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1. Mandātu apstiprināšana 
 

Visus pēc kārtas sauc un prasa apstiprināt mandātus. Daži nav klāt, tie neapstiprina, izņemot 

Vimbu, zvana Vimbam, jo vēlas, lai viņš apstiprina mandātu, lai varētu kandidēt uz priekšsēdētāja 

amatu.  

Notiek zvans Vimbam, un viņš apstiprina mandātu. 

Kvorums ir dabūts, un aplausi par jauno sasaukumu. 

 

2. Iesniegumu izskatīšana 

 
Arvīds Viesturs Vimba ir iesniedzis iesniegumu par SP priekšsēdētaja kandidatūru, un ka Alfrēds 

reprezentē viņu šajā jautājumā, jo pats nevarēja ierasties uz šo sēdi. 

 

Jābalso, vai atļaujam Alfrēdam runāt Vimbas vietā. 

17 par, 4 pret 

 

3. Darba kārtības apstiprināšana 

 

Līva: Piedāvāju dažādi likt pēc piektā punkta. 

Laura: Kāpēc? 

Līva: Valde tā vēlas. 

 

Balsojam par šo ieteikumu. 

18 par, 2 pret, 2 atturas 

 

4. Revīzijas komisijas ziņojums 
 

Kaspars un Laura N. izsakās par revīziju. 

Laura N.: Kaspars bija labs revīzijas komisijas vadītājs. 

*Laura aiziet prom no skatuves. 

 

Kaspars: Gada sākuma bija ap 1000 eiro, izskatās ka mēs vēl 1500 nopelnījām, tātad tagad ir ap 

2500. Čeki ir daudz un tas ir labi, daži pazuduši, jo dažam labam pazuda telefons, bet visu 

dabūjām, un viss ir normāli. Dace ir malace.  

Par visām kopsapulcēm ir protokoli, bet virzieniem nevienam nav. Jābūt vismaz 4 kopsapulcēm 

un mums bija 16; bija jābūt vismaz 10 valdes sēdēm, bet mums ir veselas 18. 

Ir pasākumi, visi notika un bija labi. 

Mums ir ļoti daudz mantu, kuras vajag pārskatīt, bet mēs varētu izmest aptuveni pusi.  

Mums bija printeris, kurš tika salabots, bet pēc tam viņš tika pilnībā salauzts. Tad ir problēma ar 

prožektoriem un pagarinātajiem, datoriķi, kur ir prožektors….?? Pēc iesvētībām atradām jaunu 

seifu. Mums vajadzētu uzlabot aptieciņu. 

Mūsu otrs karogs ir pazudis, vajag būt SP telpā, bet nav. 

Pateicos Laurai, Ansim un Sabīnei, kas ar šo palīdzēja. 

 

5. 2017./2018. gada FMOF SP sasaukuma gada pārskats, valdes atskaites 

 
Laura: Šis bija lielisks gads, izdarījām daudz jauna, bet dažas lietas aizmirsām. Pazaudējām – 

nesanāca pabraukāt pa skolām; pazuda rīta rosmes, jo nebija atsauksmes; fizmati.lv bija raksti un 

kalendārs, bet ne tik aktīvi kā citus gadus. 



Jaunais – anketu atgriezeniskā saite (programmas direktors iet runāt ar studentiem par 

rezultātiem); akadēmiskais seminārs FAS; starp-semestra anketas; boulinga turnīrs; novusa 

čempionāts; salidojums; pavasara balle (pagājušo gadu nebija); PR Instagram’ā; vairāki SP biedru 

saliedējošie pasākumi; ekskursija uz Accenture; logo. 

 

Valdes atskaite 
 

Guna (vietniece): Mēneša raksti, daudzi saliedējošo pasākumu (biljards, spēļu vakars, SP eglīte), 

ir info sistēma ar daudziem noderīgiem dokumentiem. Organizēju Personību vakaru; palīdzēju 

PBS. Liels, liels pasākums - BALDONE, veselas 5 sēdes un diezgan daudz izbraukumu uz Glūdas 

skolu; gramatikas ķekši fizmati.lv. 

 

Līva (akadēmiskā ministre): 2 virziena sēdes; 5 mācību vakari. Viena semestra anketa pavasarī, 

to iesāka Ernests un es turpināju, starp-semestra anketa, LUIS anketa (vēl jānoprezentē vadībai). 

