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Norises vieta: Zellija, 233. telpa 

Sēdi vada: Daniela Reihenbaha 

Valdes locekļi/biedri: Mārcis Akmeņkalns, Dace Gaile, Irina Marčenko, Lelde Švinka, 

Laura Orliņa, Ilvija Lazdiņa, Lana Lazareva, Jānis Blūms, Malvīne Nelda Strakova, Līva 

Elizabete Liepiņa, Kalvis Lauberts, Krišjānis Penka, Ernests Einbergs, Mārcis 

Akmeņkalns 

Viesi: Toms Akmens, Guna Brenda Pogule 

Darba kārtība: 

1. Iesniegumu apstiprināšana 

2. Mandātu apstiprināšana 

2.1 Darba kārtības apstiprināšana 

3. Priekšsēdētājas uzruna 

4. Ievadlekcija pirmkursniekiem 

5. Balsu skaitīšanas komisijas izveide 

6. Akadēmiskā ministra vēlēšanas 

7. Potenciālo biedru semināra (PBS) galvenā organizatora vēlēšanas 

8. Iesvētību galvenā organizatora vēlēšanas 

9. Mini atskats uz Baldoni 

10. Valdes atskaites 

11. Dažādi 

Sēdes sākums: 20:09 

Iesniegumu apstiprināšana 

Artūrs nevar ierasties uz kopsapulci, jo viņš nav Latvijā. Melita  lūdz attaisnot 

kopsapulces kavējumu darba dēļ. Daniela aicina apstiprināt iesniegumus. 

Melitas un Artūra kavējumi vienbalsīgi attaisnoti. 

Mandātu apstiprināšana 



Šobrīd SP ir seši brīvi mandāti. Vienu no viņiem šodien apstiprina Kalvis Lauberts, 

un kļūst par SP biedru. 

Darba kārtība vienbalsīgi apstiprināta. 

Priekšsēdētājas uzruna 

Pirmkārt, liels paldies Leldei, pavāriem, Jānim, Daņikam, Līvai un Ģirtam un 

daudziem citiem orgiem, kas parūpējās par foršu Baldones organizāciju. 

Dusmu daļa - Daniela ir dusmīga par to, ka SP biedri ir neatsaucīgi un nedara to, ko 

piesakās darīt. No 25 džekiem, kas mums te SP čatā atrodas, katlu atsaucās aizvest 

tikai viens. Ir pazaudēts SP projektors un rupors, puse no tehnikas ir salauzta, jo 

daudzi izmanto SP mantas savām vajadzībām, un izturās pret tām bezrūpīgi. Daniela 

aicina tos, kas negrib uztvert SP nedaudz nopietnāk, pamest organizāciju vai mainīt 

attieksmi. SP ir brīvprātīga organizācija, un šādi lietas nenotiek. 

Ievadlekcija pirmkursniekiem 

Visi zina, kas tā ir. Tā ir jānoorganizē pēc iespējas ātrāk. Jāsavāc pēc iespējas vairāk 

pirmkursnieku, jāsavāc stāstītājus, jāuzdaisa prezentācija, jāuzvāra tēja un jāatved 

cepmi. 

Laura piesakās noorganizēt, netaisām vēlēšanas. 

Balsu skaitīšanas komisijas izveide 

Romāns vairs nestudē, tādēļ jāievēl jauns akadēmiskais ministrs. 

Izvirzījumi: Guna Ernests, Irina, Dace, Jānis 

Apstiprina: Guna, Ernests un Jānis 

Laiku ierosinājumi: 2:2:1 (3 par), 5:3:3 (1 par), 2:2:5 (7 par), 3:3:10 (3 par) 

Paliekam pie 2:2:5 

Akadēmiskā ministra vēlēšanas 

Izvirzījumi: Dace, Līva, Irina, Laura 

Apstiprina: Irina 

Nevienam nav iebildumu pret atklātām vēlēšanām. 

Tā kā Irina jau kādu laiku bija palīdzējusi Romānam ar akadēmiskām lietām, un viņš 

gribēja, lai Irina turpina vņa darbību. Irina grib pabeigt ZLK, apkopot aptauju 

rezultātus, novadīt kursa vecāko vēlēšanas un pildīt arī pārējos ministrijas 

pienākumus. 

Daži jautājumi: 

Cik daudz vēl jādara priekš ZLK? – Visas grāmatas jau ir, tās tikai jāsagādā 

bibliotēkā. 

Malvīne iesaka izstāstīt pirmkursniekiem, kā ievēlēt kursu vecākos.  



Apspriešana: 

Vai kāds vispār iebilst? Kopējais iespaids -  Irina varētu diezgan labi tikt galā ar šo 

amatu. 

Irīna vienbalsīgi ievēlēta par akadēmisko ministri. 

 

Potenciālo biedru semināra (PBS) galvenā organizatora vēlēšanas 

 

Malvīni, kā pagājušā gada PBS galveno orgu, aicina stāstīt. 

PBS ir seminārs, kurā aicinām pirmkursniekus un ne tikai, padziļināti parādam 

viņiem, kā SP darbojas. Trīs foršas, izglītojošas un izklaidējošas dienas. 

