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Nr. S9-2017/KS-3

Sēdes sākums: 10:17
Sēdi vada: Aiva Staņēviča
Sēdi protokolē: Aleksandra Smirnova
Sēdē piedalās: Aleksandra Smirnova, Alise Rasa Lapiņa, Arta Elizabete Zēna, Beāte
Beizaka, Deniss Celuiko, Edgars Baumanis, Elīza Gaile, Georgijs Pliska, Gunda Sila, Ieva
Skrabutena, Jānis Kristaps Lūsis, Kārlis Andrejs Lācis, Kitija Kausa, Markuss Bauģis,
Mārtiņš Zīle, Ričards Šurunovs, Signe Beāte Vīksna, Tomass Olups, Ulvis Bērziņš.
Viesi: Ēriks Liepiņš, Georgs Tumans, Ilze Lisovska, Kalvis Sūniņš-Biedris.
Darba kārtība:
0. Iesniegumu izskatīšana;
1. Darba kārtības pieņemšana;
2. Provizoriskā budžeta pieņemšana;
3. Balsu skaitīšanas komisijas izveide;
4. Kultūras un sporta komisijas vadītāja vēlēšanas;
5. Lietveža vēlēšanas;
6. DF absolventu biedrības koordinators;
7. IT meiteņu tikšanās;
8. Ziemassvētku balle;
9. Citi jautājumi.
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0. Iesniegumu izskatīšana
Nav iesniegumu.

1. Darba kārtības pieņemšana
Aicinājums apstiprināt darba kārtību.
Balsojums:
PAR

PRET

19

1

ATTURAS NEBALSO
0

0

Lēmums: Darba kārtība apstiprināta.

2. Provizoriskā budžeta pieņemšana
A. Staņēviča:” Viens no svarīgākajiem punktiem šodien ir pieņemt provizorisko budžetu.”
A. Staņēviča iepazīstina biedrus ar provizoriskā budžeta projektu.
Aicinājums apstiprināt provizorisko DF SP budžeta projektu 2018. gadam.
Balsojums:
PAR

PRET

18

1

ATTURAS NEBALSO
1

0

Lēmums: Apstiprināt provizorisko DF SP budžetu 2018. gadam.

3. Balsu skaitīšanas komisijas izveide
D. Celuiko izvirza Aleksandra Smirnovu (neuztur kandidatūru)
D. Celuiko izvirza Edgaru Baumani (neuztur kandidatūru)
D. Celuiko izvirza Gundu Silu (uztur kandidatūru)
A. Staņēviča izvirza Kalvi Sūniņu-Biedri (uztur kandidatūru)
A. Staņēviča izvirza Alisi Rasu Lapiņu (neuztur kandidatūru)
E. Baumanis izvirza Kitiju Kausu (neuztur kandidatūru)
A. Smirnova izvirza Tomasu Olupu (neuztur kandidatūru)
A. Zēna izvirza Georgiju Plisku (uztur kandidatūru)
G. Sila izvirza Elīzu Gaili (uztur kandidatūru)
A. Staņēviča izvirza Beāti Beizaku (neuztur kandidatūru)
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A. Staņēviča izvirza Signi Beāti Vīksnu (neuztur kandidatūru)
Aicinājums apstiprināt balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā: Gunda Sila, Kalvis SūniņšBiedris, Georgijs Pliska un Elīza Gaile.
Balsojums:
PAR

PRET

19

1

ATTURAS NEBALSO
0

0

Lēmums: Izveidot balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā: Gunda Sila, Kalvis SūniņšBiedris, Georgijs Pliska un Elīza Gaile.

