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13.11.2017 

 

Norises vieta: Zellija, 233. telpa 

 

Sēdi vada: Daniela Reihenbaha, Laura Orliņa (sākot ar 23:25) 

 

Valdes locekļi/biedri: Daniela Reheinbaha, Diāna Lagocka, Līva Elizabete Liepiņa, Laura Orliņa, 

Lelde Švinka, Malvīne Nelda Strakova, Arvīds Viesturs Vimba (aiziet 23:38), Marija Terlanova, 

Enija Jermolajeva, Annemarija Pumpura (aiziet 22:21), Irina Marčenko (aiziet 23:38), Kaspars 

Vītols, Karlīna Pole, Andra Annemarija Krūmiņa (aiziet 23:10), Dāvis Kalvāns (aiziet 22:37), Gabija 

Jomante, Dace Osīte, Brenda Beķere, Guna Brenda Pogule (pamet 23:27), Ernests Einbergs (pamet 

23:27), Toms Akmens, Valts Liepiņš. 

 

Viesi: Artūrs Kriviņš (ierodas 20:21), Romāns Konstantinovs (aiziet 21:06), Mārcis Akmeņkalns 

(aiziet 22:21), Melita Vantere, Dace Gaile, Deniss Celuiko, Aiva Staņēviča, Sabīne Alise Leimane, 

Lana Lazareva, Patriks Ivars Bite, Marta Jaunzeme, Krišjānis Penka (aiziet 23:28), D. Skorpions 

(aiziet 23:38), Aloizs Ostrovskis (aiziet 23:16), Rota Brūna, Kalvis Lauberts, Jānis Blūms (aiziet 

21:13), Mikus Milgrāvis (ieradās 20:53, aiziet 22:57) Aigars Rasnačs (ieradās 20:53, aiziet 22:57), 

Zigmārs Jānis Ziemelis (ierodas 23:09) 

 

Darba kārtība: 

1.Iesniegumu apstiprināšana 

2.Darba kārtības apstiprināšana 

3.Mandātu apstiprināšana 

4.Revīzijas komisijas ziņojums 

5.FSPP biedra vēlēšana (Kad ierodas Kalvis) 

6.2016./2017. gada FMF SP sasaukuma gada pārskats, valdes atskaites 

7.Balsu skaitīšanas komisijas izveide 

8.Jaunā FMF SP priekšsēdētāja vēlēšanas  

9.Jaunā valdes modeļa apstiprināšana  

10.LU SP biedra vēlēšanas (2 vietas) 

11.Jauno biedru seminārs/stratēģiskais seminārs 

12.Dažādi 

Sēdes sākums: 20:00 

1.Iesniegumu apstiprināšana 



Saņemti 2 iesniegumi. Toms Akmens noliek mandātu domei un valdei un Kristians Draguns 

vienkārši noliek mandātu, notiek balsošana – vienbalsīgi apstiprināti abi iesniegumi. 

2.Darba kārtības apstiprināšana 

Malvīne ierosina pārcelt FSPP biedra ievēlēšanu uz vēlāku, jo Kalvis nav vēl ieradies. Vienbalsīgi 

apstiprināta darba kārtība. 

3.Mandātu apstiprināšana 

22  no 25 cilvēkiem apstiprina mandātus.  

4.Revīzijas komisijas ziņojums 

Jānis un Ernests iznāk priekšā – nu būs dirsā vai arī nē. Pirmais slaids ir ļoti daudzsološs.  

Budžets ir veiksmīgi iztērēts. Sociālais budžets gan ne visai, bet nekas. Tehnika iepirkta. Iztērēti ir 

86,68%. 

Melnās lietas – nepatīk ka Lācim puķes pirktas par 7.50EUR. No komandējumiem plusā daudz EUR, 

Minskā arī nopelnīti 200EUR. Trešdaļai no lietām nav čeku (kas ir skumji).  

Aizsimtā – viss ir, un mazliet pat par daudz. Printeris gan salauzts. 

Sēdes – kopsapulcēm un valdes sēdēm visi protokoli ir. Tikai ministriju sēdēm nav daudz protokoli. 

Pasākumi – daudz, viss notika, Jānis saka, ka visiem tā jāturpina, jo bija riktīgi labi! 

Stāvošas ovācijas, visi lauž krēslus. 

