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1. Iesniegumu izskatīšana 
 

M. Mežulis, Alfrēds Mežulis, Ingus Pretkalniņš met nost mandātu. 

Neviens nav pret iesniegumu apstiprināšanu. 

 

Neapmeklējuma iesniegumi – Līva, Langins (pagājušā un šīs dienas), Marta, Elīna, Daniels, 

Kirils (šodienas), Zigmārs Ziemelis, Ansis, Dominika, Laura Nelsone, Pēteris Zvejnieks. 

Neviens nav pret, viens (Zigmārs) atturas. 

 

Pieteikts fizmatu rekords – Kirilam visgarākais saraksta nosaukums - 42 vārdi. 

3 atturas, neviens pret. 

 

2. Mandātu apstiprināšana 

 
3 klātesošie apstiprina mandātu. 

 

3. Darba kārtības apstiprināšana 

 

Nav nevienas pretenzijas, vienbalsīgi apstiprina. 

 

4. Balsu skaitīšanas komisijas izveide 
 

Izvirza: Guna, Kaspars, Katja, Kvēsele, Zigmārs, Daniels, Pēteris, Laura Nelsone, Andra, 

Monta, Dominika, Ansis 

Apstiprina: Kvēsele, Laura N., Ansis 

 

5. FN (Fizikas nodaļas) valdes biedra vēlēšanas 

 
Sēdes notiek pēdējās mēneša trešdienās. 

Izvirza: Mārtiņš K., Daniels, Dominika, Roberts, Laura N. 

Apstiprina: Dominika, Laura N. 

Vai kāds ir pret atklātām vēlēšanām – nē, nav. 

 

Laiks: 2:1:1 (0 par), 1:1:1 (8 par), 1:1:2 (6 par) 

 

Dominika runā: Es varu runāt daudz un skaļi. Ja es tur ietu, tad saprastu, ko tur runāt un darīt. 

• Vai tev ir bail no Lāča? 

- Nē. 

• Vai vēlies tur doties? 

- Uzzināt ko jaunu būtu nice. 

• Vai tev šis laiks ir brīvs? 

- Jā. 

• Kā tev akadēmiskais? 

- Būs labi. 

 

Laura N. runā: Varu aizstāvēt studentu viedokli. Tur var runāt, un man tas jāmācas - kā runāt un 

aizstāvēt savu viedokli. 

 

• Vai tev ir bail? 



- Jā. 

• Ka akadēmiskais? 

- Diezgan ok, ir labi. 

• Vai tev ir brīvs šis laiks? 

- Līdz gada beigām varu. 

 

DISKUSIJA: 

 

Kalvis: Līdzīgi kandidāti, tur jāskatās, kuram akadēmiskais labāks. 

Zigmārs: Balsojiet par Dominiku, viņa nebaidās. 

Guna: Laura mazliet nopietnāk, un akadēmiskais ir pozitīvi. 

 

Dominika: 3 par, Laura: 13 par. 

 

6. Valdes vēlēšanas: 
 

• Vietnieks 
 

Izvirza: Kaspars, Zigmārs, Dāvis, Andra, Marta J., otra Marta K. 

Apstiprina: Kaspars, Zigmārs 

 

Laiki: 3:3:5 (10 par), 4:2:0 (0 par), pi:pi:pi (4 par), e:e:e (1 par) 

 

Kaspars runā: Man būs izaugsme, patīk SP un jauna pieredze, kā arī cilvēki, kas man uzticas un 

vēlas mani kā vietnieku. Esmu palīdzējis ar dažādām ballēm, Fizmatdienām, vairākas LU SP 

sēdes, pildīju sava amata pienākumus (aiz100 un SP atbildīgais). Biju morāls atbalsts un mācēju 

palīdzēt savest cilvēkus starp fakultātēm. Kāpēc mani? Esmu strādīgs, kārtības cēlējs un dažreiz 

māku uzbļaut, man patīk savākt cilvēkus apkārt un esmu saulīte. Pašreizējie plāni: 

sadraudzēšanās pasākumi (pīļu barošana, fondī pasēdēšana), palīdzēt pilnveidīgi pārvākties 

jaunajā ēkā. 

