūtu, šodien grib pievērst vairāk uzmanību sadarbībai ar citiem faķiem un 

universitātēm. Grib taisīt arī nopietnus pasākumus, ne tikai sadzert. Grib ciešāku sadarbību ar 

uzņēmumiem, vairāk sponsorus. Savāks komandu, taisīs sponsoru sarakstu revīziju. Jāizdomā arī 

paraugu, skeletu epastam – atvieglot procesu. Uzfrišināt sponsoru attiecības ar kaut kādiem 

pasākumiem, ne tikai bildēm tīklos.  

Apsola sponsorus, apsola sadarbību ar citiem uni, pasākumus, cīsiņus, iespējas visiem, kas nāks 

viņas darba grupā.   

Katjas dope izaugsmes graph.  

Jautājumi:  

Kalvis: Pasākumi. Vai apsoli pēc sesijas pasākumu – sadarbība ar leišiem. Vai apsoli? 



Jā! Ja atgādinās, tad laikam deleģēs. 

Toms: uzslavē par prezentācijas labo struktūru. Kas ir cīsiņu vendeta? 

Katja stāsta par saviem cīsiņiem. Cerēja dabūt cīsiņus uz talku, bet nope, ej dirst. 

Laura: Vai dibināsi un uzturēsi attiecības ar uzņēmumiem, lai varētu taisīt darba attiecības? 

Yes. 

Laigars: Kā tas izpaudīsies? 

Turpināšu strādāt ar Accenture. Pagājušajā gadā nekas tāds nebija, grib šogad sarīkot 

kādu pasākumu, kur iedvesmos cilvēks strādāt.  

Laigars: Uztaisīsi karjeras dienu? 

Yes, man garšo. 

Dāvis: Kad raksti sponsoriem, ņemsi garo vai īso pieeju? 

Uzraksta kodolīgi, ko grib un ko dos pretī, bet ar odziņu. Ja jāraksta 1000iem sponsoru, 

tad nav jēgas no gariem e-pastiem.  

Kristers: Kādēļ nerādi kādu epastu? 

Nav jēgas, jau mostly redzēts. 

Ksenija: Labas attiecības ar OneTouch, vari dabūt normālus prežus? 

Šķita krutāk, ka ir dotted. Upgrade. 

Laigars: Kādus pasākumus ar citiem faķiem rīkosi? 

Piemēram, ar PPMF varētu taisīt kādus zīmēšanas vakarus vai pedagoģijas metodes. Vai 

ar citu uni cilvēkiem, piemēram RTU, taisīt lielu balli.  

Dāvis: Kā ar sponsoru saistībām? Tik tālu viss nokārtots? 

Vienīgā reize, kad dabūja daudz sponsorus, bija uz iesvētībām, kad palīdzēja nokārtot 

Kvēsele un Daniels. Uz iepriekšējo balli baigi nekādas bildes neprasīja. 

Ksenija: Ķīmiķi grib vienkārši taisīt jaunu karogu. 



Laigars: Taisam sūdus ar to karogu. 

Domāju taisīt lielu filmu vakaru ar DM. 

Dāvis: ĶF Linda jautā, kad dabūs uzdevumu. 

Kaspars: Cik ļoti gribi? 

10,01 

Laigars: Kā sadarbosies ar MF? 

Jātaisa virtuves revīzija, pasākumus kopā. Vajag mikrenes.  

Laigars: Kā plāno sekot līdzi LU SP un LSA sēžu apmeklējumam? 

Nez, vai man tas jādara, tas ķip vietniekam. 

Kaspars: Kā uzturēsi kontaktus ar vecbiedriem? 

Visos iespējamos veidos. 

Diskusija 

Dāvis: Cilvēks ar pieredzi, jau uzņēmusi apgriezienus. Domāju, ka vajag turpināt ļaut darīt.  

Laigars: Kā bija Katja kā ārlietu virziena vadītāja? 

Guna: Ļoti labi darbojas uz vietas, ārpus tā nedaudz gausi, bet īsti neko nav sanācis organizēt. 

Daudz grandiozu plānu.  

Kvēsele: Ar Danielu izies cauri sponsoru listei. 

Kaspars: Katja ir ļoti atklāta un prot komunicēt.  

Guna: Māk taisīt arī vizuāļus.  

Dāvis: Bija mazliet grūti pirms Baldones ar komunikāciju, jo nebija telefona. Uz vietas daudz kas 

atrisinājās.  

