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Rīgā
2014. gada 13.novembris
Sēdes sākums plkst.: 19:42
Sēdi vada –Oskars Valtenbergs
Sēdi protokolē – Agnese Kramēna
Sēdē piedalās: Oskars Valtenbergs, Agnese Kramēna, Endija Maraka, Roberts Fridrihsons, Antra
Bērziņa, Andrievs Auseklis Auziņš, Viktors Romaņuks, Klāvs Ozols, Marta Kāne, Rolands Bāliņš,
Zane Medne, Santa Zarāne, Maira Belova, Evija Meļnova, Raivis Nigolass

Viesi: Roberts Zariņš, Baiba Pērkone, Liene Bauska, Mārtiņš Vanags, Ingus Pērkons, Laura Strode,
Rūdolfs Grūbe, Ligita Rutkovska

Darba kārtība:
1. Vārds 2013./2014.gada SP priekšsēdētājai Lienei Bauskai
2. Vēlēšanas

1. Vārds 2013./2014.gada SP priekšsēdētājai Lienei Bauskai
L.Bauska pasaka paldies par darbu 2013./2014.gada sasaukumam.
2. Vēlēšanas
Aicina apstiprināt 2014./2015.gada sasaukuma jaunos biedrus.
Biedra mandātu apstiprina 15 cilvēki.
S.Zarāne aicina noteikt laiku prezentācijai, jautājumiem, diskusijai, kā arī jāvienojas, vai
diskusijas laikā kandidātam jāpamet telpa.
Diskusijas ceļā tiek nolemts, ka prezentācijas laiku līdz 5 minūtēm, jautājumiem –
maksimāli 5 minūtes un debatēm maksimāli 10 minūtes.

L.Bauska aicina izvirzīt kandidātus ĶF SP priekšēdētāja amatu.
R.Fridrohsons izvirza O.Valtenbergu (uztur.)
R.Grūbe izvirza E.Maraku (uztur).
R.Fridrohsons izvirza A.Kramēnu (neuztur).
L.Bauska aicina O.Valtenbergu prezentēt sevi.
O.Valtenbergs prezentē sevi.
Aicinājums uzdot kandidātam jautājumus.
M.Belova: Kāds ir tavs vadmotīvs kandidēt? Mērķis priekš sevis?
O.Valtenbergs: Par to esmu domājis, nevaru noformulēt domu. Mērķis ir pilnveidot sevi,
sakārtot lietas. Vadmotīvs ir vēlēšanu rezultāts, cilvēku atbalsts, ka man tas ir jādara.
R.Fridrihsons: Tu esi 3.kursa students, kā savienosi SP vadīšanu ar darbu un bakalaura
rakstīšanu?
O.Valtenbergs: Jau tagad labāk plānoju laiku, jo zināju uz ko eju. Domāju, ka spēju
apvienot. Darbs netraucēs.
M.Belova: Kāda būs tava tālākā sadarbība ar ĶF vadību, studiju padomēm un citām
organizācijām?
O.Valtenbergs: SP ir iespēja segt finansiāli izdevumus, lai studenti varētu doties uz
konferencēm un/vai semināriem, informāciju par tām ievākt no vadības un paziņot studentiem. Šādi
sadarbojoties ar pasniedzējiem un uzklausot ieteikumus, uzlabot akadēmisko situāciju fakultātē.
R.Grūbe: Kā plāno atdzīvināt Sociālo virzienu, lai tas strādātu, lai nebūtu situācija, ka kāds
virziens strādā un izdara daudz, bet cits neko?
O.Valtenbergs: Turpmāk ir jāskatās uz vadītāja darbiem un jāatstādina, ja nekas netiek darīts
vai uzlabots.
R.Grūbe : Kā izkontrolēsi, kas, ko dara. Kurš virziens dara vairāk, kurš mazāk, lai tas būtu
pamatots.
O.Valtenbergs: No savas valdes pieprasīšu atskaites, kas ir izdarīts, lai būtu mērķi, kurus
jāsasniedz un lai zinātu, kuri jau ir paveikti. Lai kolba.lv varētu ielikt aktuālo informāciju par
paveiktajiem darbiem.
S.Zarāne: - Tu biji LUSP biedrs, kā tu redzi fakultātes LUSP biedrus un sadarbību ar
viņiem, lai informācija nonāktu no LUSP uz ĶF SP?
O.Valtenbergs: Svarīgi, lai ir jauni biedri, lai LUSP biedri iesaistās un ir atgriezeniskā saite.
M.Belova: SP ir brīvprātīga organizācija un cilvēki darbojas uz savu motivāciju. Ko darīsi,
ja pēc laika šī motivācija pazudīs?