E-studiju revīzija, ir redzams, ka ir uzlabojumi no pasniedzēju puses. Zinātniskās literatūras 

konkurss, sākuma bija 500 eiro, bet dabūjām vēl 200. Aktīvi ar Lauru apmeklējām LU SP studiju 

maksas sēdes, un drīzumā iesim runāt ar vadību. Aktīvi iesaistījos LU SP, Valentīndienas balle, 

Personību vakars. Aizsāku karaoke vakaru tradīciju. Baldones nakts trase, groziņu vakars. 

 

Enija (PR ministre): 2 sēdes +1 Ziemassvētku balle; darba grupa par logo; ļoti aktīvi darbojos 

Instagram’ā (kopā savācu 1183 like). Fizmatu dzimšanas diena. 4 lieliskas reģistrācijas dienas; 

sūtīju pirmkursniekiem e-pastus un sazinājos ar viņiem par Baldoni. Daudz lielisku plakātu, 

veseli 18. FMD gājiens, kur staigājām 100 oranži cilvēciņi. Uz skolām neizbraucām, bet biju 

pasākumā CFI un prezentēju Fizmatus skolēniem. Iesaistījos PBS organizēšanā. 

• Kriviņš : Kāpēc primāri Instagram’s? 

- Visu to pašu liku arī Facebook, nebija tikai Instagram’ā. 

 

Kriviņš (ārlietu ministrs): 12 pasākumiem atrasti sponsori, kopumā iegūti 27 sponsori. Esmu 

sagriezis 8 tortes, tiekoties ar vadību. 5 reizes esmu bijis Accenture, un mēs viņiem patīkam. 

Nebija sēdes, jo mums nav īsti ārzemju studentu, izņemot optometristus, bet viņi nezina, ko viņi 

dara. Biju LU SP sēdēs. Komandējumi uz Maskavu, Minsku un Viļņu. Igauņi pie mums 

paviesojās. Fizmatdienas, protams, esmu vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs, kā arī salidojums. 

 

Marta (kultūras ministre):  Esmu valdē tikai 2 mēnešus, tur prezentācijā nav viss, jo rakstīju no 

rīta, kad Laura pamodināja. Daudz skaistu Ziemassvētku balles dekorāciju; JFS; Ivariņu uztaisīju 

(dinozaurs Fizmatu); Izlaiduma balle ar Malvīni; pavasara balles dekorācijas. Būs tūlīt Tuc Tuc 

ballīte; novusa čempionāts ar Arnoldu; PBS; CFI; Baldonē biju mamma, un laidu nakts trasē; 

EZD. 

 

Dace (finanšu ministre): Daudz naudas ieplūda un aizplūda. Bija skaidrā nauda un bankas lietas, 

bija bail no ienākumu dienesta par to naudas plūsmu. Daudz dokumentu, 11 tāmes, visādi 

iesniegumi un pielikumi. Reprezentācija – Fizmatu atribūtika. Bezgala daudz čeku un bezgala 

daudz parakstu. Esmu bijusi 7 fizikas valdes sēdēs, biju uz 3 LU SP akadēmiska virziena sēdēm; 

LU SP Akadēmija; EZD; fizmati.lv. 

 

Laura (priekšsēdētaja, aka, The Big Boss): Izdarīju daudz, dažas lietas neizdarīju. Bet mana dzīve 

kļuva par SP un es to nenožēloju ne mirkli. Ļoti bīdīju LU SP lietas, lai mūsu studenti tur ietu. 

Lielākais izaicinājums laikam bija salidojums. Daudz e-pasti, izveidoju 16 Whatsapp čatus. 

Mēģināju apmeklēt visas sēdes un pasākumus. Paldies jums visiem, pateicos valdei, bet vēl 

pasaku paldies Dāvim par protokoliem, Kasparam par aizsimto telpu, un paldies Valtam par 



tehniku un visiem tiem vadiem. Pēdējie vārdi – atradu internetā video, ka cilvēki aizmirst ko tu 

izdarīji un neizdarīji, bet cilvēki vienmēr atceras, kā tu juties tajā momentā. Šī sajūta vienmēr būs 

ar mani, un paldies visiem, visiem, gan SP, gan aktīvistiem.  

*Laura noteikti neraud gandrīz laimes asaras. 