4. Kultūras un sporta komisijas vadītāja vēlēšanas
A. Staņēviča izvirza Dāvi Namsonu (uztur kandidatūru)
A. Zēna izvirza Edgaru Baumani (uztur kandidatūru)
A. Smirnova izvirza Ričardu Šurunovu (neuztur kandidatūru)
D. Celuiko izvirza Aleksandru Smirnovu (neuztur kandidatūru)
K. Lācis izvirza Denisu Celuiko (neuztur kandidatūru)
R. Šurunovs izvirza Tomasu Olupu (neuztur kandidatūru)
E. Baumanis izvirza Mārtiņu Zīli (neuztur kandidatūru)
Apspriež prezentāciju ilgumu.
Kopsapulce vienojas par prezentāciju ilgumu: 5 minūtes prezentācijai, 5 minūtes
jautājumiem kandidātiem, 5 minūtes apspriedei par kandidātiem.
E. Baumanis pamet telpu.
D. Namsons prezentē savu kandidatūru.
Sēdes dalībnieki uzdod jautājumus kandidātam.
E. Baumanis ienāk telpā.
D. Namsonu atvieno no sēdes.
E. Baumanis prezentē savu kandidatūru.
Sēdes dalībnieki uzdod jautājumus kandidātam.
E. Baumanis pamet telpu.
Sēdes dalībnieki apspriež kandidātus.
Sēdes vadītājs pasludina pārtraukumu 11:07.
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Sēde atsākas 11:18.
Notiek DF SP kultūras un sporta komisijas vadītāja vēlēšanas.
A. Staņēviča: “Mums būs jāpieņem pietiekami nopietns lēmums.Tas būs sēdes punkts par
studijas maksu. Situācija tāda- 2015. gadā starp LUSPu un LU vadību tika noslēgta
vienošanās, kā rezultātā nolēma, ka griesti būs 2000€. Tas nozīmē, ka maksimāli visas
programmas var maksāt tikai 2000€. Vienošanās jau beidzās. LU vadībai bija
jāsakontaktējas ar LUSPu, bet tas netika izdarīts, tāpēc tagad senatori nolēma iesniegt
paši savu iesniegumu ar šādu tekstu un viņi palūdza, lai fakultātes savu atbalstu vai
neatbalstu izrāda oficiāli. “
G. Sila nolasa vēlēšanu rezultātus.
Saskaņā ar Balsu skaitīšanas komisijas sēdes (Nr. S9-2017/BSK-5) lēmumu par DF
SP kultūras un sporta komisijas vadītāju ievēlēts Dāvis Namsons.
A. Staņēviča: “ Dāvi, tagad tu vari pateikt pateicības runu. Mēs ļoti uzticamies, ka tu veiksi
savu darbu kvalitatīvi. “
D. Namsons:” Es vēlos pateikties visiem, kas par mani balsoja. Es pilnīgi tev piekrītu, Aiva,
es veikšu savu darbu ļoti kvalitatīvi un es ceru, ka man būs daudz cilvēku ar ko es kopā
varēšu strādāt pie vairākiem projektiem saistītiem ar kultūru un sportu. “

5. Lietveža vēlēšanas
B. Vīksna: izvirza Aleksandru Smirnovu (uztur kandidatūru)
A. Staņēviča izvirza Denisu Celuiko (neuztur kandidatūru)
A. Zēna izvirza Beāti Beizaku (neuztur kandidatūru)
Aicinājums balsot par atklātajām vēlēšanām.
Balsojums:
PAR

PRET

20

0

ATTURAS NEBALSO
0

0

Lēmums: Vēlēšanas notiks atklāti.
Apspriež prezentāciju ilgumu.
Kopsapulce vienojas par prezentāciju ilgumu: 1 minūti prezentācijai, 1 minūti jautājumiem
kandidātam, 1 minūti apspriedei par kandidātu.
A. Smirnova prezentē savu kandidatūru.
Sēdes dalībnieki uzdod jautājumus kandidātam.
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Sēdes dalībnieki apspriež kandidātu.
Aicinājums balsot par A. Smirnovu lietveža amatā.
Balsojums:
PAR

PRET

15

0

ATTURAS NEBALSO
3

2

Lēmums: A. Smirnova tiek ievēlēta lietveža amatā.
A. Staņēviča:” ierosinu darba kārtības maiņu un pievienot punktu par studiju maksu. “
Aicinājums balsot par darba kārtības maiņu.
Balsojums:
PAR

PRET

18

0

ATTURAS NEBALSO
2

0

Lēmums: Darba kārtība mainīta.