O.Valtenbergs: Viena iespēja- veidot neformālus vakarus, izrunāt problēmas. Otra- pastāstīt
kāds ir ieguvums strādāt SP. Trešais- līdzīgi semināri kā KRS?.
L.Bauska aicina E.Maraku prezentēt sevi.
E.Maraka prezentē sevi.
Aicinājums uzdot kandidātei jautājumus.
M.Belova: Kāda būs tava tālākā sadarbība ar ĶF vadību, studiju padomēm un citām
organizācijām?
E.Maraka: Man nav problēmas komunicēt ar vadību, ja arī manas intereses nesaskanētu,
nedomāju piekāpties, bet aizstāvēt studentu viedokli, kā piemēram šodien Fakultātes domes sēdē.
M.Belova: Iedomājies, tu esi SP vadītāja, cilvēks pēc pus gada ir pazaudējis motivāciju.
Kādi būs tavi galveni paņēmieni kā motivēt cilvēkus?
E.Maraka: Sākumā tā būtu maiga pieeja, jāmotivē, jo ja esi iesaistījies, tātad tev ir tas jādara,
ja negribi darīt, neviens nespiež, uzraksti iesniegumu un tev nav nekādas saistības. Ja nestrādā šāda
taktika, tad drastiskāk, piemēram, pieprasīt atskaites. Biedriem būtu jāatskaitās par savu darbu.
Sākumā izteiktu brīdinājumu, ja bezdarbība turpinātos, tad pārējie biedri lemj ko darīt. Nav vajadzīgi
cilvēki, kuri aizņem tikai biedra mandātu.
R.Grūbe: Kā plāno atdzīvināt Sociālo virzienu, lai tas strādātu, lai nebūtu situācija, ka kāds
virziens strādā un izdara daudz, bet cits neko?
E.Maraka Sociālajam virzienam jāsāk darīt lietas. Jāorganizē labdarības akcijas, jāiesaista
cilvēki no pašpārvaldes, no fakultātes. Tuvojas ziemassvētki, noteikti kaut ko var saistībā izdomāt
Sociālais virziens . Ir jādara lietas un jādara tās pamanāmas.
I.Pērkons: Kāda ir robeža, kur sākas sociālais un kur kultūras virziens?
E.Maraka: Piemērs par virzieniem noteikti ņemts no LUSP. Sociālais virziens ir tas, kas
strādā ar ikdienas, sociālajiem jautājumiem, studiju procesa uzlabošanu, talkām. Viena ļoti laba ideja
būtu, nākamgad 11.novembrī iet no ĶF uz novembra krastmalu ar lāpām. Nevaram pārbūvē telpas,
ielikt logus utt, bet varam darīt citas lietas.
Balsojums par LU ĶF SP priekšsēdētāju:
PAR

PRET

ATTURAS

Oskars Valtenbergs

11

0

3

Endija Maraka

3

4

8

Lēmums: Par LU ĶF SP priekšsēdētāju ievēlēts Oskars Valtenbergs plkst. 20.46.

O.Valtenbergs pastāsta par savu jauno SP modeli. Ierosina likvidēt Finanšu virzienu.
S.Zarāne ierosina likvidēt maketētāju, komunikāciju virzienu. Izveidot jaunu amatu Sabiedriskās
attiecības.
O.Valtenbergs atbalsta ierosinājumu.
Piedāvātais jaunais amatu modelis:


Priekšsēdētājs



Priekšsēdētāja vietnieks



Akadēmiskais virziens



Sociālais virziens



Kultūras virziens



Sporta virziens



Biroja administrators



LUSP biedri



Fakultātes domes biedri



Studiju programmas padomes biedri



Sabiedriskās attiecības

Balsojums par LU ĶF SP jauno amatu modeli:

Jaunais amatu modelis

PAR
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ATTURAS
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0

0

Lēmums: LU ĶF SP jauno amatu modelis apstiprināts plkst. 20.58.
O.Valtenbergs aicina izvirzīt kandidātus ĶF SP priekšēdētāja vietnieka amatam.
O.Valtenbergs izvirza A.Kramēnu (uztur) un A.Bērziņ(uztur).
R.Fridrohsons izvirza A.A.Auziņu (uztur.)
O.Valtenbergs aicina A.Kramēnu prezentēt sevi.
A.Kramēna prezentē sevi.
Aicinājums uzdot kandidātei jautājumus.
M.Belova: Kā panāksi pēctecību?
A.Kramēna: Izveidot gada plānu katram virzienam, uzdevumus, kā arī virzienu vadītāju atskaites.
Veidot atgriezenisko saiti, saņemt feedback`u pēc pasākumiem un semināriem no tiem, kas
piedalījušies. Jānovērš situācija, ka ir informācijas trūkums.

A.Bērziņa prezentē sevi.
Aicinājums uzdot kandidātei jautājumus.
R.Nigolass: Vai spēsi atbildēt uz tev uzdotajiem jautājumiem?
M.Belova: Kādi ir tavi divi mērķi ko darīsi un kā?
R.Fridrihsons: Vai tu zini, kas ir LUSP?
R.Grūbe: Ko tu darīsi, ja radīsies situācija, ka kāds vēlēsies nogalināt otru?
A.A.Auziņš prezentē sevi.
Aicinājums uzdot kandidātam jautājumus.
R.Grūbe: Kura ķermeņa daļa ir vietnieks?
A.A.Auziņš: Muguras smadzenes.
M.Belova: Vai gribētu kaut ko mainīt? Vairāk kādu pirmkursnieku pasākumu?
R.Grūbe: Ko tu darīsi, ja radīsies situācija, ka kāds vēlēsies nogalināt otru?
R.Bāliņš: Kā saliedēsi SP?
Balsojums par LU ĶF SP priekšsēdētāja vietnieku:
Viens nederīgs biļetens.
PAR

PRET

ATTURAS

Agnese Kramēna
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2

2

Antra Bērziņa

1

8

5

Andrievs Auseklis Auziņš

3

4

7

.
Lēmums: Par LU ĶF SP priekšsēdētāja vietnieci ievēlēta Agnese Kramēna plkst. 21.35
O.Valtenbergs aicina izvirzīt kandidātus Fakultātes domes biedru amatiem.
Endija pastāsta par fakultātes domes darbību, mērķiem, nepieciešamajām prasmēm, lai tajā
darbotos.
Maira pastāsta par Fakultātes Domes sadarbību ar Senātu un atbildību, kādu uzliek, esot
fakultātes domē.

O.Valtenbergs izvirza Z.Medni (uztur) un E.Maraku (uztur).
A.A.Auziņš izvirza K.Ozolu (uztur).
A.Kramēna izvirza R.Nigolasu (neuztur).

.

E.Maraka prezentē sevi.
Aicinājums uzdot kandidātei jautājumus.
M.Belova: Simulācija- notiek Domes sēde, stundu pirms tiek iesūtīti papīri par rotāciju un
izmaiņām, kas ar to saistīts. Domes sēdes laikā tas uzreiz iet uz balsošanu, netiek dota iespēja
izteikties. Ko tu darītu?
E.Maraka: Iebilstu, jo pirms balsošanas ir nepieciešams šo lēmumu izskatīt. Pieredze rāda,
ka šādi gadījumi nav notikuši. Parasti ir gan izskatīšana, gan katedras izteikšanās, kas balstās uz
katedras sēžu protokoliem, tiek iepazīstināti arī ar visiem konkrētās lietas materiāliem.
Z.Medne prezentē sevi.
Aicinājums uzdot kandidātei jautājumus.
M.Belova: Bieži domēs ir lēmumi, kur nepieciešami studentu viedokļi. Kā tu tos uzzinātu?
Z.Medne: Bieži ir problēma, ka tiek izsūtīta sēdes kārtība, bet neko sīkāk, nevienu papildus
papīru. Ja tiktu izsūtīts sīkāka informācija, tad ietu uz auditorijām un tieši jautāt studentiem viņu
viedokli.
A.Auziņš prezentē sevi.
Aicinājums uzdot kandidātam jautājumus.