 

6. Dažādi 
 

Līva: Jūs bijāt lieliskākā valde un šeit ir lapiņas katram no jums ar skaistiem vārdiem un 

novēlējumiem katram no jums. 

Guna: Vārdu sakot, Laura tu biji lieliska priekšsēdētaja, un bija ļoti forši nākt uz katru sēdi. Gads 

bija garš, un mēs sakām tev paldies. 

Līva: Mums tev ir dāvana, bet visi noteikti grib to redzēt, tādēļ atļaušos nodemonstrēt. Pirmā 

dāvana ir ananāss – ziedu vietā, kā jau parasti. Lauras otrā mīlestība un saistīta ar ledu. Krekls ar 

ahujenu uzrakstu. Spilvens ar valdes bildi, lai mēs tev radāmies gan sapņos, gan murgos. 

 

7. Balsu skaitīšanas komisijas izveide 

 

Izvirza: Enija, Nauris, Kalvis, Irina, Toms Akmens, Beāte 

Apstiprina: Enija, Nauris, Kalvis, Irina 

19 par 

 

8. LU SP biedru vēlēšanas 
 

Izvirzītie laiki: 

2:1:2 (7 par), 1:1:2 (11 par), 6:6:6 (1 par), 1:0:0 (1 par) 

 

Izvirza: Laura, Līva, Kirils, Zigmārs, Langins, Otrs Ziemelis, Linda 

Apstiprina: Laura, Līva, Kirils, Zigmārs 

 

Laura nodod vadību Gunai. 

 

Laura runā: Čau mani sauc Laura, gandrīz gadu novadīju pašpārvaldi, pa šo gadu sapratu, ka 

studentija ir man mīļa vieta. Vēlos jaunus izaicinājumus LU SP’ā, tādēļ būšu priecīga, ja balsosiet 

par mani. 

 

• Toms: Uz kādu amatu tur kandidēsi? 

- Par vietnieci. 

• Izstāsti visu, ko LU SP esi darījusi, 3 svarīgākās lietas. 

- Jautājumā par studiju maksām, biju uz visām vadītāju un LU SP sēdēm, bīdīju Fizmatus 

uz turieni. 

• Vai tas, ka bīdīji uz LU SP Fizmatus izpaudās tā, ka bija vismaz viens Fizmats uz katru 

sēdi? 

- Uz sēdēm gāja tad, kad bija ievelēti, bet bīdīju uz darba grupām un dažreiz tajās bija tikai 

Fizmati. 

 

Līva runā: Iepriekšējā sasaukumā biju LU SP’ā, un gribu tur tālāk doties, tieši par akadēmiskajām 

lietām un arī PR sēdes. Tādēļ ceru, ka mani ievēlēsiet. Šodien nevaru atbildēt, vai plānoju 

kandidēt uz LU SP valdi, man vēl ir pārdomu laiks. 

 



• Andra: Nebūs pa daudz? 

- Nē, jo pašlaik tikai uz LU SP biedru eju. 

• Kāda ir tava nostāja par studiju maksas celšanu? 

- Var celt tikai tad, ja izpildās mūsu 3 nostādītie punkti, un īpaši jāskatās uz e-studijām. 

• Toms: Kā iesaistīsies un kā pārstāvēsi Fizmatus? 

- Tieši akadēmiskajā un PR virzienā. Pārstāvēšu, iesaistoties sēdēs. 

• 3 stiprās un 3 vājās LU SP puses, un kā uzlabosi? 

- Ir slikta sadarbība ar citām FSP, nezinu kā to uzlabošu, bet vienmēr uzrunāju Fizmatus, 

lai nāk līdzi uz sēdēm, tādēļ ceru, ka būs lielāka Fizmatu atsauksme. Bet LU SP ir forši 

cilvēki, un dara un panāk lietas. 

 

Viņam ir pat prezentācija. :oo 

Kirils runā: Griezt nost budžetu. LU SP noderēs jums un man, un … .. . .dsfhsaudi???? Esmu 

Fizmats labākajos gados, balsojiet par mani! 

 

• Toms: LU SP ir tāda prasīga organizācija, vajag cilvēkus, kas no tā saprot. 

- Jā, varu paradīt slaidu – tev tas izskatās šādi, bet man šitā. Esmu savā laikā aizstājis 

priekšsēdētaju. 

