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14.11.2019 

 

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

Sēdi vada: Guna Brenda Pogule 

Valdes locekļi/biedri: Guna Brenda Pogule, Līva Luīze Levko, Jekaterina Bogdanova, Kristiāna 

Kancāne, Kitija Alise Štucere, Kitija Kristiāna Berga, Andis Poļaks, Kristers Nagainis, Anna 

Volksone, Anete Bērziņa, Angelina Ganebnaya, Dāvis Kalvāns, Linda Arāja, Dace Osīte, Laura 

Nelsone, Aigars Langins, Laura Laurita Ķergalve, Sanita Agloniete, Anastasija Medvedeva, Ansis 

Pauliņš, Rolands Aleksandrs Rudenko, Irina Marakova, Kaspars Vītols, Paula Biseniece. 

Viesi: Ksenija Jakušenko, Zigmārs Jānis Ziemelis, Kalvis Lauberts, Ansis Ziemelis, Ģirts Zāģeris, 

Daniels Marks Heincis. 

Darba kartība: 

1. Mandātu apstiprināšana 

2. Iesniegumu izskatīšana 

3. Darba kārtības apstiprināšana 

4. Revīzijas komisijas ziņojums 

5. 2018./2019. gada FMOF SP sasaukuma gada pārskats, valdes atskaites 



6. Jā! 

7. Balsu skaitīšanas komisijas izveide 

8. LU SP biedru vēlēšanas (2 vietas) 

9. Jaunā FMOF SP sasaukuma priekšsēdētāja vēlēšanas * 

10. Jaunā valdes modeļa apstiprināšana ** 

11. Dažādi 

Sēdes sākums: 18:40 

Sākam ar sveicienu jaunajam sasaukumam. Visi priecīgi. 

1. Mandātu apstiprināšana 

Visi klātesošie pieņem, ja atskaita: 

 Līva Elizabete Liepiņa 

(Katja saka – VFF lohi par to, ka izziņoja to, ka jāparakstās, pēdējā dienā, lai kandidētu. Guna 

izstāsta drāmu par VFF vēlēšanām – jārīko atkārtotas.). 

2. Iesniegumu apstiprināšana 

Elīna par to, ka nav.  

Visi par 

Par: 23, pret: 0, atturas: 0 

3. Darba kārtības apstiprināšana  

Visi par 

Par: 23, pret: 0, atturas: 0 

4. Revīzijas komisijas ziņojums 

Bija nice. Dāvim ir visi, tā kā tiešām VISI čeki. :o 

5. FMOF SP sasaukuma gada pārskats, valdes atskaites 

Kaspars: Daudz melna darba, daudz satīrīts, novākts, pasūtīts visās nozīmēs. Stratēģiskais 

Seminārs bija, bija nice. 

Dāvis: Mikrene. Specifikācijas, mainās preces un cenas ķip, bet actually nē, neviens nepiedalās 

cenu aptaujā. Aizpldīja Samsung aptauju, neko nedabūja. Euronics saka - 97 eiriki. Kukai sūta, ka 

mums vajag vienu pozitīvu atbildi. Kuka saka, nene. Šodien sāka no jauna. 3 jau atbildējušas ar 

cenām. Būs mikrene un budžets būs aizsūtīts. 



Dace: FAS un kursu revīzija. ZLK vēl īsti nav līdz galam gatavs, bet būs.  

Laura: PR virziens. Linda bija lielāko daļu sasaukuma. Rakstīja atskata rakstus, bija nice. Pasūtīja 

hūdijus. Organizēja Skola 19. Taisīja PR Fizmatdienām. Laura izdarīja – super memes, 

ievadlekcija bija dope. Laura ir super un arī organizēja no studentu puses Zinātnieku nakti.  

Katja: Līva sataisīja LB. Katja sadabūja one touch, salaboja Big Problems. Jauni plāni jau ceļā, 

laicīga naktstrase Baldonē! 

Kvēsele: Marta sataisīja daudz cool balles un Fizmatdienas organizēja, Kvēsele palīdzēja ar LB, 

sataisīja OrangeMic un Pavasara balli, Iesvētības, kā arī orientieri.  