R.Nigolass:

Tev būs jāmāk aizstāvēt studentu intereses,

dokumentus?
A.A.Auziņš: Iepriekš ir bijusi darbā jau šāda vajadzība.
K.Ozols prezentē sevi.
Aicinājums uzdot kandidātam jautājumus.
M.Belova: Minēji, ka esi lasījis likumus. Kurus un kāpēc?
K.Ozols: Esmu lasījis, lai īstenotu biznesa ideju.
R.Bāliņš: Vai tev piemīt spēja pārliecināt.
K.Ozols: Jā.

vai tu spēsi izskatīt visus

Balsojums par Fakultātes Domes biedru amatiem:
PAR

PRET

ATTURAS

Endija Maraka

8

0
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Zane Medne

9
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Andrievs Auseklis Auziņš

7

0

5

Klāvs Ozols
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0

2

Lēmums: Par LU ĶF Domes biedriem ievēlēti Zane Medne, Endija Maraka, Klāvs Ozols plkst.
21.57
O.Valtenbergs aicina izvirzīt kandidātus Studiju programmas padomes biedru amatiem.
Zanei izstāsta par studiju programmas padomes darbu.
O.Valtenbergs izvirza Z.Medni(uztur), R.Nigolasu(uztur), A.A.Auziņu(uztur) un A.Bērziņu(neuztur).
R.Grūbe izvirza savu kandidatūru(uztur).
M.Kāne izvirza B.Pērkoni(neuztur).
Z.Medne prezentē sevi.
R.Nigolass prezentē sevi.
A.Auziņš prezentē sevi.
R.Grūbe prezentē sevi.

Balsojums par Studiju programmas padomes biedru amatiem:
PAR

PRET

ATTURAS

Zane Medne

11

0

1

Raivis Nigolass

7
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Andrievs Auseklis Auziņš
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0

4

Rūdolfs Grūbe
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0

2

Lēmums: Par LU ĶF Studiju programmas padomes biedriem ievēlēti Zane Medne, Andrievs
Auseklis Auziņš un Rūdolfs Grūbe plkst. 22.12.
Izsludināts sēdes pārtraukums plkst. 22:12.
Sēde turpinās plkst. 22:23.

O.Valtenbergs aicina izvirzīt kandidātus LUSP biedru amatiem.
Santa iepazīstina ar LUSP darbību, uzbūvi un biedru pienākumiem. Maira papildina par
LUSP vēsturi un tā izveidi.
S.Zarāne izvirza savu kandidatūru(uztur).
O.Valtenbergs izvirza M.Belovu(uztur).
S.Zarāne prezentē sevi.
Aicinājums uzdot kandidātei jautājumus.
O.Valtenbergs: Ko darīsi, ja netiktu valdē?
S.Zarāne: Darbotos ĶF SP un paliktu arī LUSP kā biedrs. Ja ievēlētu, noliktu mandātu SP,
lai netraucētu darbu ĶF SP, jo tad ir problēmas ar sēdes apmeklējumu, traucētu kvorumu.
M.Belova prezentē sevi.
Aicinājums uzdot kandidātei jautājumus.
O.Valtenbergs: Ko darīsi, ja netiktu valdē?
M. Belova: Ja neievēl atteiktos no biedra mandāta, bet turpinātu sekot līdzi LUSP un tā
valdes darbam.
Balsojums par LU ĶF SP LUSP biedru amatiem:
PAR

PRET

ATTURAS

Santa Zarāne
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0

0

Maira Belova
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0

0

Lēmums: Par LU ĶF SP LUSP biedru ievēlētas Santa Zarāne un Maira Belova
LU ĶF SP priekšsēdētājs: Oskars Valtenbergs
Protokolētāja: Agnese Kramēna
Sēde slēgta: 22:36

plkst. 22.35

/O.Valtenbergs/
/A.Kramēna/