Linda: Katja to ļoti grib un tas ir ļoti svarīgi, jo ārlietās vajag iniciatīvu un lielu vēlmi to darīt. 

Balsojums: 

Katja: Par: 22, Pret: 0, Atturas: 0  

Jekaterina Bogdanova ievēlēta par Ārlietu virziena vadītāju! 

 



c. Vietnieks 

Izvirza: Linda, Anete, Laura, Guna, Dāvis, Kristers, Irina, Elīna, Angelīna, Laurita, Sanita, Sanita, 

Paula, Langins, Kitija Kvēsele, Dace. 

Apstiprina: Linda, Anete. 

Linda kandidē: Kandidē, jo ir svētība no vecā vietnieka. Bija propogandas virziena vadītāja. 

Uzņēmās lietvedes pienākumus. Izpalīzīga. Rūp SP. Rubī fišku. Patīk palīdzēt, grib uzņemties 

atbildību, pieskatīt citus. Pašizaugsme. Nodrošinās, ka SP būs laba atmosfēra, palīdzēs, kur varēs, 

vienmēr iet uz sēdēm. Veidos kontaktu ar ZM cikvēkiem.  

Jautājumi Lindai:  

Guna: Kā risināt problēmas ar mājas apsaimniekošanu?  

Jāsakomunicē ar mājas atbildīgajiem vispirms.  

Laura: Kādas iepriekšējā vietnieka kļūdas tu labosi?  

Grūti atbildēt, mēģinās vairāk balstīties uz pārējo valdi. Vairāk karaokes dejošanas vietā.  

Ksenija: Vai izturēsi līdz galam šajā amatā, ja iepriekš neizturēji?  

Jā, jo iepriekšējais amats neaizrāva.  

Kvēsele: Vai nav par daudz izdarīt visu?  

Tur, kur varēs. Izvērtēs, ja kaut ko nevar izdarīt.  

Dāvis: Kāpēc tomēr šim amatam būs motivācija?  

Nebūs garantija, ka viss būs ok, bet ir sajūta, ka šis tiešām patīk, atšķirībā no PR virziena.  

Guna: Kas būs kritērijs, ka šim man nav laika?  

Pēc izjūtām – ja zina, ka nav laika, tad neuzņemsies. 

Dāvis: Vai piebiedrosies SP vadītāju sēdēm?  

Jā. 

Langins: Kas ir Stratēģiskais seminārs?  

Kad sāk plānot Fizmatdienas. 



Katja: Linda, ja tu redzēsi, ka kāds no SP raud, ko tu darīsi?  

Mēģinās palīdzēt ar padomu. 

Laurita: Raudāšanas klubiņš?  

Es esmu par. 

Kaspars: No 1-10?  

Ļoti strauji tuvojas 10. 

Anete kandidē: Saprata, ka vietnieka uzdevumi saista vairāk, nekā, piemēram, finanšu, jo pietrūkst 

komunikācija ar pārējiem biedriem, saliedējošie pasākumi. Nav problēmu ar vietnieka 

pienākumiem. Pieskata kursabiedru apmeklētību, spēj būt atbildīga pret citiem. Vēlas vairāk 

iesaistīt kursa vecākos, viņu viedokli. Vēlas pasākumus ar citām fakultātēm. Veidos saliedējošos 

pasākumus. Apmeklēt sēdes – nebūtu problēmu, ja izziņotu laicīgāk. Nebūs problēmu aizvietot 

vadītāju kā vietniekam. Atbildēt par iekšlietām fakultātē – arī labprāt to darītu. 

Jautājumi Anete: 

Langins: Galvenās soc. problēmas?  

Studenti nesadarbojas ar SP tik ļoti, cik vajadzētu.  

Laurita: Kā to varētu labot?  

Dāvis: Saliedējošie pasākummi ne tikai SP?  

Sākumā SP, un tad arī cilvēkus, kas nākamajā gadā plānotu iestāties SP. 

Dāvis: Vai tu nāktu ar mani uz vadītāju sēdēm?  

Jā. 

Kaspars: Problēmas, kas mūsu universitātē jāuzlabo ar telpām, studentu uzvedību?  

SP kārtība jāuzlabo. 

Kaspars: Ja neskaita SP telpu?  

501. telpa – neērti galdi, ļoti auksts vienmēr. 

Kaspars: 1-10?  

9,8 

Langins: Drīzāk šo vai finansista amatu?  