5.FSPP biedra vēlēšana (Kalvis ir ieradies) 

Tiek izvirzīts Kalvis. Laiks 1:1:1 (izteikties, jautājumiem, diskusijai), 21 par, 1 pret.  

Kalvis iepazīstina ar sevi. Studē maģistros, iet šad tad uz lekcijām. Ir bijis uz vienu sēdi, bija 

interesanti. Tiks uz sēdēm trešdienās 16:00, jo nekas cits nav ieplānots. Viņš ir atbildīgs un apmeklēs 

sēdes. 19 balso par, 1 atturās. 

6.2016./2017. gada FMF SP sasaukuma gada pārskats, valdes atskaites 

Izsakās Irīna (akadēmiskā ministre). Pastāsta īsumā, ko ir darījusi gada laikā: Ziemassvētku ballē 

bija sponsorcilvēks; organizēja Fizmatdienu afterīti Alā (pasaka paldies Dacei par atbalstu un uzskata 

šo organizēšanu par labāko pieredzi); devās uz Baltkrieviju un piedalījās zinātniskajā konferencē, kur 

ieguva 2. vietu. Kā akadēmiskā ministre Irīna palīdzēja īstenot Zinātniskās Literatūras Konkursu; 

pārliecinājās, ka visiem kursiem ievēl kursa vecākos; izveidoja mācību vakaru sadarbībā ar 

datoriķiem. Visa gada garumā piedalījās JFS, talkās, u.c. mazos pasākumos. Par E-Kursu revīzija 

izsakās Romāns: tāda tika veidota, jo daudz pasniedzēju neizmanto e-studijas, nākamajam 

priekšsēdētājam Romāns novēl pieskatīt matemātikas bakalauru pasniedzējus. Daniela piemin, ka 

optometrijas nodaļā e-studiju kursi tika pilnveidoti. 

Izsakās Lana (sociālā ministre): taisīja protokolus sēdēm; organizēja iekštelpu talku (SP, aiz100 un 

svaru zāle); aicināja visus uz asinsdonoru dienu, kur fizmati ieguvi 1.vietu kategorijā ‘’asinsdonori 

skaits pret fakultātes studentu skaitu’’; rīkoja Fizmatdienu atklāšanas pasākumu; sadarbībā ar 

Visvaldi Neimani īstenoja lielo pavasara talku; piedalījās kā mamma Baldonē un sēdēja naktstrasē. 

Vēl palīdzējusi Spodrības dienā, gada balvā, palīdzēja daudz FMD un atvērto durvju dienā. Lana 

aicina nākamo nozares atbildīgo komunicēt ar vadību vairāk, lai salabotu lietas, kas nestrādā, 

piemēram, spuldzītes, žalūzijas. Novēl vairāk ideju, ko izdarīt šajā fakultātē, lai nav jāpārdzīvo par 

ēku maiņu nākamgad. Saka, ka šo ministriju var apvienot ar kādu citu, jo nav tik daudz darāmā. 



Izsakās Mārcis (kultūras ministrs). Sāka visu ar SP eglīti; turpināja ar Valentīndienas balli; 

uzorganizēja fantastisku mini pārgājienu; bija viens no PBS organizatoriem; un vēl Mārcis piedalījās 

talkā. Vispārīgi visi pasākumi, kas kultūrā notika: Ziemassvētku balle, Valentīndienas balle, Strībola 

turnīrs, Spēļu vakars, Fizmatdienas, Volejbola turnīrs, Pasēdēšana Zeļļos, Baldone, Iesvētības, 

Karaoke vakars (te paldies Līvai par organizēšanu). Nākamajam kultūras ministram aicina pārdomāt 

vai spēs veltīt gana daudz laika, lai darbotos valdē.  

Izsakās Melita (finanšu ministre). Daniela uzslavē Melitu par labiem pasūtījumiem. Melita saka, ka 

pasūtīja – kameru, pulti, prožektorus, lielās tumbas, skaļruņu vadus, kancelejas preces (pildspalvas, 

tualetes papīrus, atkritumu maisus, papīra lapas), Fizmatu cepures, alus attaisāmos, termokrūzes. Bet 

vispār Melita rakstīja daudz tāmes (katram pasākumam). Iesaka nākamajam finanšu ministram 

padomāt par sistēmu ar čekiem, jo pašai tas īsti neizdevās kā cerēts. Cer palīdzēt nākamajam finanšu 

ministram un iesaka arī darīt visu laicīgi, lai nedeg pakaļa. 