Guna: Daram lietas un tā. Nesačakarēt pārcelšanos – ja atskaita tos statīvus, viss ok. Lēti 

nopārdevām mikreni. Tirdziņš bija dope. Kaspars un Ansis Z. bija super, thank u very much. Valde 

– ļoti draudzīga, questionably produktīva. Arhīvs – pilnveidojas, paldies Dāvim, visas tikšanās ar 

vadību, ja atskaita divas pēdējās. Atbalsts indivīdu idejām – bija. LU SP – aktīvi iesaistījāmies 

svarīgo lēmumu pieņemšanā, aizgāja šodien satikt Šuplinsku (divas lietas: nosūtīja vēstuli ar visas 

nedēļas dienām, pēc pusstundas aizgāja uz Saeimas budžeta pilnveidošanu, atstāja tikai savus 

darbiniekus, otra lieta – LSA rakstīja “pirmo izskatīsim budžeta vietu koeficientus”, IZM atsūta 

atpakaļ “samainīsim pret augstkolu pārvaldes jautājumu”, bet viņa pēc 30 min gāja prom. Fucking 

sad.) Vēzis ielika e-studijās materiālus!  

Jautājumi: 

Langins: kā izgāja ar to e-studiju revīziju? 

 Dace: Bija grūti, sataisījām revīziju, kopumā savilka tos 80%, bet matemātiķiem Big 

Problems ar e-studiju materiāliem.  

 Guna: Paskaidro to LU SP vienošanos un to, kas tur tika un netika izpildīts. Matemātiķiem 

maz, kas izpildīts, bet pārējās programmas izvilka! 

Kaspars: Guna, kā tu jūties? 

 Esmu priecīga 

Katja: Bet tu beidzot esi brīva. 

 Vēl ne. 



(Daniels skrien prom, bet paldies par ziepju kastēm, 27. novembrī  būs nākamā! Un Patrikam 

22.11. :D) 

6. Jā 

Valde apsveic valdi. Katram grāmatiņa ar labajiem vārdiem un Gunai krekls “Esmu diktators 

labākajos gados”. <3 

7. Balsu skaitīšanas komisijas izveide 

Izvirza: Kristiāna, Ansis P., Saša, Irina, Kvēsele, Ansis Z., Laurita, Langins, Kitija Štucere, Kitija 

Kristiāna. 

Apstiprina: Kristiāna Rancāne, Kitija Štucere, Irina Makarova. 

Par: 23, pret: 0, atturas: 0 

8. LU SP biedru vēlēšanas (2 vietas) 

Izvirza: Rolands, Ansis P., Andis, Kristers, Dāvis, Guna, Irina. 

Apstiprina: Rolands Aleksandrs Rudenko, Andis Poļaks, Irina Makarova, Guna Brenda Pogule. 

Laiki: π: π: π (1), 1:1:1 (15), 1:2:3 (5), e:e:e (1), 1:1:2 (1) 

Sēdes vadību pārņem Kaspars.  

Rolands izsakās: Mācās 1. kursā matstatos. Gribu būt LU SP, jo bija Ledlauzis un tas mani 

iedvesmoja. Gribu piedalīties un pats attīstīties. Pazīstu jau dažus cilvēkus, zinu, kur ir 19. bulvāris 

Jautājumi:  

Ansis P.: Kādas kļūdas nepieļausi? 

 Pieņemu, ka viņa nebija spējīga nomenedžēt savu laiku, un es varēšu. 

Ansis Z.: Ko pēdējā laikā organizējis LU SP? 

 Ledlauzis, Arsitotelis, drīz būs Gada balva. 

Langins: Kaut kādi konkrēti mērķi? 

 Nevar neko konkrētu minēt. 

Ansis Z.: Ko domā par studiju maksu celšanu? 



 Ļoti maz zina, vajag vairāk papētīt.  

Andis izsakās: Mācās fiziku 1. kursā, un vēlas izmēģināt spējas citā sfērā. Bija skolēnu padomes 

prezidents, organizējis masīvus pasākumus, sadarbojies ar svarīgiem sponsoriem, viņa pasākums 

bija ziņās, no Madonas novada izspieda 3 štukas pasākumam aktīvistiem. 

