ĶF SP Vēlēšanu 2019
Kandidātu saraksts Nr.2.
Sūdīgs protokols
Vēlēšanas 06.-08.11.2019.
1.Arturs Atvars
Ķīmijas bakalaurs
Vēlos kļūt par pašpārvaldes
biedru, jo jauni cilvēki
vienmēr ir vajadzīgi, kuri
palīdzēs
dažādu
ideju
tapšanā, pat, ja tās ir pašas
muļķīgākās.
Nevaru izdzīvot bez zeļļu
kojām
2.Ariana Krasiļščikova
Ķīmija bakalaurs
Vēlos iesaistīties studentu
pašpārvaldē, lai studiju
gadus padarītu skaistus un
piedzīvojumu pilnus gan
sev, gan citiem. Vēlos
palīdzēt visiem kopīgi
dažādībā atrast spēku kļūt
vareniem kopā, un sasniegt
vislabākos panākumus.
Nevaru dzīvot bez pārlieku liela optimistiska skata
uz dzīvi un random deju pauzītēm.
3.Anna Fiļipenoka
Ķīmijas bakalaurs
Velos padalīties ar jums
kāpēc es gribu iesaistīties
Ķīmijas fakultātes studentu
pašpārvaldē.
Saka, ka cilvēks, kurš spēj
sasniegt vēlamo ir indivīds,
kas ar saviem spēkiem
izdomājis
visefektīvāko
konceptu un rīcību plānu
tieši sev. Taču es uzskatu, ka lielākus panākums var
sasniegt strādājot komandā, izvirzot kopīgu mērķi,
un pielietojot katrs savus talantus. Tādejādi,
efektivitāte palielinās vairākkārt, cilvēki neizdeg
un tiek gūts lielāks gandarījums par kopīgi padarīto
darbu.Tāpēc vēlos iesaistīties SP darbībā, jo kopīgi
katrs dalībnieks spēs augt kā indivīds, un kā
komandas daļa. Bez ka es nevaru dzīvot, jūs
pajautātu? Gan jau bez īstiem smiekliem un labiem
jokiem, sirsnīgām sarunām un crazy deju pauzēm,
nu varbūt arī bez kafijas šad tad.

4.Artūrs Mazarevičs
Ķīmijas bakalaurs
Vēlos kļūt par biedru,
jo to jau esmu
pieredzējis un domāju,
ka varu dot lielu
devumu mūsu SP.
Iepriekšējo divu gadu
laikā esmu daudz ko iemācījies strādājot SP un
tagad to vēlos nodot arī tālāk.
Nevaru izdzīvot bez skābekļa, vienkārši smoku bez
viņa.
5.Linda Luīze Barbare
Ķīmijas bakalaurs
“Vēlos kandidēt, jo
uzskatu, ka spēšu dot
studentu
pašpārvaldei
noturīgu atbalstu ar
daudz jaunām idejām,
kas
balstītas
uz
zināšanām, kas iegūtas pagāšgad caur darbību
pašpārvaldē, LU studentu padomē un citos
studentijas pasākumos/projektos.”
Es nevaru iztikt bez ēdiena, ūdens un miega, taču
garīgam piepildījumam nespēju iztikt bez darba un
radošuma.
6.Samanta Homiča
Ķīmijas bakalaurs
Vēlos izmantot pirmā gada
pieredzi, lai vairs nepieļautu
savas
iepriekšējā
gada
pieļautās nelielās kļūdas!:)
Nevaru
izdzīvot
bez
draugiem

7.Luīze Dipāne
Ķīmijas bakalaurs
Vēlos kļūt par SP
biedru, jo “The World
won't
change
by
itself”.
Es nevaru izdzīvot bez
gaļiņas.