Izsakās Lelde (PRopagandas ministre). Iepazīstina ar Džihādu. Lelde tālāk stāsta, ka aktīvi 

piedalījās SKOLA 2017; veidoja sēdes, lai fizmati būtu uz ledus (bet nebija ledus); braukāja pa 

skolām ar Daci un Ojāru un aģitēja skolēnus pievienoties fizmatu pulkam; cīnījās ar Ilonu K (čiksu 

no Ervitex) jo hūdiju pasūtījums īsti neizdevās; vadīja Fizmatdienu rīta rosmi; organizēja personību 

vakaru kopā ar Rotu (bija (veselas) glāzes, bija eklēri, bija vīns); aktīvi piedalījās Fizmatdienās; 

organizēja Baldoni (kopā ar Danielu braukāja pa visādām vietām, bija pat Dzērumos); ņemas ar 

sociālajiem tīkliem (facebook, instagram); liek gramatikas ķekšus fizmati.lv; taisa labākās 

bezjēdzīgās aptaujas fizmati.lv; bija PBS orgs; aktīvi atjaunina SP TV. Lelde vēl grib atjaunot 

fizmati.lv vieglākā versijā, bet čakars ar Kirilu.  

Izsakās Malvīne (vietniece). Aktīvi darbojās FSPP (bakalaura programmas pārveidi, laboratorijas 

darbu pārveidi); Zinātnieku naktī; piedalījās visādos pasākumos (Ciparkūkās, Baldonē (autobusi, 

lielā Mamma, santehniķis), FMD un LB mazais-lielais orgs); uzņēma visus stratēģiskajā seminārā 

pie sevis; palīdzēja ar finansēm Melitai; PBS orgs; palīdzēja atvērto durvju dienās; palīdzēja Danielai 

ar itin visu, kas tika prasīts. Malvīne saka, ka nebija līdz galam skaidrs, kas jādara, bet bija forši. 

Izsakās Daniela (priekšsēdētāja). Atgādina par saviem mērķiem, kad kandidēja par priekšsēdētāju 

– SP darbojas pēc labākās sirdsapziņas (jā, izpildīts); SP iekšējā saliedētība un katrs mandāta 

īpašnieks sniedz pievedumu sasaukumā (daļēji izpildīts); sasaukuma dalībnieki iegūst pašizaugsmi 

(jā izpildīts, Daniela pat jautāja cilvēkiem, ko viņi ir ieguvuši un iemācījušies no dalības SP); cieša 

saite starp studentiem un SP (ne tik ļoti izdevies, bet ir ok); neizzūd tradīcijas + jaunas lietas (Daniela 

pasaka paldies par ČŅP, strībola un volejbola turnīriem); saglabājas labas attiecības ar FMF vadību 

(jā, izdevies. Tas bija forši, vadībai mēs patīkam un mums patīk vadība). Daniela ir vadījusi: 13,5 

kopsapulces un 12+n valdes sēdes; viņa daudz komunicē ar fakultātes vadību un katru mēnesi rīko 

FMFSP valdes un FMF vadības tikšanās (9x kopā). Daniela bakstīja sevi un citus, lai dara lietas; visu 

aktuālo informāciju publicēja fizmati.lv un kalendārā; vasarā daudz cīnījās ar fizmati.lv un e-pastu 

listēm; sekoja līdzi biedru plūsmai SP un citās FMF lēmējinstitūcijās; sakārtoja iesniegumus un 

protokolus; cīnījās ar e-pastiem un rakstīja daudz e-pastu; centās ierasties visos pasākumos; ļāva 

izpausties visiem SP un neņēma nost darbus; centās visiem palīdzēt kas nonākuši nelaimē; neuzlika 

FB čatam ‘mute’; bija uz visām LUSP vadītāju sēdēm. Vēlējās LUSPam parādīt, ka fizmati visu dara 

laikā.  

6.5. Daniela pasaka ‘’paldies’’ 

Saka paldies Dāvim ar nomināciju ‘’FMF SP labākais sporta cilvēks’’. Daņix solās pielikt pie sienas 

Danielas doto dāvanu (fotošopā profesionāli apstrādātu bildi ar uzrakstu).  