Jautājumi:  

Langins: Kādēļ ne Fizmatu SP? 

 Grib doties tālāk. FSP jau ir citādāk nekā skolas padome, bet LU SP šķiet vēl lielākos 

mērogos. 

Kalvis: Kā LU SP atšķiras no FMOF SP? 

 Mazāk pasākumu fokuss. 

Kaspars: Vai tu joprojām atcerēsies mūs, Fizmatus? 

 Protams. 

Irina izsakās: Jau ir teikts lai iesaistās, un gaida pēc Ledlauža. Ir ļoti sociāla. Trešdienas brīvas – 

tiks uz sēdēm. 

Jautājumi:  

Ansis: Ko tu darīsi studentiem? 

 Vēl nevaru teikt, jo kandidēs uz mūsu valdi. Runās ar cilvēkiem, lai labotu lietas, darbosies.  

Langins: Vai varēsi apvienot valdi ar LU SP? 

 Domā iet uz PR, so tas neaizņems tik daudz laika. (Linda un Laura: oh, boy.) 

Guna izsakās: Diezgan liela pieredze, jau iet uz LU SP kopsapulcēm un jau ir biedrs. Iet uz visām 

kopsapulcēm (ja atskaita šo :P), bija šodien tikties ar Šuplinsku.  

Jautājumi:  

Katja: Vai tiešām šo gribi? 



 Tiešām gribētu, ja sēdes notiktu šeit. Tagad daudz laika ceļā. Ja neievēlēs, neraudās. Ir 

forši, ja jaunajam ir līdzi kāds vecais. 

Dace: Kādu ieguvumu tu redzi? 

 Redzēs visu garo procesu, tagad ir redzējusi tikai ļoti ātros procesus. 

Ansis Z.: Bakalurs netraucēs? 

 Jau ir sākusi, būs ok. 

Ansis Z.: Apsolies nekavēt sēdes? 

 Neesmu kā vecie. 

Diskusija 

Katja: Vajag kādu ar pieredzi, tādēļ vajag Gunu. Vajag veco smilšu pārliecību.  

Kitija B.: Andis, jo viņš sevi ir pierādījis un grib darīt. 

Laurita: Bet viņš tikai pašizaugsmi grib. 

Langins: Visi grib pašizaugsmi, Andim šī ir atbilstoša. 

Zigmārs: Kādēļ ne Guna: negrausim personīgo dzīvi, nejauciet ar personīgo attieksmi. Ķip Zigis 

gribēja kandidēt uz LU SP pats, bet Guna viņu nocheatoja, jo 2 dienu laikā arī izlēma kandidēt uz 

LU SP (jo viņš taču nezin, kā strādā vēlēšanas). Pagājušo gad bija PBS, Guna bija Akmens labā 

roka, palika neizpildīts solījums par nodarbību Ānē. Uzkata, ka tā bija Gunas atbildība.  

Rolands: 6 par, 3 pret, 14 atturas 

Andis: 19 par, 0 pret, 4 atturas 

Irina: 4 par, 3pret, 16 atturas 

Guna: 16 par, 1pret, 6 atturas 

Apsveicam Andi Poļaku un Gunu Brendu Poguli kā LU SP biedrus! 

Guna pārņem vadību. 

 



9. Jaunā FMOF SP sasaukuma priekšsēdētāja vēlēšanas 

Izvirza: Laura, Guna, Dāvis, Irina, Kaspars, Andis, Kvēsele, Laurita, Langins, Rolands, Anete, 

Ansis. 

Apstiprina: Dāvis Kalvāns, Anete Bērziņa. 