 

• Laura: iesi uz LU SP vadītāju sēdēm? 

- Jā 

• Cik gara bārda būs, pabeidzot bakalauru? 

- Labāks jautājums tad būtu par matiem, nezinu. 

• Guna: Ja es būšu dusmīga, tad tu mierīgs, un otrādāk, tā sabalansēsim? 

- Jā, bet tev vairāk būs jābūt dusmīgai. 

• Kā redzi sadarbību starp Gunu un pašpārvaldi? 

- Nezinu, kādi cilvēki ir. 

• Kā redzi jauno SP sasaukumu? 

- Mazliet neaktīvi, bet būs saliedējošie. 

• Laura: Esi gatavs močīt lietas? 

- Jā, jau visu laiku močīju. 

• Guna: Vai apzinies, ka jāorganizē stratēģiskais seminārs? 

- …  

 

Zigmārs runā: Kāpēc es? Nav baigi labu iemeslu. Gribu kaut ko darīt tuvāk FMOF SP valdei. 

Ir daudz iekrājušās idejas par to kā uzlabot studentu dzīvi, tāpat ir arī daudz kontakti gan 

Latvijā, gan ārvalstīs. Zināma sēžu vadīšanas pieredze (mēdz būt ātras sēdes). 



• Vai varētu runas stilu pataisīt ātrāku? 

- Runas stils ir ātrāks, ja esmu pārdomājis, ko runāšu, bet, nākot šeit, nebija doma kandidēt uz 

šo amatu. 

• Kā domā, kādas ir tavas īpašības, kuras labāk varētu pielietot nekā Kaspars? 

- Racionāla argumentācija un loģiska strukturēšana. Kad sūtu instrukcijas, tad tas viss ir 

skaidri un saprotoši, un precizējoši. 

• Svarīgākie amata pienākumi un ko tu veiktu lieliski? 

- Ja Guna netiktu uz sēdi, ļoti labi tiktu galā ar tās vadīšanu. 

• Ar ko papildinātu Gunas vadību? 

- Labs jautājums. Labi būtu, ja būtu iespēja pirms kopsapulces satikties valdei un dot 

priekšlikumus un kritiku. Ko aizmirsu, mums šogad ir jāpielabo nolikums, ne tikai lai FMF 

nomainīt uz FMOF, bet arī lai būtu kvalitatīvi labojumi, lai ātrākas un kvalitatīvas sēdes. 

• Ir sēde 18:15, 18:30, Gunas nav, ko tu darīsi, lai cienītu citu laiku? 

- Sarunājot to ar Gunu un klātesošajiem, sāktu vadīt sēdi. 

 

DISKUSIJA 

 

Līva: Kuru tu labāk redzētu kā savu vietnieku? 

Guna: Labāk sastrādāties ar Kasparu, bet varētu paprasīt par kritiku Zigim. 

Laura: Kaspars jau sen tika uzrunāts un tā, bet Zigmāram ir pieredze jautājumos un tiešām cits 

domāšanas gājiens, bet varbūt būtu atbilstošāks citam amatam. 

Zigmāram tiešām ir labi ar kritiku, viņš pateiks tieši un atklāti. 

Kalvis: Varbūt redzi kādu amatu, kur citur ielikt viņu. 

Guna: Labāk ar vienaudzi, ne jau varbūt tieši vecums, bet vienkāršāk sastrādāties. 

Toms: Kaspars bija foršs ļoti PBS organizēšanā, man žēl, ka to nepieminēja. 

 

Kaspars: 16 par, 0 pret, 2 atturas 

Zigmārs: 2 par, 3 pret, 13 atturas 

 

• Kultūras virziena vadītājs 
 

Izvirza: Katja, Marta J., Dominika, Laura O. 