Šo, jo vairāk humanitārs. 



Langins: Kā tu jūties, ka daudzi cilvēki sēž datoros SP sēdes laikā?  

Ja tās nav privātās lietas, tad kā skolā ar telefonu kastītēm. 

Kaspars: Vai tev būs iespēja ballēs līdz beigām skatīties, lai viss beidzas labi?  

Balles ir kultūras virziens, bet, jā. 

Dāvis: Vai organizēsi stratēģisko semināru?  

Jautāšu citiem, kā bija, bet, jā. 

Kaspars: Ko darīsi, ja kādam būs grūtības?  

Spēs palīdzēt. 

Laurita: Vai tu atbalsti raudāšanas klubiņu?  

Nezinu, vai tas ir nepieciešams. 

Dāvis: Kā tu man palīdzētu kā vietnieks?  

Uzraudzītu, vai pārējie dara visu, kas nepieciešams, lai nav viss jādara vienam. 

Kaspars: Ar ko tu esi labāka par Lindu? 

Atbildīgāka, vairāk dara lietas laikā. Nav iekavētu mājasdarbu. 

 

Diskusija 

Dāvis: Linda – nedaudz satraukums par mācībām, lai gan zina, ka Lindai padotos šie pienākumi. 

Anete ir pierādījusi, ka ir punktuāla. Ar Lindu būtu vieglāk komunicēt, bet ar Aneti arī varētu, bet 

ar laiku. Grūti izlemt. 

Kaspars: Anete iepriekš bija gatava kandidēt arī uz citiem amatiem. Anete arī gribēs citus gadus 

kandidēt par priekšsēdētāju, tāpēc vietnieka amats būtu noderīgs. 

Guna: Vai Linda spēs samenedžēt laiku? 

Katja: Amats dos motivāciju mācīties.  

Dāvis: Anetei nav iepriekš jābūt vietniekam, lai vēlāk būtu priekšsēdētājs. 

Langins: Vadībai būtu vieglāk uzticēties Anetei. 

Kvēsele: Lai arī sākumā tā neliekas, Anete arī ir ļoti compassionate cilvēks. 

Kristers: Lindu pazīstu vairāk, liekas ar viņu būtu vieglāk komunicēt. 

Sanita: Anete pārāk daudz grib kontrolēt. 



Dāvis: Man būtu labi ar abiem. 

Guna: Linda veidoja ļoti pozitīvu atmosfēru valdē. 

Saša: Patīk Anetes racionālisms. 

Langins: Anete – safe, bet, Linda – riskantāk, var būt ne tik labi, vai arī ļoti, ļoti labi 

Balsojums: 

Linda: Par 10 , pret 5, atturas 5 

Anete: Par 8, pret 2, atturas 10 

Papildkārta: 

Linda: Visu pateica jau iepriekš. 

Langins: Kāpēc tu būtu labāka par Aneti?  

Vairāk pieredzes, labāk zina katra virziena un savas kompetences. Anetei ir cita veida 

pieredze, citās jomās. Lindai patīk palīdzēt citiem cilvēkiem. 

Guna: Vai tu darīsi lietas, jo tagad pienākumiem klāt sociālas lietas?  

Noteikti risinās lietas. 

Saša: Galvenās īpašības, kas nepieciešamas šim amatam?  

Atbalsts citiem cilvēkiem valdē, citiem studentiem. Saziņa ar mājas apsaimniekotājiem. 

Kaspars: Attiecības ar vadību?  

Ar Lāci ir runāts pozitīvā gaisotnē. Zina, kur ir vadības cilvēki, ir runāts ar viņiem, ir 

pozitīvas attiecības. 

Anete: Grib daudz vairāk, nekā finanšu virziena amatu. Varētu daudz vairāk iemācīties. 

Langins: Kāpēc Linda ir labāka šim amatam?  

Pieredze. 

Kaspars: Komunikācija ar vadību?  

Ir iets pie Barinova, kārtotas lekciju lietas. 



Guna: Vai tu zini, kas ir Krūziņš un citi apsaimniekotāji ZM?  

Jā. 

Diskusija:  

Kaspars: Neizlēmību tas neuzlaboja. 

Guna: Linda mani pārliecināja. 

Irina: Anete tiešām grib, bet žēl, ka pagājušogad nebija tik aktīva SP. 

Langins: Uz Aneti varēja pilnīgi paļauties Zinātnieku naktī.  