Saka paldies visiem valdes locekļiem ar melnām, aizdomīgām aploksnītēm. Secībā: Iriška, Melita, 

Mārcis, Lana (bet Lana te nav), Malvīne, Lana. 

Pasniedz Gada MVP Leldei (Daniela atkārto visu, ko Lelde pa gadu ir izdarījusi un īpaši uzsver, ka 

jāļauj Leldei brīva valdīšana pār sociālajiem tīkliem). 

Pēc tam Lelde sasauc valdi (un Romānu), lai pateiktu paldies Danielai ar kreklu ‘’Ne mirkli 

nenožēlo’’.  

7.Balsu skaitīšanas komisijas izveide 

Izvirza: Tomu, Aigaru, Rotu, Mikusu, Daņixu, Kalvi, Džihādu, Daci, Patriku, Gunu, Andru, Vimbu, 

Daci O. 

Apstiprina: Rota, Mikus, Daņix, Kalvis, Dace, Patriks.  

Balsu skaitīšanas komisija apstiprināta 19 par, 1 pret. 

8.Jaunā FMF SP priekšsēdētāja vēlēšanas 

Izvirza: Lauru, Irinu, Vimbu, Danielu, Līvu, Leldi, Gunu, Andru, Malvīni, Kasparu, Ernestu, Tomu. 

Apstiprina: Laura, Irina, Vimba. 

Laika ierosinājumi: 7:5:10 (4 par), 7:10:30(4 par), 15:10:30(4 par), 10:15:30 (0 par), 7:10:20 (pēc 

dažādiem protestiem un ieteikumiem, Daniela pārņem vadību un nosaka, ka būs 7:15:30).  

Izsakās Laura. 3. matemātikas-statistikas kursa studente. Iedrošina pirmkursniekus, ka ir OK neko 

nesaprast (tādus vārdus kā valde, sēdes utt arī no sākuma nemaz nesaprata). Sāka ar SP darbību ar to, 

ka Mammai teica, ka ir Fizmatu apkopēja (atbildīgā par SP telpu), beidza ar 2017. gada PBS 

organizēšanu. Pa vidu ir organizējusi afterīti Fizmatdienās; bija Rotas valdē; darījās LUSPā. Izvirza 

savai valdei 3 mērķus: 1) Turpināt izvirzīt mērķus, ko izdarīt 2 mēnešu laikā, lai pēc tam ir vieglāk 

atskatīties, tas arī radītu atbildības sajūtu un uzticību citiem valdes biedriem. 2) Uzskata, ka SP 

biedriem ir jādod kāds ieguldījums SP un jābūt labākam kodolam. 3) Panākt, ka SP ir vieta, kur visi 

jutīsies kā mājās. Vēl Laurai ir 5 mērķi vispārīgi šim gadam: 1) mazināt Fizmatu atbiršanu (iesaka 

veidot mācību vakarus un stāstīt, ko fizmati var darīt pēc pabeigšanas (aicināt absolventus pastāstīt 

par iespējām). 2) Atbalsts indivīdu idejām. 3) Dokumentu digitalizēšana (ekonomē laiku un dabu). 4) 

Vienas kopīgas vietnes izveide un regulāra atjaunošana (papildināt ar biedru dzimšanas dienām, 

iesniegumiem, protokoliem). 5) Turpināt labas attiecības ar vadību.  

Lauras piedāvātais valdes modelis: ārlietu ministrs (jaunais sponsoru cilvēks), finansists, 

propagandas ministrs, akadēmiskais ministrs, vietnieks, kultūras ministrs, priekšsēdētājs. 

Jautājumi:  

Ko gribētu paturēt no iepriekšējiem vadītājiem? – Laura grib veidot interesantas sēdes, motivēt 

cilvēkus (priekšsēdētāja uzdevums), uzmanīgāk aizrādīt par kļūdām (lai nepazustu degsme darīt kaut 

ko tālāk).  

3. semestris ir smags semestris, kā tiksi galā? – Laura saka, ka ir daudz mājasdarbu, vienmēr visu 

nodod laikā, un ir atbildīgs cilvēks, varēs saplānot laiku.   