Apstiprina: Marta J., Katja 

 

Marta runā: Septembrī šeit stāvēju un kandidēju, un solīju, ka to darīšu atkal. Esmu gatava 

strādāt un man ir ideju saraksts ar jaunām lietām. Kāpēc es? Es šeit daru lietas, gribu gūt vēl 

vairāk pieredzes, jo bija ļoti maz laika, šie 2 mēneši, lai realizētu sevi. Daudz pasākumu ir manā 

kontā, domāju, ka jums mani vajag un man vajag jūs. 

 

• Organizēsi Fizmatdienas? 

- Ne, tikai gājienu. 

• Kalvis: Svarīgākās vērtības, ko aizstāvēt kā kultūras ministrei? 

- Vajadzētu visu viedokļus par sēžu laiku un kādus pasākumus cilvēki grib, un arī vecās 

fizmatu tradīcijas paturēt. 

• Guna: Deleģēsi cilvēkus? 

- Jā, ir pieredze, ka reāli 2 vai 3 cilvēki dara. Savāksies cilvēki un apmēram zinu, kuri tie būs, 

neuzņemšos visu viena. 

• Laura: Cik liels tev būs izaicinājums, jo vajag, lai ir izaugsme. 

- 9, jo domāju, ka darīt lietas - tas vienmēr ir izaicinājums. 



• Guna: Neapniks, jau gandrīz gadu šo dari. 

- Nē, galīgi nē. 

• Laura: Daudz jaunu ideju, kādas? 

- Mafijas atsākšana, tuc-tuc ballīte. Negribu visu atklāt, lai ir interesantāk.  

• Kalvis: Ir biedrs, ar kuru neesi sadarbojusies no iepriekšējā sasaukuma? 

- Te jau ar visiem vairāk vai mazāk kaut kas kopīgs ir darīts. 

 

Katja runā: Es iestājos šeit un aizgāju uz Baldoni, un pēc nakts trases domāju, cik grūti to visu 

bija noorganizēt. Un noteikti grūti, bet arī forši. To es gribu, gribu iemācīties runāt ar citiem, 

strukturēt domas. Tādēļ uzskatu, ka šis amats man ir atbilstošs; māku zīmēt, esmu radošs 

cilvēks – ar dekorācijām nebūs problēmu. Man ir daudz ideju, piemēram, kaut vai tā pati par 

slepeno santu. Arī labdarības pasākums ir plānots. Gribu organizēt, un esmu sapratusi, ka gribu 

strādāt un it īpaši ar to, kas patīk. 

 

• Kalvis: Kāpēc labāk kā vadītāja nekā virziena darba rūķis? 

- Gribas īstenot pašai savas idejas, un organizēt ne tikai sevi, bet arī citus. 

• Daudz par idejām, bet kā ar organizēšanu? 

- Skolā bija pasākumi un izdevās viss. Tad tas bija piespiedu, bet tagad ir degsme un to 

tiešām gribu. 

• Kā tev ar mācībām? 

- Ir grūti mazliet, jo semestra vidū pārgāju no matemātiķiem uz fiziķiem, bet to ļoti gribu un 

būs kārtībā. 

• Kaspars: Spēsi uzbļaut, ja nedarīs neko? 

- Man ir divi mazie brāļi, protams. 

• Kaspars: Varēsi izdarīt pati, ja neviens nedarīs? 

- Jā, varēšu, tikai tas noteikti nebūs pareizi. 

• Artūrs: Ko zini no fizmatu tradīcijām? 

- Nezinu daudz, bet esmu gatava uzzināt, biju pati Baldonē. 

• Kaspars: no 1 līdz 10, cik tu to gribi? 

- 12. 

 

DISKUSIJA 

 

Toms: Martai var uzticēties; apbrīnoju, ka Katja pieteicās, bet tomēr viņa vairāk sevi raksturoja 

kā darba rūķi. 