• Kandidēsi valdē? 

- Pie pirmās iespējas. 

• Uz kādu amatu? 

- Uz pirmo, kuru dos. 

• Kā savedīsi LU SP kartībā? 

- Gribu, lai tur var kandidēt neesot savas fakultātes biedrs, jau to mēģinu 5 gadus un tagad  

dabūšu gatavu. 

 

Zigmārs runā: Kāpēc kandidēju? Manuprāt, manās daudzveidīgajās studijās ir uzkrājusies liela 

pieredze. Esmu ideju cilvēks, bet LU SP nav būts. Tā būtu jauna vide, kur aizstāvēt sevi un 

studentus.  

 

• Kādas intereses, saki studentu, bet kā? 

- Studentu, tādos jautājumos kā studentu maksas, akadēmiskie konflikti, studentu dzīves 

uzlabošana. Zinot. kā ir citās augstskolās un kā labas lietas pārnest mums uz LU. 

• Kādi konkrēti piemēri tam? 

- Viena no lietām, kas man patīk Stradiņu universitātē, viņiem ir reāli ieviesta paškontroles 

sistēma. Jautājums par to, kā tiek izmantots LU budžets un kā to izmantot efektīvi.  

 

DISKUSIJA: 

 

Toms: Es darbojos senātā, ir svarīgi labi LU SP cilvēki, tādēļ atbalstiet tos, kuri ir nopietnāki un 

kalpotu studentu velmēm.  

Guna: Kirils uztver nopietni? 

Toms: Kirils brīdina, ka uz to iet un spēs darīt nopietni, bet…  

Deniss: Kirils ir foršs, viņš ir LSA padomnieks kaut kādos jautājumus. Šeit ir yolo prezentācija, 

viņš darīs, bet vai kas notiks un kā? 

Toms: Piekrītot Denisam, uzticos viņa morālajam kompasam, bet viņš tur būs vairāk ar savām 

personīgajam interesēm. 

 

 



Laura: Priekšlikums par atklātām velēšanām, vai kāds ir pret? 

Protams, ka kāds draņķis ir, bet neredzēju kurš. 

 

Rezultāti:  

Laura - 20 par, 2 atturas 

Līva - 17 par, 1 pret, 4 atturas 

Kirils - 2 par, 11 pret, 9 atturas 

Zigmārs - 3 par, 9 pret, 10 atturas. 

Apsveicam Līvu un Lauru! 

 

9. Jaunā FMOF SP sasaukuma priekšsēdētāja vēlēšanas 

 
Izvirza: Vimba, Guna, Laura Orliņa, Andra, Kirils, Langins, Pēteris, Maksims 

Apstiprina: Vimba, Guna, Andra 

 

Laiki: 6:6:5 (4 par), 5:10:10 (6 par), 10:5:5 (1 par), 7:15:30 (1 par), 7:15:20 (9 par) 

Kirils: Taisām 20 stundu pārtraukumu 

Balsojam: 3 par, visi pārējie pret. 

 

Vimba, Alfreds runā viņa vietā: Vimba ir labs cilvēks, spējīgs, aktīvs un visu izdara laikā. Ir 

piedalījies pasākumos un kaut ko palīdzējis. Mērķi: nodrošināt jaunas fakultātes telpas; 

sadraudzība; iesaistīt SP dzīvē; būs labs krīts. Valdes modelis: vadītāji, pusvadītāji, pārējie – 

tukša kopa; priekšsēdētājs, palīdzis, PR cilvēks +5 cilvēki, Ārlietu cilvēks +2 cilvēki, 

Akadēmiskais cilvēks +2, Kultūras cilvēks +7, Finanšu cilvēks +2. Šis sadalījums ir provizorisks. 

Tam, kam ir mandāts ir pienākums kaut kur no šiem piedalīties. Kāpēc tik daudz pie kultūras – 

klausos, ka tikai daži cilvēki dara, un ļoti smagi pietam, un man viņu žēl. Cilvēkiem ir jāpalīdz 

un jādara, jo darba ir daudz ballēm. Mazliet pārāk nenopietna bija vēlēšanu komisija, jums kastīti 

varēja nozagt jebkurā laikā. Birokrātijai nē, nevienam nepatīk 5 stundu sēde, par atklātu 

balsojumu vismaz 2 cilvēkiem būtu jābūt pret. 