Ģirts: Sasaukumam potenciāls! Sociālajam virzienam vajag sakārtot lietas, PR lietas bīdīt, jo esam 

jaunā mājā ar kaimiņiem. Tās vajag darīt, jo vajag un ceļ reputāciju. Otra lieta – akadēmiskais 

virziens. Nav studentu pārstāvniecības. Konkrēti par fiziķiem un ka aktīvi mainās fiziķu 

programmas. Akadēmiskajam virzienam ir tiešam laiks mainīt nākamo sistēmu, nevis to, kas ir 

tagad, tādēļ būs vieglāk bīdīt studentu intereses. Trešā lieta – fizmati.lv! To vajag uzlabot, jo 

Fizmatu brendam tas baigi neko labu nedod, ka mūsu lapa izskatās ded. Atcerieties, ka SP viss 

pašiem nav jādara, galvenais, lai tiek izdarīts. Svarīgākais ir virzīt uz priekšu studentu intereses, it 

īpaši, jo mēs varam celt savu reputāciju un tālākās spējas. Te ir ļoti daudz, ko darīt, un ir īstais 

laiks to darīt tagad. 

Guna: Kā lai šīs lietas dara? 

 Pats nemācēja savā laikā atbildēt, bet to noteikti var izdarīt!  

Paula apstiprina mandātu! 

 

Laiki: 10:10:17 (21 par, 0 pret, 3 atturas) 

(Laura un Angelina aiziet.) 

Dāvis izsakās: 3. kursa matemātiķis, bija lietvedis, palīdzēja EZD 2018, mamma Baldonē 2018. 

Šajā sasaukumā bija finansists, daudz ko iemācījās – laika menedžmentu, cīnīties ar birokrātiju, 

other stuff. EZD fizmatu orgs un BALDONES GALVENAIS ORGS!!  

Mērķi: saliedēta SP, kur var gan atpūsties, gan bīdīt lielas lietas. Turpināt un uzlabot info 

pārmantojamību, priecājas par Kvēseles manuāli, taisīs tādu arī finansēm. Turpinās strādāt pie e-

studiju materiāla. Strādās pie skolu braucieniem! Iesaistīt cilvēkus LU SP darbībā. Iesaistīt 

cilvēkus caur mazām lietām un iedvesmot tos uz daudz lielākām! Atbalstīt indivīdu idejas.  

Valdes modelis: Vietnieks, Finansists, KVV, AVV, ĀVV, PVV, iespējams arī soc. Virziena 

vadītājs + mazie amati 



Domā, ka izdevās sevi parādīt kā līderi Baldonē, kas ir daudz lielāks pasākums nekā EZD.  

Kādēļ Dāvis to grib: jo cilvēki šeit ir lieliski un sevi jau ir daudz ieguldījis SP, tādēļ vēlas ne tikai 

nepazust, bet arī maksimāli turpināt sadarbību.  

Jautājumi: 

Kalvis: Citējot Aigaru Rasnaču “nahujam”? 

 Izaugsme, prasmes, līderība, laika menedžemta spējas, tiešām rūp SP un rūp Fizmati.  

Kalvis: Cik gadus nav bijis sociālā virziena vadītājs? 

 Vismaz divus, varbūt trīs. 

 Guna: Divus, jā. 

Kvēsele: Tev tagad nav labs laika menedžments? 

 Nē, finansistam ir nepieciešama punktualitāte, bet vienmēr ir, kur augt. 

Guna: Ko tu domā par Fizmatdienām? 

 Grūti, jo tas ir maijā, kas nozīmē, ka pirms tam ir ļoti daudz pasākumu un pašās 

Fizmatdienās viss ir gan ļoti izplesti (FMD ļoti garas sanāca šogad), gan saspiesti (katru dienu 

pasākums), kas prasa ļoti daudz. 

Katja: Vai varēsi dirst citiem virsū un neļaut cilvēkiem darīt stulbības? 

 Nav diktators, neaizliegs, bet pieskatīs. Dirst virsū varēs. 

Zigis: Kas ir vislabākais un vissliktākais iepriekšējā sasaukumā? 

 Gribu teikt, ka labākais Baldone un par sliktāko nezinu, bet finansēs varēja labāk ar 4. 

pielikumu, kam noskaidroja dažas lietas daudz par vēlu.  

Kalvis: Ko vari atzīt, ka sačakarēji? 

 Iepriekšējā sasaukumā (pirms 2 gadiem) bildes par vēlu. :D 

Langins: Ko domā par mājaslapas atsvaidzināšanu?  