Kaspars: Esmu sašutis par to, cik ļoti abi kandidāti to grib un cik labi prezentē. 

Kalvis: Ja Katjai netiek šis amats, viņa vēljoprojām varēs organizēt un radīt pasākumus. 

Laura: Esmu ļoti patīkami pārsteigta, cik Katja ir sagatavojusies. SP vajag cilvēkiem dot iespēju 

izaugsmei, un Katjai tas būs ļoti forši. 

Andra: Viņai mīnuss, ka viņa aizgāja uz citu programmu, viņai būs grūti savilkt visu kopā. 

Nauris: No personīgas pieredzes nevajag būt amatā lai organizētu, vajag sirdi. 

Laura: Katjai lielāks izaicinājums, bet par Martu – 20.novembrī vajadzēja būt novusa 

čempionātam, atrada cilvēku, kas to izdarītu, jo tā nav viņas lieta. Bet tad tur atteicās un nekas 

nenotika beigās. 

Nauris: Marta viņu bakstīja katru dienu. 

Artūrs: Katja ir pirmkursniece, viņai būtu lielāka atdeve un uzdotu jautājumus. Bet cik bieži 

Marta apmeklē sēdes? 

Guna: Atbildot uz šo, vai tiešām Marta neapmeklēja bieži, man tā nešķiet. 

 



Marta: 9 par, 1 pret, 6 atturas 

Katja: 6 par, 3 par, 7 atturas 

 

• Ārlietu ministra vadītājs 

 
Izvirza: LEL, Zigmārs, Pēteris, Linda, Dāvis 

Apstiprina: LEL, Zigmārs 

 

LEL runā: Kādreiz kandidēju uz šo virzienu. Mērķi: sadarbība ar citām fakultātēm un LU SP; 

sponsori; uzņēmumi. Sadarbība un LU SP – ņemot līdzi uz LU SP sēdēm, turpināt pati 

komunicēt, esmu arī LU SP biedrs, un tur var gūt daudz attiecības ar citām fakultātēm. Cenšos 

apmeklēt citu fakultāšu pasākumus. Sponsori – ir bijusi pieredze, kad organizēju galda spēļu 

vakaru, boulinga turnīrs un palīdzēju ar sponsoriem pasākumā Spēks un Jauda. Pirmajā sēdē 

gribu apmācīt visus, kam ir interese, kā rakstīt sponsoriem vēstules. Uzņēmumi – ar Kriviņu 

draudzējos ar Accenture, turpināšu arī ar tiem, ar kuriem jau Artūrs ir komunicējis, un meklēšu 

arī jaunus uzņēmumus. 

 

• Laura: Forši mērķi, pastāstīji par SP mērķi, bet kāds ir tavs personīgais mērķis? 

- Vairāk 1. un 2., patika sponsorus meklēt un gribu paplašināt attiecības ar citām fakultātēm. 

Atgriezeniskā saite ar LU SP. 

• Toms: Kā notiek komunikācija ar sponsoriem? 

- Uzraksti e-pastu, ja cilvēks neatbild, tad zvani un jautā, vai saņēmuši vēstuli. 

• Guna: Kādus sponsorus piesaistīji? 

- Galda spēlēm – popkorns. Proteīna dzērieni, One touch, Coffee-inn, visus neatceros. 

Vienotība, Redbull u.c. 

• Laura: Kā no akadēmiskā uz ārlietu virzienu atnāci? 

- Akadēmiskais vienmēr būs mīļš, bet gribu ko jaunu. Un sapratu, ka man ir labas 

komunikācijas prasmes. 

• Kalvis: Kāds plāns ar ārvalstu universitātēm? 

- Interesējos par Erasmus, bet mums nav Erasmus studenti. FiDi – to es atbalstu, ar darba 

grupām to visu darīšu ar Igauniju, Lietuvu, Krieviju.  

