
ĢZZF SP
KOPSAPULCE 

#19

09.05.2018.



DARBA KĀRTĪBA

• Darba kārtības apstiprināšana;

• Iesniegumi;

• Aktualitātes;

• Darba organizēšana lauka kursu, sesijas un vasaras laikā
• Galvenās prioritātes vasaras brīvlaikā 

(Pirmsaristotelis, Karjeras diena, Rudens Ģeorallijs, Lodronīši);

• Lietišķo studiju seminārs;

• Brīvais mikrofons.



IESNIEGUMI



AKTUALITĀTES



LUSP aktualitātes

• LU SP DG par zinātnes projektiem un to aktualizēšanu 02.05.;

• LU SP DG par Absolventu dienu 07.05.



LU SP DG par zinātnes projektiem un to 
aktualizēšanu
• LU Zinātnes departaments vēlas, lai LU SP piebiedrojas departamentam LU 

konferencē nevis strādā atsevišķi;
• Tika izteikti piedāvājumi arī par specifisku projektu konkursā, kur uzvarētājs 

savam projektam iegūst līdzfinansējumu;
• Zinātnes departaments vēlas arī līdzīgu konferenci skolēnu ZPD, it īpaši, no 

reģioniem;
• Tomēr galvenais organizējot konferenci, ir nodrošināt auditorijas 

ieinteresētību;
• Saglabājas ideja – kopā ar citām augstskolām – veidot starptautiski atzītu 

un citējamu studentu žurnālu ar kvalitātes zīmu;
• Pastāv ideja atjaunot zinātnieku cīņas klubu – platformu savu pētījumu / 

noslēguma / diploma darbu prezentēšanai.



Virzienu aktualitātes



AKTUALITĀTES



DARBA ORGANIZĒŠANA
LAUKA KURSU, SESIJAS UN VASARAS LAIKĀ



DARBA ORGANIZĒŠANA

• Vasarā vajadzēs sanākt, lai noorganizētu: Pirmaristoteli un Aristoteli;

• Vasarā vajadzēs sanākt, lai sāktu organizēt: Karjeras dienu, Lodronīšus un 
Rudens Ģeoralliju;

• Vasarā vajadzēs sanākt, lai saliedētos kopīgā pasākumā – Ģeo ar Velo;

PIEDĀVĀJUMS:

jūnijs – viena sēde mēneša vidū;

jūlijs – brīvs, taču ar Ģeo ar Velo;

augusts – atgriezties regulārā sēžu formātā, sākot ar 15.08.

DISKUSIJA PAR DARBA ORGANIZĒŠANAS PIEDĀVĀJUMU



DARBA ORGANIZĒŠANA II
• Sēžu formāts – pasākumu organizēšanai pieļaujama arī tiešsaistes 

režīms, taču kā?:
• Platforma? Skype; Discord; Mesendžeris; WebEx;

• Izziņošanas process un laiks?
• Vai lietojam Doodle? Vai menedžējam visu Facebook grupā? 

Vai dodat brīvību man izvēlēties? FACEBOOK GRUPA

• Divas nedēļas pirms? Vienu nedēļu pirms? Vienu dienu pirms? DIVAS NEDĒĻAS PIRMS

• Laiki – 17:00? 18:00? 20:00? plkst. 19:00



DARBA ORGANIZĒŠANA III
• Lai nodrošinātu to, ka viss norisinās raiti un vienlaicīgi – ideja par 

pasākumu koordinatoriem – 2-3 SP biedri, kas paņem vienu 
pasākumu organizēšanu uz sevis, ap sevi piesaistot plašu aktīvīstu 
loku:
• Piedāvājums –

• Kristina un Jekaterina – Lodronīši;

• Jānis un Dāvis – Karjeras diena;

• Laura un Egija – Pirmaristotelis un Aristotelis;

• Klāvs un Ričards – Rudens Ģeorallijs;

• Ksenija un Emīls – mājaslapa un sociālie tīkli;

• Ģetrūde un Jānis – tāmes un komandējumi



DARBA ORGANIZĒŠANA IV
• Jūlijs: Ģeo ar Velo

• Nepieciešamība;

• Atsaucība (cilvēku skaits);

• Izziņošanas datumi;

• Citas idejas/ierosinājumi (piem. Ģeo ar Velo ar Vecbiedriem);



LIETIŠĶO STUDIJU SEMINĀRS



SITUĀCIJAS ZIŅOJUMS

• Notiks 10. maija plkst. 14:30 107. telpā pēc kursa «Klimatoloģija un 
meteoroloģijas pamati» kontroldarba;

• Sarunāta asoc. prof. Iveta Šteinberga;

• Sarunāts kursa absolvents no ģeogrāfiem – Edijs Breijers;

• Sarunāts kursa absolvente no vides zinātnes – Elīna Bārdiņa;

• Nepieciešams izdrukāt Pateicības 2-3 gabalus;

• Nepieciešams nopirkt Dāvanu maisus;

• Nepieciešams nopirkt Pateicības preces;
• Vajag palīgus izvēlēties preces, lūdzu, kāds paliek pēc Kopsapulce uz 1 līdz 1,5 stundām

• Nepieciešams MAX SHARE pa visiem pirmajiem kursiem!



BRĪVAIS MIKROFONS