 Jādara. Grūti ar LU SP, jo jāsaglabā arhīvs, bet LU SP piedāvā pāriet uz lu.lv tipa 

mājaslapu, kas nozīmē, ka būs jāpārnes visu f.lv arhīvu, kas ir ļoti masīvs. 

Langins: Vai tā ir viena no tavām prioritātēm? 

 Grūti pateikt. 

Kvēsele: Cik atbildīgs par biedru rīcību ir priekšsēdētājs? 

 Ne pilnīgi, bet ir jāpiesit kāju laiku pa laikam. 

Kalvis: Tradīcijas, kas nedrīkst pazust un kas jau sen bija jānorok? 

 LB, Baldone, balles noteikti jāpatur. Novuss, sports pagrimis.  

Irina: Kā redzi ārzemnieku iesaisti SP? 

 Būtu grūti integrēt viņus sēdēs, jo viss notiek latviski. Bet ir kursa vecākie, kas nozīmē, ka 

ir komunikācijas plūsma. Jāaicina uz pasākumiem un iesaistīties. 

Guna: Vai esi gatavs sekot līdzi, lai info uz plakātiem būtu arī angliski? 

 Yes. 

Langins: Tavs viedoklis par fizikas maģistrantūras studijām angliski. 

 Traģiski, jo viss līdz šim ir bijis latviski.  

Katja: Bakaluriem arī nav angļu val. Tur jau tā lieta.. 

Langins: Ķip padomes cilvēki var iet skatīties kā studenti kārto eksāmenus, vai tavuprāt vajadzētu 

šo izmantot? 

 Varētu uz to spiest, jo galu galā nākam šeit mācīties. Pieskatīt lai neļauj špikot, bet arī 

eksāmenu kvalitāte mēdz būt zema.  

 Also Dāvim labas atzīmes. 

Kaspars: Skalā no 1-10 cik ļoti gribi būt priekšsēdētājs? 

 8-9. 



Anete izsakās: Ļoti ilgi domāja, vai kandidēt. Kļuva par kursa vecāko un tagad vēlas uzņemties 

vēl atbildību, jo patīk. Organizēja studentus Zinātnieku naktij. 1. kursā bija bail iesaistīties, jo SP 

šķita kaut kas draudīgs un liels, bet tagad zina, ka ir draudzīgi. Grib ieviest to, ka studentiem nav 

bail no SP. Grib arī ieviest vairāk tematiskos pasākumus. Vairāk mācību vakarus, pirms sesijas ir 

par maz. Mērķis ir kaut ko tomēr iemācīties. Vajadzētu vairāk informēt studentus par notiekošo. 

Vajag vairāk komunicēt ar vadību, jo eksāmenu grafikam vajadzētu būt pieejamam jau septembra 

beigās, bet fiziķu otrais kurss to dabūja tikai tagad. Vairāk izcelt studentu viedokli, jo daudz kas 

tiek teikts kursa vidū, bet neizskan tālāk. 

Valdes modelis: pievienot valdei sociālo virzienu un otru vietnieku.  

Jautājumi: 

Kalvis: Citējot Rasnaču “nahujam”? 

 Antra JFS ieguva daudz, kļuva daudz atvērtāka, Anete cer iegūt tādu pašu izaugsmi SP 

vadīšanā. 

Kaspars: Cik aizņemta tu esi nedēļā? 

 Ja atskaita studijas + vienu darba dienu nedēļā CFI, daudz laika ārpus tā. 

Langins: Ko darītu, lai labotu sūdīgus kursus kā kursa vecākā? 

 Kurators -> Programmas direktors. 

Laurita: Ko esi darījusi SP? 

 Iesaistījās pasākumos, palīdzēja ar orientieri, bija mamma baldonē, organizēja Zinātnieku 

nakti.  

Zigis: Labākā un sliktākā lieta, ko sasaukums izdarīja? 

 Sliktāko nezinu. Daudz laba. 

Guna: Ko mainītu manā darbībā? 

 Manuprāt Guna jau tā ir ļoti draudzīga un izpalīdzīga, tā ir īpašība, ko es gribētu saglabāt. 