Kā plāno izveidot jauno mājaslapu? – Laura atbild, ka ir konsultējusies ar Valtu - tas ir viegli un 

iemācāmi.  

Vai bez SP dara vēl ko? – bieži brauc uz mājām.  

Nahujam (kam tev tas ir vajadzīgs)? – pateicoties fizmatiem iepazinusi daudz foršu cilvēku, grib augt 

tālāk un vadīt lielāku komandu, izaicināt sevi.  

Kas tevi cels, kad kritīsi? – PBS komanda, Lauras kaķis (bet gribēja teikt mamma – vienmēr atbalsta 

Lauru), ieraudzījusi foršus pirmkursniekus no PBS, kuri arī noteikti būs atbalstītāji. 

Vai tu arī bakstīsi cilvēkus ar pasākumiem vai tomēr ļausi izpausties? – ja cilvēks dara, kas viņam 

patīk, nevajag bakstīt, bet vienkārši atgādināt, ka kaut kas piemirsts. Laura parasti cilvēkus nebaksta.  

Kā ir ar pacietību, kā ģenerēsi motivāciju sev? – ja citi var, tad kāpēc Laura nevarētu.  



Kā tu motivēsi citus biedrus? – saliedēšanās pasākumi un runāt vairāk par dzīvi, nevis tikai SP un 

darbiem.  

Ar Skorpionu izvairās spēlēt šahu, vai no pienākumiem arī izvairīsies? – nē, negribu tevi sabradāt, jo 

garlaicīgi. 

Deniss jautā, kādi ir studiju vides uzlabošanas mērķi? – redz, ka ar matemātiku ir sliktāk kā ar 

fiziku, pati novērojusi maiņas un tās notiek lēni, vēlās labot e-studijas un mainīt pasniedzējus.  

Vai tu mācēsi uzdirst cilvēkiem, kuri neko nedara? – uzskata, ka nevajag uzdirst, bet vajag satikties 1 

uz 1 un jautāt, kāpēc nekas netiek darīts, ja nav adekvātu iemeslu tad jāmaina cilvēks. 

Vai ir motivācijas pasākumiem plāni? – grib uzticēt vairāk vietniekam. (Plāns braukt uz Daugavpili), 

ir piedalījusies daudz saliedēšanās pasākumos tāpēc idejas ir.  

Kāds līderis tu esi? – Laura ir procesa cilvēks, vajag lai cilvēki izbauda darīšanas procesu un tikai 

tad apbalvojumus.  

Ar ko varētu būt grūtībās (vājās īpašības)? – pārāk liela perfekcioniste, pārāk daudz laika velta 

estētikai nevis funkcionalitātei, Laurai vajag labu atmosfēru (tam tērē daudz naudas).  

Kas sanāca organizējot PBS? – bija forši, bija draudzīga vadītāja.  

Vai tu vāktu Artūru Laivu Braucienā? – jā (paldies no Artūra).  

Kas ir svarīgākās Fizmatu vērtības un, kas globāli būtu jāmaina? – patīk, ka te ir 25 talantīgi cilvēki, 

un katrs var atrast savu vietu, kas viņam padodas, un ko grib darīt SP, patīk brīvprātība -  grib darīt 

vai nē, saglabāt tradīcijas. 

SP čats? – gribēja taisīt jaunu whatsapp čatu.  

Izsakās Irīna. 2. kursa matemātikas-statistikas studente. Iepriekš darījusi Ziemassvētku balles 

sponsorus, Fizmatdienās organizēja afterīti, piedalījās antizinātniskajā konferencē Baltkrievijā. Vēlas 

jaunos biedrus integrēt SP (nodrošināt labu mikroklimatu); aktīvi iesaistīt biedrus un aktīvistus SP 

darbībā; iekšējā saliedēšanās SP; katra biedra iesaistīšana SP darbībā; veco statūtu un kartības ruļļu 

pārskatīšana un uzlabošana; veiksmīgas komunikācijas veicināšana ar citām fakultātēm; labas 

komunikācijas ar vadību turpināšana; studentu informēšana par SP aktualitātēm un tradīcijām. 

Valdes modelis: priekšsēdētājs, vietnieks, PR ministrs, kultūras ministrs, akadēmiskais ministrs.  

Prezentācijas beigās parādās Baltkrievu veidotā bildīte par Irīnas propagandu un to, ka vsjo budut 

seif.  