Irina: Aneti redz tikai otro reizi. 

Saša: Anete vairāk pārliecināja. 

Kvēsele: Anete uzņēmās kursa vecāko pienākumus, jau pirms oficiāli bija kursa vecākais. 

Laurita: Katram jāizlemj, vai svarīgākais emocionālais, vai lai lietas jāizdara laikā. 

Balsojums: 

Linda: 10 Par, 5 pret, 5 atturas  

Anete: 9 Par, 5 pret, 6 atturas 

Vietnieks nav ievēlēts. :( 

d. Finanšu virziena vadītājs 

Finanšu virziena vadītājs nav ievēlēts. 

e. Akadēmiskā virziena vadītājs 

Akadēmiskā virziena vadītājs nav ievēlēts. 

f. Propagandas virziena vadītājs 

Izvirza: Linda, Anete, Irina, Angelina, Kaspars, Langins, Guna, Dāvis, Sanita, Saša, Irina, Paula, 

Laurita 

Apstiprina: Irina 

Irina izsakās: Matbaks, JFS veterāns 10. un 11.klasē, veselā fizmatā vesels litrs. Uzskata par 

pozitīvu, enerģisku cilvēku. Taisa max skaistus vizuāļus, gan ar roku, gan digital, dizaindarbi. 

Pieredze: aktīvi propagandē LU, ir cilvēki no ārzemēm, kas tagad grib braukt uz Latviju. 



Izstrādājusi PR kampaņas plānu. Misija – Fizmatu brends. Veidos kontentu – nepieciešamos 

vizuāļus, PR programmu un kampaņu veidošana, prezentāciju veidošana. Piemēri par PR 

kampaņām nākotnē. Informācijas izplatīšana: Zinātņu mājā/skolēnu vidē, skolēniem: skolās un 

izstādē. Skolu apmeklēšana – viens no pamatplāniem, personīga dalīšanās ar pieredzi un attieksmi, 

empātija. Vajag sarunāt ar skolotājiem, lai pa skolu izliek materiālus, atvieglot noskaidrošanu par 

Fizmatiem. Mediju efektivitāte: laika kontrole – cik bieži un kad postot. Semināru manuālis. Ir 

saulīte, māk zīmēt, uzauga valstī ar spēcīgu propagandu. 

Jautājumi:  

Dace: Valodas barjera – kā tiksi ar to galā? 

PR vadītājam ir komanda. Paula – topošā PR redaktore.  

Saša: Būs komandas biedrs. 

Laura: Cik daudz cilvēkus plāno ņemt komandā? 

Linda piedāvāja, ka vajag taisīt PR sēdi un saprast, kuras ir īstenojamas idejas. Domā 3 - 

4 cilvēkus. 

Laura: Cik domā pati uzņemties?  

Labs jautājums. Domā, ka organizēšanas un pieskatīšanas darbs, mazos darbiņus, kurus 

pats vadītājs var īstenot. Ja nu gadījumā kaut kas netiek izdarīts, pārņemt vadību. 

Dāvis: Kā plāno sazināties ar skolām? 

Mācījās divās dažādās skolās, kur ir laba reputācija, un tad audzēt no turienes. 

Dāvis: Ārpus mūsu skolām? 

Kad būs izstrādāta prezentācija, tad ir īstais laiks sazināties tālāk. 

Kaspars: kādus soc. tīklus izmanto visvairāk? 

Vkontakte, bieži arī fb un ig, kā arī twitteri. 

Kaspars: domā varēsi atdzīvināt twitter? 

Būtu svarīgi, jo tas ir viens no visbiežāk izmantotajiem tīkliem. 



Anna: Twitter sāk palikt populārāks 

Linda: Cik daudz laika esi gatava veltīt? 

2 stundas dienā. 

Laura: Kā iet ar uni? 

Grūti, bet jau laboju situāciju, rakstu pasniedzējiem. 

Diskusija 

Guna: Nav ko vilkt garumā, balsojam par. 

Katja: Vienbalsīgi.  

Kapsars: Jāceļ viņas spiritus. 

Balsojums:  

Irina: 15 par, 0 pret, 1 atturas 

Irina Makarova ievēlēta par Propagandas virziena vadītāju! 

7. Ciparkūkas 

Nākamajā sēdē.  

8. Dažādi 

Nākamā sēde ceturtdien.  

Sēde beidzas: 23:05 

Sēdi protokolēja: Linda Arāja, Dace Osīte 

 