Kad pirmoreiz iegāju SP telpā, Guna prasīja vai esmu SP, jo es aktīvi darbojos, bet nebiju bijusi 



uz kopsapulcēm. Gribētu vairāk iedrošināt studentus komunicēt ar SP, nebaidīties no mums. Jo 

man sākumā bija bail. 

Laura: Svarīgākās lietas vadītājā? 

 Pats svarīgākais priekšsēdētājam ir atbildība. Bez atbildības nebūs kārtības, nekas neies 

uz priekšu. Nākošā ir vēlme kaut ko darīt. Jo nav jēgas no atbildības, ja to neliek lietā. 

Kalvis: Degošākās lietas, kas jādara kā vadītājam? Un kā SP biedram? 

 Pārliecināties, ka studentiem nav bail no SP, vairāk sadarboties ar faķa vadību. Ja 

neievēlēs par priekšsēdētāju ies par finansistu un vairāk pievērsīs uzmanību savam kursam. 

Guna: Kam dotu kodu? 

 Tikai biedriem. 

Kaspars: Cik ļoti to gribi? 

 8. 

Langins: Spēsi konfliktēt ar vadību? 

 Jā. 

Guna: Vai zini par ko runā ar vadību? 

 Tā tieši nē. 

Kaspars: Vai 9 cilvēki nav par daudz? 

 Līdzīgi virzieni varētu būt propaganda un sociālais, tos varētu apvienot. 

Kvēsele: Ja valdē var būt tikai 7 cilvēki, ko tu aizstātu ar sociālo? 

 Piekabinātu pie PR. 

Kaspars: Kurš amats aiz priekšsēdētāja aizņem visvairāk laika? 

 Finanses. 

Kvēsele: Kādi ir vadītāja pienākumi? 



 Konkrēti nezina. 

Kalvis: Kādēļ atnāci uz SP?  

Saprata, ka gribās uzņemties vairāk un SP ir īstā vieta, kur to darīt. 

Guna: Kāda būs tava rīcība, ja tevi neievēl? 

 Kandidēšu par finansistu. 

Guna: Kādēļ tu būtu labāka par Dāvi? 

 Daru lietas kārtīgi un pamatīgi.  

Diksusija. 

Kaspars: Pieredzējuši cilvēki, bet Dāvim labāka komunikācija ar mums. Abi aptuveni vienādi grib.  

Zigis: Dāvis SP pavadījis vairāk laika, izdara ļoti daudz, notur daudz stresa, tur savu doto vārdu. 

Anetei maza pieredze SP. Dāvis mērķtiecīgi gājis, audzējis karjeru. Ja Anete kandidē 

maģistrantūras laikā, tas arī ceļ latiņu. Dāvim tādēļ priekšrocības.  

Kvēsele: Abi aptuveni vienlīdzīgi. Dāvim daudz vairāk pieredzes, Anete ļoti ātri mācās.  

Irina: Anetei vairāk jāgatavojasp prezentācijai, Dāvis bija gatavs. 

Dace: Pieredze ir tiešām ļoti svarīga, gan esot valdē, gan organizējot pasākumus. Bail, ka Anete 

neapzinās, ko tas patērē būt par priekšsēdētāju.  

Sanita: Anetei vēl nav lielas pašpārliecinātības. Dāvis ir lielisks kandidāts, jo ir jau strādājis valdē. 

Kalvis: Dāvis vēl grib ņemt pēc finansēm? Tad jau jādod! 

Zigis: Beidzot dot matbakam iespēju vadīt.  

Linda: Daudz darba vienam cilvēkam uzreiz, Anetei būs ļoti grūti sākumā pielāgoties. 

Guna: Anete tikai teica, ka apdomā kandidatūru, Dāvis jau nāca jautāt, kā tas strādā. Izstāstīju ļoti 

daudz no darāmā, tā kā viņš apzinās ļoti labi.  

Kaspars: Dāvim arī ir pieredze strādājot ar mums.  

Guna: Arī Anete īsti nezina, kā strādā tikšanās ar vadību. 



Kalvis: No pēdējiem sešiem Baldones orgiem, četri kandidējuši un trīs bijuši priekšsēdētāji.  