 

Zigmārs runā: Līva jūs jau apbūrusi ar šarmu. Iepriekš jau izstāstīju savus gaišākos mirkļus, tad 

varbūt labāk pie jautājumiem. Ir iestrādes, braucot uz Baltkrieviju. Māku runāt tajās pašās 

valodās, kurās Līva.  

 

• Laura: 3 lietas ko gribi izdarīt. 

- Ko es negribu – neielikšu pūles sponsoru meklēšanā, neredzu to, kā savu lietu. Vēlos 

sadarbību ar tuvākajām ārvalstu augstskolām. Tartu fakultāte, piemēram. Pārņemt no Irinas 

krievu kontaktus. Sadarboties kopā ar kultūras pārstāvi, gribētos ballīti ar ne LU augstskolu.  

• Toms: Kā domā palīdzēt Erasmus studentiem fakultātē? 

- Kā es palīdzēšu? Ar Erasmus skolēniem nodarbojas koordinators. 

• Guna: Ko darīsi, lai būtu sponsori? 

- Vajadzīgs biedrs vai aktīvists, kuram tas sanāk. 

• Vai ir padomā kāds? 

- Vēl neesmu uzrunājis, bet zinu, ka tas padodas Mašai un Artūram. 

• Artūrs: Kāpēc pats no neiemācīsies? 

- Tas ir rutīnas darbs, neatbilst arī man kā cilvēkam. 

• Vai iesi uz LU SP un tur iesaistīsies? 



- Pārāk aktīvi nē, aiziešu paostīt gaisu, bet interesē citas lietas. 

 

DISKUSIJA 

 

Toms: Saprotu, ka Laurai ir svarīgi, lai cilvēks izaicina sevi. Līva jau ir sevi izaicinājusi. Kāds 

izaicinājums tas būtu Zigmāram… un arī mums. Zigmārs ir darbojies un mums viņam vajadzētu 

arī uzticēties. 

Guna: Redzot, kas notiek ar braucieniem ārpus Latvijas, gribu, lai fokusējamies uz Latviju. 

Negribu, lai virziena vadītājs ir neieinteresēts dažos pienākumos. 

Laura: Līva grib bīdīt uz LU SP, bet tu teici, ka vietnieks to darīs, kas tad to darīs? 

Guna: Es tā teicu, varbūt kādam no viņiem sanāk labāk pierunāt konkrētus cilvēkus. 

Andra: LEL bija konkrētāki mērķi nodefinēti. 

 

LEL: 11 par, 3 pret, 2 atturas 

Zigmārs: 4 par, 6 pret, 6 atturas 

 

• Propagandas virziena vadītājs 

 
Izvirza: Linda, Zigmārs, Dāvis, Andra, Laura Orliņa, Katja, Kvēsele, Laura N., Ansis 

Apstiprina: Linda 

 

Vai kāds pret atklātām? Nē nav, aleluja. 

 

Linda runā: Vēlos kandidēt, jo vienā brīdi Cēlējspēkam PR veicu. Man patika un sanāca. Daži 

mīnusi: tendence nelāgi izteikties, PR virzienā jāmāk izmantot valoda, un šis man palīdzēs. Šī 

virziena vadīšana man daudz iemācītu, esmu paskatījusies Skola 2018 nolikumu, domāju, ka 

tikšu ar šo galā. 

 

• LEL: Kādi pasākumi, izņemot Skola 2018? 

- Dzirdēju, ka vajag braukt un stāstīt skolēniem par fizmatiem, gribu, lai šeit ir vairāk cilvēku. 

Par citām lietām vēl īsti nezinu. 

• Toms: Neradās pilnīgs iespaids, par to kā notiks organizēšana šajā virzienā. Kādā ziņā mēs 

tev varēsim palīdzēt? 