 

• Kriviņš: Vimba iesniegs rekordu par biežāk kandidēšanu uz priekšsēdētaju? 

- Jā. 

• Vai Vimbam bija nojausma, kurš būs viņa palīgs? 

- Nebija zināms, kurš apstiprinās mandātu, bet iespējams. 

• Kirils: Prezentācija bija forša ar bildēm, bet kurš tad bija Vimba? 

*parāda, kurās bildēs ir Vimba. 

• Kalvis: Kāpēc, Alfrēd, tu to dari? 

- Man bija lekcija pirms šīs sēdes, tādēļ bija laiks. 

 

Guna runā: Es domāju, ka daudzi jau jūs mani zināt. Es kandidēju par priekšsēdētaju, esmu 

Fizmats garā un krāsā un visādā atbalstā visur. Par mani: esmu bijusi sasaukuma daudzos 

pasākumos, piesaistu cilvēkus ārpus SP. Manu labo darbu saraksts: organizēju 2016. gada 

Fizmatu gājienu, Stratēģiskais seminārs 2017, Baldone 2018, palīdzēju PBS 2018. Un, protams, 

visādi pasākumi un daudz kur citur palīdzēts. Kāpēc man to vajag? Esmu ar pieredzi bagāta, un 

man daudzi saka, ka man organizatoriskās spējas ir “on point”. Bet kāpēc man? Jo nauda un slava, 

“I became a teacher for the fame and money”. Cilvēki ir ļoti forši, ja mani ievēlēs, zinu, ka būs 

atbalsts. Gribu pārbaudīt savas spējas, vadīt un organizēt lielu cilvēku grupu. Mērķi: panākt, ka 

SP katrs jūtas iederīgs, censties, lai katram ir ko darīt SP un var pielikt savu pirkstu; nesačakarēt 

pārcelšanos; veidot draudzīgu un produktīvu valdi. SP mērķi: SP info sistēmu uz arhīvu; atbalsts 



indivīdu idejām; aktīvākus sporta pasākumus; LU SP; e-studijas un tiešām iet arī pie 

pasniedzējiem konkrētiem. Valde – saglabājas tāda pati kā tagad, tikai varbūt mazliet kādam plus 

vai mīnus kāds pienākums. 

 

• Kalvis: Kādas neveiksmes, kas nesanāca? 

- Baldonē es lasīju iepriekšējā gada ieteikumus, un diemžēl vēlreiz nepārlasīju pirms 

Baldones. Vajag ņemt vērā iepriekšējo gadu pieredzi. 

• Kādi pienākumi ārlietu ministram? 

- Sponsori, sadarbība ar sponsoriem, piemēram MikroTik. Viņi mūs sponsorē, un ir jēga un 

vajadzība uzturēt attiecības. Ar citām fakultātēm uzturēt sarunas un zināt, kas tur notiek. 

• Deniss: Vai un kāpēc LU SP ir svarīgs? 

- Jā, ir svarīgs, kāpēc? Tā ir augstāka organizācija par mums, tur bīdās lietas uz priekšu, 

kuras nevar bīdīt viena fakultāte vien. 

• Zigmārs: Kā vērtē līdera dotības un spēju deleģēt citus, jo organizēšana ir mazliet kas cits. 

- Es domāju, ka lietu deleģēšanā un organizēšana ir saistītas. Baldonē pieradījās, ka māku 

deleģēt. Par līdera spējām nevaru daudz komentēt, jo tas būtu jāizmēģina. 

• Vai esi satraukusies? 

- Jā, nē, nu mazliet. 

• Labas lietas SP sasaukumā un sliktas. 

- Saliedējošie pasākumi, tos vajag, varbūt ne katru mēnesi, bet vajag. Patika Lauras 

spožmirkļi, gribu tos paturēt. Man no Lauras ir ko mācīties, jo man ir grūtāk atbildēt, 

kādas ir studentu domas, man vajag apdomāt un pārrunāt ar studentiem. Ko gribu mainīt? 

Gribu mazliet nopietnāk. Vajag mazāk dzert, piemēram, PBS, lai var iet uz lekcijām. 

Īsākas kopsapulces – ir brīži, kad jāļauj parunāties, bet centīšos mazliet strukturizēt. 

• Kaspars: Vai būs mazie amati un kādi? 