Jautājumi:  

Ja sociālo ministru iekļauj zem akadēmiskā ministra (jautājums par dūcošu lampu) vai nebūs pārāk 

daudz problēmu? – vāksimies uz zinātņu māju.  

Kā ar mācībām? – ir ok.  

Vai dara vēl ko ārpus SP? – strādā, bet tas neaizņem daudz laika.  

Ko vēlas no iepriekšējā priekšsēdētāja pārņemt? – laicīgu izpildīšanu, labu vadīšanu, neuztvert 

informāciju pārāk skarbi.  

Vai tu ļausi atbildīgajām personām par pasākumiem izpausties vai bakstīsi? – jāskatās no situācijas - 

dara vai nedara.  

Vai SP sēdes notiks Baltkrievijā? – nē.  

Kā tu plāno iesaistīt katru biedru FMF SP darbībā? – veidot labu mikroklimatu, motivēt, veidot 

saliedēšanās pasākumus.  

Vai PR ministram nebūs par daudz ar komunikācijām? – var noteikt vairākus atbildīgos, kas 

palīdzēs.  

Kas tevi cels, kad kritīsi? – tuvinieki un draugi.  

Kā ir ar motivāciju nākotnē? – ir augusi un uzskata, ka var uzņemties krietni vairāk.  

Nahujam (kam tev tas vajadzīgs)? – plāno jau kopš aprīļa, saka, ka Daniela iedvesmojusi, cer uz 

pašizaugsmi.  



Kādi ir Fizmatu akadēmiskās vides uzlabošanās mērķi? – turpinās mācību vakarus, vēlas uzlabot 

matemātiķu-statistiķu programmu.  

Ja nebūsi priekšsēdētāja, vai būsi valdē? – vēlas būt aktīviste.  

Kurš mērķis ir absolūta prioritāte? – lai katrs biedrs iesaistās padomē.  

Kā tu menedžē sevi stresa situācijās? – nomierinās.  

Kā plāno saliedēt SP? – jāplāno vai cilvēki reāli tiek un darīt lietas fakultātē vai ārpus tās.  

Kas būs lielākās problēmas? – izdarīt visu laicīgi.  

Danielai bail, ka Irīnu negatīvisms apēdīs, kā tiksi pāri? – Irīna meklē visā kaut ko labu, vienmēr 

skatās pozitīvi uz dzīvi.  

Nosauc LUSPa priekšsēdētājas vārdu, uzvārdu un darba virzienus un izpilddirektoru? – nosauca 

priekšsēdētāju un n-2 virzienus.  

Kāds līderis tu esi? – uzskata, ka vairāk dara, cer, ka ja viņa darīs, tad citi arī darīs.  

Kā tu motivēsi citus biedrus iesaistīties FMF SP darbībā? – centīsies motivēt dažādos veidot, spēs 

arī uzkliegt, ja negrib strādāt - tad norādīs uz durvīm. 

Izsakās Vimba. 2. kursa fiziķis. Saka, ka viņa būtība nav spontāna un agresīva, viņš esot racionāls, 

spējīgs klausīties un var pieņemt racionālus, produktīvus, ilgtermiņa lēmumus. Labās tradīcijas: 

Fizmatdienas, Fukši, Ziemassvētku balle, Valentīndienas balle, Pavasara balle, Baldone, PBS. 

Noputējušās tradīcijas: Roņu diena, Rīta rosme. Labie jaunumi: turnīri, mācību vakari. Jaunais FMF 

SP sasaukums simbolizēs vienotību, saliedētību, veiksmīgu SP.  

Valdes modelis: kultūras ministrs, finanšu ministrs, akadēmiskais ministrs, sociālais ministrs, 

propagandas ministrs, pusvadītājs, vadītājs.  

Jautājumi: 

Kādi ir mērķi? – SP saliedētība, konkrētu pasākumu pilnveide (rīta rosme), kopsapulces diskusiju 

veidā.  

Kaut ko nopietnu darīsi? – spēju savākties un runāt ar vadību, strādāju par skolotāju - tur arī varu 

savākties un runāt ar direktoru, mācībspēkiem.  

Istaba nekārtībā, vai tā būs arī ar SP? – kas notiek galvā un istabā ir dažādas lietas.  