Balsojums: 

Dāvis: Par: 19, pret: 1, atturas: 1. 

Anete: Par: 2, pret: 3, atturas: 16. 

Dāvis Kalvāns ievēlēts par FMOF SP priekšsēdētāju! 

(Kristiāna, Kitija B. un Andis aiziet) 

10.  Jaunā valdes modeļa apstiprināšana 

Dāvis: Jāatstāj neparitāti, jo tas statūtos. 

Zigis: Pievienot soc. virziena vadītāju un valdes padomnieku. Dāvis neredz jēgu tik lielai valdei. 

Guna: Iespējams mainīt ārlietu virziena vadītāju pret sociālā virziena vadītāju, un vienu no tiem 

ieviest kā mazo virzienu. Sociālais ir sadarbība ar ēkas vadību, talka, telpas, vides problēmas.  

Ieviest iekšējā virziena vadītāju.  

Katja piedāvā pievienot lietveža pienākumiem. 

Langins piedāvā aizvietot ārlietas ar iekšlietām. 

Kaspars piedāvā apvienot ar vietnieka pienākumiem sociālo virzienu. 

Kalvis: Ko risina ārlietu virziens, ja atskaita ballītes? 

Dāvis: Nodarbojas un uztur attiecības ar sponsoriem. 

Guna: Idejiski arī attiecības ar ārzemju universitātēm. 

Irina: Ārlietām vajadzētu organizēt braukšanu uz citu valstu universitātēm.  

Langins: Apvienot vietnieku ar iekšlietām ir laba ideja. 

Kaspars: Ārlietu vadītājs varētu arī komunicēt ar vecbiedriem. 

Langins: Ģeniāla doma! 

Langins: Vai vietnieks nevar būt jebkurš no valdes? 



Dāvis: Neatbalstu.  

Guna: Vietniekam bija mazāk pienākumu, vai Iekšlietu virziena vadītājam arī nebūtu par maz. 

Kvēsele: Būtu labi, ja tomēr varētu atstāt vietnieku kā tādu, bet pievienot tam vēl pienākumus. 

Kaspars: Derētu atstāt to nelielo hierarhiju, lai zināms, ka, ja priekšsēdētāja nav, tad vadību pārņem 

vietnieks. 

Katja: Varam padomāt līdz nākamajai kopsapulcei. 

Guna: Nebūtu vēlams, jo derētu jau vēlēt valdi. 

Dāvis: Vajag valdi ievēlēt. 

Kaspars: Tad definējam, ko dara vietnieks un ko dara ārlietas. Ārlietām var skaidrāk definēt 

pienākumus (uzturēt LU SP un vecbiedru saiknes) un vietniekam arī skaidrāk definēt pienākumus 

(delēģēt, darboties iekšējās lietās – sociālo virzienu darīt). 

Dāvis: Arī vairāk par ārlietu pienākumiem un vietnieks arī kā iekšējā virziena vadītājs.  

Vienbalsīgi par “virziena vadītājs”. :D 

Balsojums par: 

 Vietnieks (ar iekšlietu virziena vadīšanu): 14 par, 0 pret, 4 atturas 

 Iekšlietu virziena vadītājs: 4 par, 4 pret, 10 atturas 

Paliekam pie nosaukuma vietnieks ar iekšlietu virziena pienākumiem. 

Balsojums par: 

 Pastāvošo valdes modeli ar dažām papildu atbildībām vietniekam un ārlietu virziena 

vadītājam: 18 par, 0 pret, 0 atturas 

11.  Dažādi 

Propagandas virziena sēde būs nākamnedēļ. 

Visi oranžajos kreklos uz nākamo kopsapulci!  

Uztaisām jaunu čatu tikai biedriem un max aktīvistiem. Varbūt arī citā lietotnē čatu, kur būtu 

atbilstošākās funkcijas, lai neveidojas spams un cilvēki neliktu mjūt. 



Drāma ar ķīmiķiem: Kad Alfrēds kandidē par priekšsēdētāju, visi ejam viņu atbalstīt oranžajos 

kreklos.  

Nākamā kopsapulce 21.11 plkst. 18.30. 

Sēde beidzas: 22:40. 


