Jo īsāk, jo labāk
Šajā īsajā rokasgrāmatā Tu atradīsi dažas svarīgas lietas,
ko visiem AEGEE biedriem vajadzētu zināt pirms došanās uz
biedru kopsapulci (sauktu par Agoru).
Mēs ceram, ka šī informācija Tev būs noderīga. Cerams, ka
tā palīdzēs Tev sagatavoties Agorai un ka enerģijas pilns Tu
varēsi iekarot Eiropu!
Nekavēsim velti laiku – sāksim!
Tiekamies drīz!
Agoras “Chair Team”

INTRODUCTION
Sastopot nezināmo: Agora
Sāksim ar pašu vienkāršāko, vai ne? Agora ir vissvarīgākā AEGEE sanāksme,
mūsu biedru kopsapulce. Lai Tev būtu vieglāk to saprast – Agora ir kā liela
uzņēmuma akcionāru sanāksme, kur visi akcionāri iepazīstas ar situāciju
uzņēmumā, iesaka jaunus darbošanās veidus un ievēl administrācijas
pārstāvjus.
Gluži kā iepriekš minētajā piemērā, arī Agoras mērķis ir apstiprināt darbu,
ko mēs visi veicam organizācijā, darbu, ko veic tieši administrācija - valde
(saukta par Comité Directeur jeb CD), mainīt visu, kas mums nepatīk, un
ieteikt jauns idejas, ko nākotnē realizēt.
Agora notiek divas reizes gadā – pavasarī un rudenī.
Vienkārši domā par Agoru kā par forumu, kur tiek minēti viedokļi no visa
AEGEE tīkla un dalīborganizācijām. Tas nav nekas cits kā visu mūsu
organizācijas lokālu tieša piedalīšanās lemšanas procesā.
Bez Agoras AEGEE nebūtu iespējams attīstīties un realizēt nevienu
aktivitāti, tāpēc ir ļoti svarīgi, ka visi lokāli aktīvi piedalās, domā un attiecīgi
balso. Galu galā Agoras ir minētas AEGEE statūtos.
Lai gan visās Agorās ir arī vakara programmas, tas nav pasākums, kur Tu vari
piedzerties un gulēt gultā visu nākamo dienu. Tas ir pasākums, kur mums ir
zināms notiekošais un mēs vēlamies iemācīties ko jaunu, dalīties savā
pieredzē un izlemt AEGEE nākotni.
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STRUCTURE
Agoras struktūra
Agora ilgst trīs dienas, tomēr tās ir ļoti intensīvas dienas. Mēs izmantojam
katru minūti. Iepazīsimies ar dažādajām sesijām un uzzināsim, kas katrā
notiek.
PLENĀRSĒDES.
Plenārsēdes ir vistipiskākās Agoras sesijas. To mērķis ir sapulcināt vienkopus
visus Agoras dalībniekus un iepazīstināt ar atskaitēm (finanšu atskaitēm,
aktivitāšu atskaitēm utt.), priekšlikumiem statūtu maiņai, kā arī kandidātiem.
Balsošana un vēlēšanas notiek plenārsēžu laikā, tāpēc Tev ir jāatceras paņemt
līdzi savi biļeteni katru reizi, kad tas ir nepieciešams. Lielākoties pēc
prezentācijām ir iespējams uzdot jautājumus. Atceries, ka brīdī, kad Tu esi pie
mikrofona, ir nepieciešams nosaukt savu vārdu un lokālu, lai Agoras
sekretārs/-e var to ierakstīt oficiālajā protokolā.
PRITĀNIJA.
Protams, debates par visiem priekšlikumiem ar visiem Agoras biedriem
plenārsēdes laikā varētu būt diezgan sarežģīts pasākums, kas nekad nebeigtos,
tāpēc tā vietā ir pritānijas. Pritāniju laikā delegāti debatē par iespējamajām
izmaiņām mūsu statūtos (CIA). Bieži vien vairākas pritānijas notiek paralēli, lai
labāk izmantotu doto laiku. Pritāniju balsošanas rezultāti ir tikai ieteikums, kas
tiek sniegts Agorai, bet tikai pati Agora var apstiprināt izmaiņas statūtos.