- Visi kas ir. Tehnika un aizsimtā ir aktuāli. Sports ir pie kultūras vai atsevišķi, bet vajag 

cilvēku, kas nodarbojas ar sporta lietām. Protokolētājs arī būs. 

• Toms: Kāds ir labs Fizmatu pārstāvis LU SP’ā? 

- Tāds, kurš pārstāv Fizmatu intereses, nedomā tikai par savu viedokli, bet par Fizmatu un 

studentu. 

• Deniss: Vai 1/200 budžets tiek efektīvi izmantots, kā to mērīt? 

- Kopumā es teiktu, ka lietderīgi. Viens no prioritāriem virzieniem ir kultūra, lai studenti 

mācītos, vajag arī atpūsties. Otrs, kur tiek izmantota nauda, ir, lai motivētu SP biedrus. 

Jautājums gan par to, cik daudz piedalās cilvēku. Kā to mērīt - cik izdevušies pasākumi 

un vai neesam mīnusos. 

• Kalvis: Bija agrāk sociālā virziena vadītājs, kāpēc tagad tas vairs nav aktuāls? 

- Es laikam neesmu pieredzējusi labu sociālā virziena vadītāju, cik zinu, tas pārsvarā rīkoja 

talkas, tagad jaunajās ēkās vairāk nevajadzēs, nedomāju, ka tam vajag virzienu. 

• Laura: Ja tevi ievēl, kādas būs tavas prioritātes, un kur būs SP? 

- Studijas, Ernests, SP, un tad tālāk. 

• Laura: Priekšsēdētājs ir FSP seja. Vai esi gatava iet uz āru un radīt priekšstatu? 

- Jā esmu gatava, varbūt no sākuma ies mazliet neveikli. Būs labāk, attīstīšos. 

• Kā nodrošināsi pārmantošanu SP darbībā? 

- Ietikšu obligāti runāt ar iepriekšējiem organizatoriem un virziena vadītājiem. Jautāt, kas 

izdevās un arī kas neizdevās. Google dokumenti arī. 

• Kas apdraud pārcelšanos? 

- Mums ir daudz mantas, kā iekārtosim. Galvenais ir mantas. 

• Langins: Kāpēc e-studijas vienmēr ir problēma, kāpēc pasniedzēji nedara, un kāpēc tieši 

tu to salabosi? 



- Es to mēģināšu. Ejam un dodamies pie vadības. Vienmēr arī dzirdu, ka viņi saka, ka jāiet 

pie pašiem pasniedzējiem. Bet šajā sasaukumā neesmu to redzējusi. 

• Laura: Svarīgas ir studiju maksas, LU SP uztaisīja nostāju, kas tur ir svarīgākais? 

- Tas ko Līva teica, ja nav izpildīti nosacījumi, tad kāda par to vispār runa. 

• Laura: Kādas ir pēdējās aktualitātes domē? 

- Neesmu bijusi uz domi, jo man lekcijas tajā laikā. 

• Kas ir tas, ko tu gribētu, lai par tevi atcerās pēc gada? 

- Esmu dzirdējusi, ka no manis sagaida kārtību. Un to es arī gribētu dabūt, nevis tikai 

ballējam. Lai atceras, ka bija labs sasaukums un izdotos e-studijas. 

 

Andra runā: Par mani, un kā iesaistījos SP. Ja ir 2 dažādi pasākumi, tad ziniet, ka es būšu Fizmatu 

pasākumā. Viss sākās Baldonē. Savu pirmo pieredzi ar sponsoru lietām guvu Ziemsvētku ballē, 

bet tā nav mana lieta. Iesaistījos dažādos pasākumos, ir ļoti laba saskarsme ar citām fakultātēm, 

kā arī daudzi no jums mani zina kā fotogrāfu. Galvenais man ir mērķi, kurus var sasniegt, un 

katru mēnesi izveidot mērķi un sadalīt mazākos mērķos. Turpināt tradīcijas un veidot draudzīgu, 

vienotu pašpārvaldi. Mērķi: veiksmīga komunikācija ar FMOF un LU vadību; akadēmiskā līmeņa 

celšana; doties uz valdi un domi, un tur aktīvi darboties, gribu virzīt to uz priekšu un risināt 

problēmas; jāpievilina studenti, sākot jau ar skolām un atbiruma samazināšana (mācību vakari); 