6. DF absolventu biedrības koordinators
A. Staņēviča:” DF absolventu biedrības koordinators jeb DF Alumni. No mums vēlas
cilvēku/cilvēkus, kas vēlas darboties ar absolventiem. Varbūt jūs esat kādreiz dzirdējuši vai
redzējuši tādu logo kā DF Alumni. Godīgi sakot, tur nekā nav izdarīts, budžeta nav un lietu
sāktu nav. Tas nozīmē, ka tas, kas tur ies, var no nulles izpausties kā vien vēlas. Tā kā tas
ir uz akadēmisko komisiju, es šodien negribu nevienu izvirzīt, ne par vienu balsot, es vēlos
vienkārši iepazīstināt jūs, lai jūs varētu mierīgi pārdomāt un tad, akadēmiskās komisijas
sēdes laikā, tas tiktu izrunāts. Tas ir mans ierosinājums un es domāju, ka tā arī būs labāk,
jo es zinu ,ka ir daži cilvēki kam arī interesē šis un tad arī akadēmiskās komisijas sēdē to
varēs izrunāt. “
A. Smirnova:” Es esmu par šo dzirdējusi, bet kāds reāli viņiem ir mērķis? “
A. Staņēviča:” Labs jautājums. Cik es esmu jautājusi, viņiem mērķu nav. Viss ir no baltas
lapas. Denis, vai tu vēlies pastāstīt kāds ir viņiem mērķis? “
D. Celuiko:”Alumni ir absolventi un no absolventiem mums vajag vienu, tie ir līdzekļi, pretī
viņiem dodot iespēju komunicēt ar studentiem un komunicēt savā starpā. “
A. Smirnova:” Var taisīt pasākumus kopā ar absolventiem?”
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D. Celuiko:” Jā, var taisīt pasākumus kopā ar absolventiem. Un šie līdzekļi palīdz studiju
programmai attīstīties. Protams būtu forši, ja viņiem būtu kāda ietekme uz studiju
programmu, protams ne ar naudu, bet ar foršām idejām. “
A. Staņēviča:” Kā jau es minēju es aicinu iepazīties un izpētīt, un akadēmiskās komisijas
sēdes laikā, kas varētu būt ātrāk nekā kopsapulce, vienkārši izlemt, kas būs tas
atbildīgais, jo es uzskatu, ka šis attiecas uz akadēmisko komisiju. “

7. Studiju maksa
A. Staņēviča:” Nākamais punkt ir par studiju maksu. Kā mēs secinājām, ir problēmas ar
dokumentiem jeb dokumentā, ko mums iesniedza ir kļūdas, tāpēc balsot un savu nostāju
izteikt mēs īsti nevaram un nav ieteicams, tāpēc šī situācija atrisinās ar to, ka mēs
balsošanu atliekam. “

8. IT meiteņu tikšanās
A. Staņēviča:” Nav Luīzes. Luīze bija atbildīga par IT meiteņu tikšanos. Īsumā es
pastāstīšu viņas vietā. Šo ceturtdienu notiek meetup meitenēm, sievietēm un IT jomām.
Ļoti aicinu paziņas, draugus, kam varētu šis interesēt aicināt uz šo pasākumu. Ne obligāti
meitenes, arī puišus. Mēs nediskriminējam nevienu. Bet primāri ir meitenēm. Pasākums
notiek no 17:00 līdz 20:00. Tur būs 4 runātāji. Runās Accenture, runās Riga Techgirls,
runās pasniedzēji un no studentu puses tiek meklēta jauniete. Būs mazas izklaides kā arī
uzkodas. Paldies Ričardam par plakātu! “

9. Ziemassvētku balle
12:05 sēdei pievienojās Ilze un Ēriks

I. Lisovska:” Hei, mēs rīkojam Ziemassvētku balli kopā! Balle notiks pie mums ,HZF telpās,
13. decembrī, ieejas kartes jau ir pieejamas. Tūlīt sāksim veidot dekorācijas, ja ir kādi
aktīvisti, kas grib piedalīties, tad drīz sāksies ļoti, ļoti intensīva dekorāciju taisīšana un
dekorāciju materiālu sagādāšana. Vajadzēs cilvēkus, kas būs uz vietas ballē, kas vadīs
aktivitātes, kas nodrošinās, ka cilvēkiem viss ir kārtībā un visi priecīgi. Ja kāds vēlas
iesaistīties, vērsties pie Kārļa vai pie manis, vai pie Aivas, vai pie jebkura cita, kas
iesaistās Ziemassvētku balles veidošanā, viņi zinās, kurai grupai jūs pielikt klāt. “
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10. Citi jautājumi
Citu jautājumu nav.

Sēdes vadītājs pasludina sēdi par slēgtu.
Sēdes beigas: 12:10

Sēdes vadītājs

A. Staņēviča

Sēdes protokolētājs

A. Smirnova
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