Izvirzījumi: Laura, Daniela, Malvīne, Guna, Lelde, Ilvija, Jānis  

Apstiprina: Laura, Guna 

Divi iebildumi pret atklātām vēlēšanām, laiks paliek 2:2:5 

Laura 

Vēlas kandidēt, jo uzskata, ka PBS ir foršs motivators pirmkursniekiem, kā arī 

pasākuma noorganizēšana būtu izaicinājums priekš pašas. Grib kaut ko uzlabot no 

pagājušās reizes. Domā ka varētu sanākt.  

Dažas atbildes uz jautājumiem: 

Ir idejas, ko gribētu redzēt savā komandā un ir idejas, ko aicināt no veckursniekiem. 

Grib spiest uz motivāciju vairāk, lai parādītu, ka šis ir forši un noderīgi.  

Ir domas arī par jaunu vietu. 

 

Guna 

Labprāt to darītu. Vadīja FMD gājienu, bija pavārs Baldonē. Zina savas kļūdas, mācās 

no tām. Labprāt aicinātu pirmkursniekus un arī iesaistītu skolotājus. 

Atbildes uz dažiem jautājumiem: 

Vai ir padomā, kā iesaistīt cilvēkus? – Pagājušogad redzēja tikai plakātus par 

pasākumu, kas likās mazliet par maz, tāpēc grib izmantot arī citus uzmanības 

pieveršanas rīkus, lai tiešām visi zina. 

Ja neievēlētu, tad brauktu arī kā dalībnieks labprāt.  

Apspriešana: 

Irina uzskata, ka šo labāk uzticēt Laurai, bet Gunai ļaut rīkot iesvētības. Tā kā Laura ir 

izdarījusi daudz laba sabiedriskā darba, tāpēc varētu būt labs PBS organizators. Dace 



arī par Lauru. Dace un Malvīne jau par šo bija runājuši ar Lauru – tas būtu foršs darbs 

priekš viņas, ko Laura arī pati gribētu izdarīt.  

Balsošana: Laura: 13 par, 0 pret, 1 atturas; Guna: 1 par, 7 pret, 6 atturas. 

Iesvētību galvēnā organizatora vēlēšanas 

Iespējamie pasākuma datumi: 28.09. vai 6.10.  

Izvirzījumi: Lelde, Jānis, Guna, Līva, Mārcis, Ilvija, Malvīne, Ernests 

Apstiprina: Ernests 

Pārsvarā neko nav darījis SP, izņemot sīkumus, tādēļ grib saņemties un noorganizēt 

iesvētības.  

Jautājumi: 

Dace jautā, vai viņa motivācija tiešām ir pietiekāmi laba, lai paspētu noorganizēt 

foršas iesvētības. No 1-10 ir 7, kas nav slikti.  

Cik klausās pēc padomniekiem, viņam ir visvairāk brīvā laika, ko var tam veltīt. 

Vairāk spiedīs uz iesvētībām, nevis uz balli.  

Ja viņam riebjas ideja, bet pārējiem patīk, tad viņš ir viens pret vairākiem, tāpēc ideja 

paliek.  

Pats nav bijis uz fukšu balli – ja kāds pieteiksies atsevišķi noorganizēt balli – tad ļaus 

tam cilvēkam izpausties.  

Apspriešāna: 

Akmens saka, ka varētu būt ok. Dace arī iesaka balsot par viņu, jo viņam varētu 

uzticēties. 

Nav iebildumu pret atklātām vēlēšanām, un Ernests ir ievēlēts vienbalsīgi. 

Mini atskats uz Baldoni 

Nepaspēja baigi domāt par to, kā gāja, bet visi ir dzīvi, nav nevienas miskastes, visas 

mantas ir. Šajā skolā labāk vairs neorganizēt Baldoni, jo tā ir diezgan par jaunu. 

Mums ir sastādīts bojājumu akts, ko nāksies maksāt. Iztērēts vairāk, nekā vajadzēja. 

Forši, ka orgi savācās, kad bija lietus lieta, bet īsi pirms Baldones gāja diezgan slikti.  

Valdes atskaites 

Kinda bezjēdzīgs punkts, jo bija Baldone un vasara. Bet vienalga, aiziet ! 

Lelde visu vasaru organizēja Baldoni. 

Malvīne palīdzēja ar Baldoni. Aizgāja uz zinātnieku nakts sēdi. Tur grib, lai mēs 

izrotājam fakultāti. Un vajadzēs dažus palīgus.  

Lana palīdzēja Baldonē, asociēja sevi ar mentoringu. 



Irina taisīja ZLK. Augusta vidū Romāns paņēma grāmatas. BTW, silts ieteikums sākt 

taisīt nākamo ZLK ap augusta vidum, jo var gadīties škrobe ar budžeta 

apstiprināšanu ATKAL.  

Mārcis bija daudz kur, bet ne SP. 

Daniela palīdzēja Leldei ar Baldones organizēšanu. Činīja fizmati.lv mājaslapu un 

listes, un tas bija trakoti riebīgi. Aizbrauca uz SLF17. Negribēja braukt, bet pasākums 

izrādās ļoti foršs un izglītojošs. 

Melita rakstīja tāmes.  

 

Bauma: Snekam ir bail no snekiem. Līva aicina biedrus palīdzēt sakārtot SP telpu. 

Beigās kopā ar Lanu taisīs Spodrības dienu kaut kad septembrī. Uzreiz pēc 

ievadlekcijas. 

Dažādi 

Jānis ar Krišjāni sarunāja tumbu pulta remontu. 

Sēdes beigas: 21:43 

Protokolēja: Lana Lazareva 

 