sadarbība ar citām fakultātēm, ar daudzām jau ir, bet ne ar visām, tas būtu zem ārējā virziena, bet 

ar to es palīdzēt varētu. Valdes modelis – priekšsēdētājs, vietnieks (arī par finansēm), 

akadēmiskais ministrs, propagandas ministrs, kultūras ministrs, ārlietu ministrs. Mazie cilvēku 

amati – lietvedis (arī par dokumentiem un iesniegumiem, ja vajag), telpu atbildīgais (jaunajā telpā 

būs arī virtuve), tehniskais cilvēks, atbildīgais par sadarbību ar ārvalstīm. 

 

• Ko dara ārlietu ministrs? 

- Sadarbība ar Latviju augstskolām un fakultātēm, un arī sponsori? 

• Kalvis: Nah**a? 

- Jauns izaicinājums, daudz ko iemācīties un iegūt. 

• Pagājušajā sasaukumā nometi mandātu aizņemtības dēļ. Pārliecini, ka tev būs pietiekami 

daudz laika šim. 

- Es nepietiektos, ja es to nevarētu. Ja būs grūti, atteikšos no darba. Iepriekšēja sasaukumā 

bija situācija, ka netiku uz sēdēm. 

• Marta: Ko tu izdarīji Fizmatos? 

- Biju fotogrāfs, Ziemassvētku ballē palīdzēju. Redzēju visu, kas notiek un palīdzēju 

pasākumos. 

• 3 lietas labas un sliktas sasaukumā? 

- Patika, ka bijām draudzīgi un izpalīdzīgi; ņemšu vērā kā Laura vadīja sēdes, no tām es 

mācījos; negribu visus pasākumus padarīt par alkohola lietošanu. Gribētu, lai vēl vairāk 

cilvēki iesaistās, ne tikai SP biedri. Vairāk saliedējošie pasākumi, akadēmiskās lietas un 

e-studijas savest kārtībā. 

• Datoriķu Kaspars: Kādas ir pašreizējās attiecības ar fakultātēm un kā tās plāno uzturēt? 

- Pašlaik ir tie, ar kurām taisām balles. Gribētos arī ar citām fakultātēm rīkot balles un arī 

mācību vakarus. Blakus mums būs mediķi un tā ir laba iespēja. 

• Laura: Sastādi prioritātes? 

- Studijas, SP. 

• Nauris: Tiesām gribi atteikties no darba SP dēļ? 

- Tas darbs ir pārsvarā saistīts un ļoti līdzīgs SP, tā kā es iegūšu to pašu. 

• Laura: Aktuāli ir studiju maksas, kas ir svarīgākais šajā nostājā? 

- Nav bijusi acīs šī nostāja, bet biju LU SP sēdē un esmu dzirdējusi par šo. 



• Visu studentu saliedēšana, kādi plāni? 

- Kultūras pasākumi, sports, novuss, visādi šādi pasākumi. 

• Kāds ir tuvākais mērķis pirmā mēneša? 

- Pārņemt visādas gudrības no iepriekšējās priekšsēdētājas. 

• Laura: Pašreizējās aktivitātes FMOF domē? 

- Mani izmeta ārā, jo man nebija balsstiesības uz to sēdi vēl. Bet bija programmu maiņas, 

studiju programmas izmaiņas. 

• Zigmārs: Kā vērtē savas spējas sastrādāties ar atšķirīgi domājošiem cilvēkiem? 

- Šajā gadā esmu bijusi pasākumos un esmu arī LU vēstnesis, tādēļ domāju, ka esmu guvusi 

daudz pieredzes. 

• Līva: Vai turpināsi būt par dienesta viesnīcas vecāko? 

- Līgums ir tikai uz šo semestri, es domāju es to neturpināšu pēc tam. Bet tur arī nav daudz 

pienākumu.  

• Laura: Ko no sevis gribi dot SP? 

- Neizsīkstošu enerģiju un darīt lietas. Gribētu, lai cilvēki spētu izvērtēt prioritātes un 

neuzņemties izdarīt pārāk daudz. 