- Es domāju, Enija ir izrādījusi lielu interesi Instagram vadīšanā. Tāpat arī jārīko sēdes, uz 

kurām vēlams – cilvēki arī atnāktu, kur izrunātu dažādu darbu deleģēšanu. Pašlaik aktuāls 

jautājums ir jauno fiziķu skolas džemperu pasūtīšana, tādēļ ir iekavējusies fizmatu 

džemperu pasūtīšana, tādēļ to kāds varētu izdarīt. Facebook varētu kopā ar mani kāds, vai 

viena pati. 

• Laura: Vai tev ir tieksme bildēt pasākumus? 

- Es diezgan bildēju, varbūt ne pasākumos, jo tajos nolieku nost telefonu. Ja tas būs svarīgi, 

tad tas noteikti būs manā rutīnā. 

• Laura: Vai taisi plakātus, ir pieredze? 

- Cēlējspēkam uztaisīju 3 plakātus – Spongebob, Maša un vēl viens bija. 

• Laura: Facebook vai Instagram? 

- Facebook. 

• Enija: Kā panāksi, lai cilvēki nāk uz sēdēm? 

- Events Facebookā, fizmatos.lv, e-pasti, runājot ar cilvēkiem personīgi. 

• Vai plāno taisīt sēdes vai vairāk individuāli? 

- Taisīt sēdes, bet, ja cilvēki individuāli piesakās tad arī tā. 



• Laura: Teici par ārējo PR, bet nav noslēpums, ka citi studenti nezin neko par SP, kā ar 

iekšējo PR? 

- Nebiju īsti aizdomājusies par iekšējo PR. 

• Kalvis: Vai būs ēdiens? 

- Ne tagad, varbūt kādreiz? 

• Zigis: Kā vērtē spēju izpildīt apņemšanās? 

- Labāk sanāk tad, ja es atbildu kādam, tādā ziņa, ka atbildība sēž uz maniem pleciem, lai 

padarītu citiem dzīvi labāku.  

• Guna: Pie kā meklēsi palīdzību ar jautājumiem? 

- Pie Enijas, arī pie Patrika, jo viņam arī ir pieredze. SP cilvēkiem. 

 

DISKUSIJA 

 

Zigmārs: Kāpēc es jautāju par solījumu pildīšanu? Bija saruna par plānoto Ziemassvētku balli, 

iedevu priekšlikumu par grupu, bet nevarēja piezvanīt šai grupai, kaut vai tas prasa 5 minūtes. 

Ja cilvēkam nevar uzticēt mazas lietas, tad nevarēs uzticēt lielas lietas. Cerams, ka man nebūs 

taisnība. 

Toms: Kandidē pirmkursnieks, cilvēks veidojas visa mūža garumā, ir uztraukums, bet cilvēks 

grib un deva labas atbildes. Kopumā uzskatu, ka Linda ir pelnījusi šo iespēju. 

Laura: Esmu pārsteigta par tavu pieredzi, Zigmār, man bija laba pieredze. Nevarēju velēšanās 

uzlīmēt plakātus un Linda vienīgā atbildēja, kad prasīju palīdzību. 

Enija: Pluss, ka viņa ar mani parunāja; mīnuss, ka runājām par iekšējo PR, bet viņa to 

nepieminēja. 

Kaspars: Uztraukums. 

Enija: Varbūt, jā, bet varbūt man emocionāli, bet dažas lietas bija nu tā. 

 

Linda: 15 par, 1 pret 

 

• Akadēmiskā virziena vadītājs 

 
Izvirza: Andra, Pēteris, Dāvis 

Apstiprina: Andra 

 

Vai kāds ir pret atklātām vēlēšanām? Nē, super. 

 

Andra runā: Kāpēc kandidēju? Šis amats visvairāk interesē un tur manas prasmes vislabāk arī 

atbilst. Gribu uzlabot; gribu pārliecināties, ka, kad vadība lemj, tad studenti uzzina par 

lēmumiem, pie tam laicīgi. E-studijas un studiju maksas. Gan jau saņemšu no Līvas starp 

semestra anketas, un gribu zināt, kuri pasniedzēji nav uzlabojuši e-studijas. Studenti var uzlikt 

veto, ka neceļ studiju kvalitāti, bet ceļ maksas. Par atbirumu - vajag PR, lai vairāk cilvēku 

nāktu, būtu konkurence un mazāks atbirums. Mācību vakari. Jau kopš pirmā kursa biju MSPP, 

kur esmu vēljoprojām, domē tagad arī, un to visu gribu turpināt. 