Kas tevi vāks, kad piedzersies? – uztraukumam nav pamata, šādas situācijas neradīsies.  

Cik tev KP parāds? – 5, kārtoju jau kopš septembra.  

Kā izskatīsies priekšsēdētājs ar parādu (un vai nākotnē būs parādi)? – vairs nepieļaus šādas kļūdas.  

Ko tu esi izdarījis SP? – aktīvs līdz 1. sesijai, darīja Ziemassvētku ballei sponsorus, bija vakara 

vadītājs, palīdzēja ar dekorācijām.  

Vēlēšanu kampaņas komentāri? – vēlēšanas ir gada lieliskākais laiks un ļoti attālināts no SP 

darbošanās.  

Ja nebūsi vadītājs, vai kandidēsi uz valdi? – nē, būs aktīvists.  

Kādi ir studiju vides uzlabošanās mērķi? – redz uzlabošanas iespējas.  

Kas notika aizvakar, vai mainīsi dzīves veidu (alkohola ziņā)? – ir pieļāvis kļūdas, un noteikti mainīs 

attieksmi.  

Nosauc LUSPa priekšsēdētājas vārdu, uzvārdu, darba virzienus, izpilddirektoru? – nezina. 

Nosauc 3 īpašības, kas jāpiemīt vadītājam? – gribasspēks, spēja pateikt nē un uzspiest viedokli, kad 

tas nepieciešams, elastība.  

Vai tu bakstīsi, vai ļausi izpausties? – katram ministram personīga izpausme bez manas uzbāšanās, 

bet dažreiz ir jābaksta, lai tiek darīts.  

Nahujam (kam tev tas vajadzīgs)? – personīgā izaugsme, komunikācijas prasmes ar cilvēkiem un 

vadību.  

Kādas īpašības tu gribi no iepriekšējās vadītājas? – hands-off pieeja, vēlas saliedētību no biedriem. 



Diskusija: Dariet ko darīdami, nebalsojiet par Vimbu – būtu kauns Vimbu laist dekanātā runāt ar 

nodaļu vadītājiem vai ar dekānu. Plusi Vimbam ir, ka viņš iekļauj sociālo ministru un uzsvēra 

vecbiedrus un aktīvistus. Malvīne: bez socministra arī būs talkas, aicina balsot par Lauru, jo atbildēja 

uz visiem jautājumiem. Valts: baidās, ka Irīna slikti reaģē uz stresa situācijām. Lelde: Irīna visvairāk 

iegūtu no šī pasākuma, bet Laura vislabāk atbildēja uz jautājumiem. Daniela: Irīna bija pirmā, kas 

pienāca pie Danielas un vērsās ar jautājumu - kā ir vadīt SP. Lana: Irīna noteikti pabeigs semestri, 

pluss, ka Irīna jau sen domā kļūt par priekšsēdētāju. Mikus: balso par Lauru, jo viņa vadīs visas 

darba grupas, ja gribat kādu kas vadīs SP – balsojiet par Vimbu. Toms: Vimba strādā, tātad ir 

aizņemts, Irīnai un Laurai abām bija labas prezentācijas, bet sliecas vairāk uz Lauru, par Irīnu nē, jo 

viņa būs vairāk komandiere, nevis vadītāja. Brenda: īsti nezināja kandidātus, bet tagad domā, ka 

Laura ir labākā, jo saprot daudz arī no LUSPa. Rota: aicina biedrus balsot par to, kuram ir vislielākā 

uzticēšanās un respekts. Deniss: Laurai bija pārdomātāka prezentācija un viņa zina, ko grasās darīt, 

Irīna ir labs kandidāts, bet Laura tiešām zinās, kas būs jādara (varbūt problēma būs tāda, ka Laura 

darīs visu pati). Dace aicina izteikties pirmkursniekus, jo nākamais priekšsēdētājs būs tas, kas viņus 

izaudzinās. Sabīne: kā pazudīs viss interesantais, ko darīt, pazudīs arī Vimba. Kalvis: tā ir slikta 

pazīme, ja kandidāts pēc tam negrib iesaistīties valdē un tikai kļūt par aktīvistu. Lana: Irīna vairāk 

dara lietas citiem, nevis sev, tas pierādījās, ka iesaistīja daudz pirmkursnieku partijā, grib nomest 

mandātu, lai tiktu kāds, kas grib darīt lietas. Daniels: cilvēkiem ir tendence runāt sliktu aiz muguras, 

nekad nav dzirdējis Lauru runājam sliktu. Sabīne: Irīna nav cilvēks – autoritāte.  