8.Renāte Strazdiņa
Ķīmijas bakalaurs
SP ir vieta, kur iepazīt
superīgus cilvēkus un iegūt
jaunu pieredzi. Iemacīties
apvienot studijas ar līdzdalību
pašpārvaldē.
Es
vēlos
iesaistīties
fakultātes
pāsākumos un būt daļa no
komandas. Izpaust savas idejas un palīdzēt citu
ideju realizācijā.
Es nevaru dzīvot bez savas ģimenes un sev
mīļajiem cilvēkiem. Viņi ir manas enerģijas avots
un lielākais spēks. Es nevaru dzīvot arī bez citiem
cilvēkiem, jo viņi iedvesmo un liek virzīties uz
priekšu.
9.Julija Lukaševiča
Ķīmijas bakalaurs
Gribu darboties SP, lai
izbaudītu universitātes dzīvi
uz visiem 100, iegūtu jaunas
prasmes, iespējas, palīdzētu
kursabiedriem un citiem
kolēģiem
nesaprašanās
brīžos.
Nevaru
dzīvot
bez
apskāvieniem un cute sunīšu bildēm
10.Roberts Auziņš
Ķīmijas bakalaurs
Vēlos kļūt par pašpārvaldes
biedru, jo apnika būt par
aktīvistu.
Nevaru izdzīvot bez stikla
nūjiņu saplēšanas.

11.Sintija Bušmane
Ķīmijas bakalaurs
Vēlos
izaicināt
sevi,
pārbaudīt sevi, cik esmu
spējīga, kā arī pārbaudīt
sevi. Vienmēr esmu bijusi
atvērta un pretīmnākoša, ja
kādam ir nepieciešama
palīdzība. Gribu iesaistīties
kaut kur un palīdzēt, tapēc
vēlos kļūt par ĶF studentu pašpārvaldes biedru
Nevaru dzīvot bez sporta.

12.Beāte Krūze
Ķīmijas bakalaura
Kandidēju,
jo
esmu
darbojusies pašpārvaldē līdz
šim un labprāt iesaistītos arī
turpmāk. Tāpat pašpārvalde ir
lielisks veids, kā iepazīt
jaunus
cilvēkus,
gūt
interesantu pieredzi.
Nevaru dzīvot bez melnās
tējas.

Nevaru dzīvot
gūšanas.

13.Diāna Sloboda
Ķīmijas bakalaurs
Gribu
turpināt
iesākto,
turpināt
palīdzēt
notikt
mīļākajiem ĶF SP rīkotajiem
pasākumiem. Protams arī
turpināt
draudzēties
ar
esošajiem un jaunajiem SP
biedriem, būt ĶF SP saikne
arī ar pasniedzējiem.
bez jaunu iespaidu/zināšanu
14.Vitalijs Dimitrijevs
Ķīmijas bakalaurs
Man grībetos kļut par SP
biedru, jo man ir velme
iedziļīnāties universitātes
dzīvē un palīdzēt ar
dažādiem uzdevumiem, kuri
ir SP ikdieņišķas lietas.
Es nevaru izdzīvot bez
darbības.

15.Elza Dzene
Ķīmijas bakalaurs
Es vēlos kļūt par SP biedru
tāpēc, ka nekad dzīvē
neesmu
darbojusies
skolēnu pašpārvaldē, bet es
ļoti
labprāt
gribētu
izmēģināt, kā tas ir, un
tāpēc šī, laikam, ir mana
pēdējā un vienīgā iespēja
iesaistīties studentijā. Domāju, ka no SP varētu
daudz ko iegūt - labu pieredzi, gudrus padomus
turpmākajai (pēcstudiju) dzīvei un vēl, un vēl. Bet
ceru, ka atradīšu arī savu īsto vietu SP un spēšu no
tās ne tikai gūt labumu sev, bet dot kaut ko labu un
noderīgu tai pretī.
Es pavisam noteikti nevaru izdzīvot bez kafijas.
Kopā ar to lietas vedās ātrāk un labāk, rodas
iedvesma dzīvei un jaunas idejas.

16.Otto Freimanis
Ķīmijas bakalauras
Pagājušajā gadā darbojos
neregulāri ĶF SP kā
aktīvists un iepatikās,
šogad vēlos iesaistīties jau
nopietnāk.
Nevaru dzīvot bez laukiem
un labas kompānijas.

17. Toms Elvijs Šusts

Esi atbildīgs! Nāc un balso!
Balsot var jebkurš ĶF students.
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