 

• Toms: Ir tonna ar vecbiedriem, kas teiktu, ka akadēmiskais virziens ir svarīgākais. Kā liksi 

jaunajiem biedriem tā domāt? 

- Taisītu sēdi ar darba punktiem, kas interesētu studentus, un tā viņus piesaistītu. 

• Līva: Studiju maksas, ja tās interesē, tad kādēļ neiesaistījies darba grupās? 

- Interesējos, biju uz LU SP sapulci vienu, bet tad tajā brīdi netiku uz sapulcēm.  



• Laura: Akadēmiskajās lietās tu rezultātu neredzi uzreiz, vai tas apmierinās, ka tava darba 

rezultāti būs redzami varbūt tikai pēc šī sasaukuma? 

- Jā, jo zināšu, ka būšu atdevusi visu sevi. 

• Līva: Zināms, ka kursa vecākie ir liela sērga, kā taisīsi atgriezenisko saiti? 

- Iepazīšos un runāšu. Ja tur nenotiek šī saikne, tad ir jāpārdomā vai vajag pārvēlēt šo kursa 

vecāko. 

• Kalvis: Kursa vecākie - kas strādā un ko vajag uzlabot? 

- Strādā čati, var padot tālāk, var paskubināt viņus tur. Tāpat kursa vecāko sapulces, bet 

iespējams citādākā formātā. 

• Ja tevi ievēl, vai tu satiksies ar katru individuāli? 

- Centīšos, ja gribēs viņi mani satikt. 

• Vai pirmkursniekiem decembrī par sesiju pastāstīsi? 

- Nebiju par to padomājusi, bet tas ir labs priekšlikums. 

 

DISKUSIJA 

 

Toms: Patika kā fokusējās uz problēmām, ko dara un nedara mācībspēki. 

Zigmārs: Es kā mūžīgais skeptiķis atbalstu. 

Laura: Andrai ir uz mērķi vērsts raksturs, vai spēsi ar to sastrādāties, Guna? 

Guna: Pāri cilvēkiem iet nav labi, bet valdes sēdē jau runā, ko gribēs viņa darīt, un tad jau to var 

izrunāt. 

Ernests: Man šajā situācijā šķiet, ka labāk bez akadēmiskā amata tad vispār iztikt.  

Kaspars: Varbūt nākamnedēļ vēlam viņu. Tad viņa noskaidros un varēs precizēt, nu mans 

priekšlikums. 

Guna: Redzēsim, kāds būs balsojums, bet jau pagājušo reizi nenotika sēde, un Pēteris arī stingri 

atteica. Viņa ir pelnījusi šo iespēju. 

 

Andra: 16 par. 

 

 

• Finanšu virziena vadītājs 

 
Izvirza: Dāvis, Zigmārs, Katja, Ansis, Mārtiņš, Laura N, Laura O. 

Apstiprina: Zigmārs, Dāvis 

 

Runā Zigis: Stāsta, ka aizvien negrib rutīnas darbu, piedāvā savas idejas, piemēram, ieviest 

biedrību. Biedri un aktīvisti jautā daudz jautājumus. Kaspars interesējas, ko darīt ar 

bezgalīgajiem čekiem. Didzis prasa, kas notiktu, ja rastos biedrība utt. Zigis grib, lai viss notiek 

oficiāli, bet grāmatvede maksātu daudz naudas. Zigim gaiša galva, spēj pamatot savu viedokli 

un to visu argumentēt.  