Rezultāti: piedalījās 20 biedri, 2 nederīgi biļeteni. Laura (14 par, 2 pret, 2 atturās), Irīna (2 par, 8 pret, 

8 atturās), Arvīds (2 par, 13 pret, 3 atturās)  

Daniela paspiež roku Laurai. Starp abām noris slepena 1 uz 1 saruna. 

9.Jaunā valdes modeļa apstiprināšana 

Jaunais modelis, ko piedāvāja Laura: 7 amati – Priekšsēdētājs, akadēmiskais ministrs, vietnieks, 

kultūras ministrs, propagandas ministrs, finansists, ārlietu ministrs (atbildīgs par sponsoriem un 

piesaistīt uzņēmējus, lai nāk stāstīt par darba iespējām).  

Kāds ierosina ministrijas pārsaukt par 1) virzieniem (10 par), 2) komisijām (1 par), 3) ministrijām (4 

par).  

Ministrijas tiek pārsauktas par virzieniem. 

Valdes modeļa vēlēšanas (15 par (vienbalsīgi)) 

Te izsakās Vimba – cepuri nost Laurai, iedod pirmo iesniegumu. 

Arī Irīna izsakās – pasaka paldies, iedod otro iesniegumu. 

Abi pamet auditoriju. 

10.LU SP biedra vēlēšanas (2 vietas) 

Izvirza: Brendu, Danielu, Mariju, Eniju, Līvu, Kasparu, Martu, Karlīnu, Gabiju. 

Apstiprina: Brenda, Daniela. 

Laiki: 1:1:1 (12 par), 2:2:10(1 par). 

Izsakās Brenda. Čau, studē optometriju 3. kursā. Joprojām skaitās LUSPa projekta virzienu 

vadītāja. Ļoti patīk, grib turpināt. Grib vairāk iesaistīties arī FMF SP, bet grib izdarīt līdz galam 

lietas, ko nav izdarījusi iepriekš. Jautājumi: vai Džihādiņam uzdziedāt – jā.  

 

Izsakās Daniela. Grib LUSPa biedra amatu, jo daudz redzēja, ka LUSPā lietas notiek slikti. Viņa 

kandidēs uz priekšsēdētājas amatu. Bet nopietni nemaz nezina vai kaut ko darīs. Ja tiks ievēlēta, tad 

uztvers to nopietni un aizies uz LUSPu. Vēlas graut LSA no iekšienes (tomēr nevēlas, jo LSA vada 

fizmats). Jautājums: vai vēlies iet uz iekšējo komunikāciju? – dzirdējusi baumas, ka ja Signe uzvarēs 



priekšsēdētāju, tad tāda virziena nebūs, tas ir nē.  

Diskusija: Toms aicina iebalsot abas un vēršas pie pirmkursniekiem – lai kandidē, kad būs papildus 

vietas. Laura atbalsta. 

Ļoti aizklātu vēlēšanu rezultāti: Brenda (11 par, 1 pret, 1 atturas), Daniela (9 par, 2 pret, 2 atturas) => 

abas ievēlētas. Aplausi un tā 

11. Jauno biedru seminārs/stratēģiskais seminārs 

Malvīne piedāvā Valmieru. Daniela iesaka apdomāt konceptu un mērķi šim pasākumam. Laura 

aicina visus padomāt, vai kāds vēlas hostēt māju/dzīvokli, kur izdarīt lietas un patusēt, iepazīties. 

12. Dažādi  

Nākamā kopsapulce 20.11. Tiks izsūtīta doodle ar laikeim. SP atslēga – vajag mainīt atslēgu (lai vecā 

valde nevar ienākt). Tomēr nonāk pie secinājuma, ka slēdzene netiks mainīta, bet atslēgas pievīlētas 

jaunajiem biedriem būs. Enija uzņemas sagādāt biedriem jaunas atslēgas.  Jaunais SP čats būs 

whatsappā 

Sēde beigta 23:56 

Protokolēja: Artūrs Kriviņš 

  