 

DISKUSIJA 

 

Lords Toms Akmens: SP rada daudz iespaidu. Es to redzu kā organizāciju, kura nes mūsu viedokli 

pasaulē. Tā ir smilšukaste jauniem eksperimentiem, taču ir nepieciešams kāds vadītājs, kurš virza 

uz izaugsmi. Par Vimbu: … Par Gunu: ar visu lieliski tiek galā un “Terminatoriski” gāž barjeras 

un ievieš kārtību. Par Andru: lielisks kandidāts, bet nedaudz rada iespaidu par pārāk 

“Napoleonisku” vadības stilu. 

Nauris: par Gunu: problēmas nenotika, bet šaubos, ka Guna varētu uzsist dūri galdā. Par Andru: 

rada iespaidu, ka atmetīs visus liekos darbiņus un aktivitātes, lai vairāk pievērstos SP. 

Zigis: Esmu par priekšsēdētāju, kurš ar mums bijis visu iepriekšējo sasaukumu, un tādu, kurš 

ir precīzs kā Šveices pulkstenis. Andrai noteikti ir labākas prezentēšanas prasmes, bet Guna 

būtu spējīgāks vadītājs. 

LEL: Andra ārpus SP dara ļoti daudz un baidos, ka viņa to nespēs apvienot ar šo amatu. 

Kirils: Par Gunu: pielaidīga un atvērta jauniem projektiem, bet varētu būt problēmas ar 

termiņiem. 

Ernests: Guna noteikti ieliks sevi visu SP darbā. 

LAIGARS (jau uzvilcis savu cool-ass cepuri, ceļā uz izeju): “ATCERIETIES, KA ŠODIEN NAV 

OBLIGĀTI JĀIEVĒL VADĪTĀJS! :)” 

Akmens: Guna ir veidojusi vairākus pasākumus un projektus. Ar grūtībām tika galā ļoti organizēti 

un vēsi. 

Zigmārs Ziemelis: Andra ļoti raujas uz vadītāja amatu, bet mums vajag labu vadītāju, nevis 

cilvēku, kurš ļoti vēlas būt vadītājs, ko varam noteikt tikai mēs. 

Maksims: Esmu novērojis apmēram vienlīdzīgu ieguldījumu SP labā, bet Guna būtu labāks 

vadītājs. 

Dace: Gan Guna, gan Andra var būt labas vadītājas, taču, ja kaut kas aiziet grīstē, Guna būs tā, 

kura spēs uzsist dūri galdā un ieviest kārtību, pasakot kādu stingru vārdu. 

Dominika: Andra ir aktīva un grib visu uzlabot un radīt arvien vairāk, bet slikti domā kritiski. 

Irina: Andrai vajadzētu dot iespēju, jo viņai ir brīvs laiks un viņa ir gatava veltīt savu laiku SP. 

Nauris: Mums vajag priekšsēdētāju, kurš jau saprot, kā notiek SP procesi. Izaugsme ir 

svarīga, bet priekšsēdētājam ir jānāk ar jau kaut kādu pieredzi. 

Laura: Nedaudz vīlos tajā, ka neviena no kandidātēm nepieminēja diskusiju par studiju 

maksu pacelšanu. 

 



Izceļas diskusija par nolikumā noteikto balsu attiecību, kāda vajadzīga, lai kāds vispār varētu tikt 

ievēlēts. 

 

15 minūšu pārtraukums balsošanai. 

Kalvis sēž uz Skolotājas galda, pievilcis kājas un apķēris ceļgalus, šūpojas no kreisās uz labo 

un otrādi, kliegdams: “KUUUURŠ VĒLAS PALASIIIT NOLIKUMUU!?! ” 

 

Balsojuma rezultāti: 

 

Vimba: 0 par, 11 pret, 6 atturas 

Guna: 15 par, 1 pret, 1 atturas 

Andra: 2 par, 6 pret, 9 atturas 

 

Zālē ovācijas, un Guna tiek apsveikta ar savu jauniegūto amatu! 

 

10. Jaunā valdes modeļa apstiprināšana 

 

Guna vēlreiz īsi paskaidro piedāvāto valdes modeli un ierosina atklātu balsošanu – vienbalsīgi 

klātesošie ir par atklātu balsojumu. 

12 par, 1 pret  

Balsojums par nākamo kopsapulci: Otrdien (20.11. plkst. 18.00) – 9 par. 

 
Sēde beigta: 23:31 

Protokolēja: Dāvis Kalvāns un Didzis (#LielaisTiitars) 

 