 

Dāvja izgājiens: Problēmu ar naudu nav. Spēs tikt galā ar čekiem. Iepriekš ir komunicējis ar 

iepriekšējo finansisti Daci, tāpēc ir lietas kursā par finanšu lietām. Nebaidās jautāt, lai izprastu, 

kā ir pareizi jādara. Laura aktīvi jautā par to, kāds Dāvis būs, labais vai sliktais stingrības ziņā. 

“Kā saglabāsi čekus?”, prasīja Kaspars. Pārzina dažādus veidus, kā saglabātu čekus.  

*Apčī, Andra daudz šķauda. :D  

Zina, ka galvenā finansiste ir Raiņa bulv. 19. Dāvis neesot žīds. Uzskata, ka uz savu galvu visu 

nevar darīt, konsultēsies ar citiem.  

*Skaļi applausi un ovācijas* 



 

DISKUSIJA 

 

Akmenim ir labi punkti par FSP, ir runājis ar Ilonu. Uzsver, ka finansistam visi norādījumi ir 

jādod skaidri, lai viss labāk rit uz priekšu un finansistam būtu lielāka saistība ar SP. Runā par 

visām gudrajām lietām par biedrībām. Neviens nemaksās 200 EUR par grāmatvedi, 

nenenenene. 

“Nākamajā kopsapulcē būs ēdiens!!!!!!!” - GUNA 

 
Zigmārs: 0 par, 7 pret, 8 atturas 

Dāvis: 15 par, 0 pret, 0 atturas 

 

7. Atskats uz tuc-tuc ballīti 
 

Paldies visiem, kas bija. Šī bija labdarības balle, ienākumus ziedojām bērniem ar kustību 

traucējumiem, kopā savācām 114 eiro. Paldies Didzim un Ansim par tehnikas lietām. Izdevies 

pasākums, darām labas lietas, ne tikai tusējam. Ko gribu ierosināt, nevajadzētu Vimbu laist 

ballēs, lietas, ko viņš izdarīja – salauza ziedojumu kastīti un ārdījās; aizgāja uz SP, paņēma 

koku, uzskrēja augšā un mēģināja ielauzties bēniņos.  

 

Guna: Balsojam par vai pret banu Vimbam Zeļļos, un cik ilis tas būtu spēkā. 

Bana laiks: nav bana (0 par), 1 balle jeb semestra beigas (visi par) 

 

8. Atskats par braucienu uz Sanktpēterburgu 
 

Patriks: Mūs ielūdza uz universitātes pirmkursnieku vakaru. Tur bija daudz dažādu un 

interesantu uzdevumu, beigu beigās finišējām ar trešo vietu. Iesvētības arī mums notika, dažādi 

punkti, mūs tur sita un krāsoja seju un rokas. Un pēc šitā visa bija arī koncerts. 

Pēdējā vakarā bija vēl viena ballīte. Īsāk sakot, cilvēki bija forši un tika labi pavadīts laiks. 

Baltkrievi bija atklātāki, kultūras galvaspilsēta savukārt nebija.  

 

9. Dažādi 
 

No aizsimtās ir jāaiznes norakstītās mantas uz veco ēdnīcu/kafejnīcu. Man vajag četrus puišus. 

 

Donoru diena Fizmatos rītdien, rekur saraksts ar cilvēkiem, kuri pieteicās palīdzēt savākt telpu: 

Marta, Artūrs, Maksims, Arnolds, Linda, Jekaterina, Dāvis. 

 
Gada balva 7. decembrī, ejam visi oranžos krekliņos. 

 

Saliedējošais pasākums: PBS afterītis, 29.novembrī, 100. auditorija 19:00. 

 

Optometrijas nodaļai ļaujam palielināt izmaksas līdz 3000, jo viņiem bija ļoti argumentēti 

iemesli. Bet ir trepes princips, pakāpeniski paceļas cena - 2300, 2600 un tad 3000. 

 
Sēde beigta: 22:35 

Protokolēja: Dāvis Kalvāns, Andra Annemarija 

 