PIEMĒRS:
- Čau, ko Tu dari?
- Skatos pritāniju sarakstu. Es vēl neesmu izlēmis, uz kuru pritāniju
doties.
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STRUCTURE
SEMINĀRI.
Tajā pašā laikā, kad notiek pritānijas, notiek arī daži semināri. Katram no
tiem ir cits temats un metodes. Piemēram, ir semināri par lokāla pārvaldīšanu,
par pašreizējo situāciju Eiropā, par kādu AEGEE projektu utt. Semināri tiek
rīkoti par AEGEE tematisko un organizācijas struktūru.
AKTIVITĀŠU ATSKAITES.
CD prezentē savu aktivitāšu atskaiti vienā no plenārsēdēm visas Agoras
priekšā. Pārējās aktivitāšu atskaites tiek prezentēts divās paralēlās plenārsēdēs
citā laika posmā. Ir svarīgi, ka Tu apmeklē šīs plenārsēdes, lai Tu zinātu par
pašreiz notiekošajām aktivitātēm organizācijā.
PROGRESA SANĀKSMES.
Šajās sanāksmēs AEGEE biedri domā par visiem tematiem, kas mūsu
organizācijai ir svarīgi (budžets, Tīkla komisijas jeb Network Commission darbs
u. c.).
AEGEE IZSTĀDE.
AEGEE izstāde ir foršs un neformāls pasākums, kur dažādas darba grupas,
projektu grupas un lokāli informē par savām aktivitātēm un iespējām
pievienoties. Tas ir labākais veids, kā sākt strādāt AEGEE Eiropas līmenī!
STUDIJU IZSTĀDE.
Dažas universitātes vai sadarbības partneri varētu būt ieinteresēti informēt
par savu uzņēmumu Agoras laikā. Neformālo izstādi var apmeklēt visi AEGEE
biedri, dodoties no viena stenda uz otru.
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MEMBERS
Agoras dalībnieki
Agorā, tāpat kā īstajā dzīvē, katram no mums ir cits statuss. :)
DELEGĀTI.
Delegātiem ir tiesības balsot un runāt dažādās Agoras sēdēs. Viņi visvairāk
pārstāv savu lokālu, tāpēc viņi apmeklē pritānijas, nevis darbnīcas.
APMEKLĒTĀJI.
Apmeklētājiem nav balsošanas vai runas tiesības. Ja Tu esi apmeklētājs un
ļoti vēlies runāt plenārsēdes laikā, Tev ir jāprasa atļauja Agoras
priekšsēdētājam. Neuztraucies, gandrīz vienmēr runas tiesības Tev tiek dotas!
NOVĒROTĀJI.
Novērotājiem Agoras laikā ir runas tiesības, bet nav balsošanas tiesību. Viņi
ir, piemēram, kontaktlokālu biedri, komisionāri, projektu grupu biedri un
AEGEE-Europe valde (CD).

IETEIKUMS:
Lai Tu varētu būt delegāts/e, Tev ir jābūt minētam/-ai sava lokāla
biedru sarakstā, kas tika iesniegts iepriekšējā Agorā (tātad vismaz
pusgadu). Tas attiecas gan uz Agoru, gan uz EBM.
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ACTORS
Agoras izpildītāji
Agoras laikā Tu noteikti redzēsi dažus cilvēkus vairākas reizes. Iepazīsimies
ar viņiem:
PRIEKŠSĒDĒTĀJS UN VIŅA KOMANDA.
Šī komanda pārrauga gan Agoru, gan EBM. Viņi ir atbildīgi par darba
kārtības izveidošanu (kopā ar CD) un ievērošanu plenārsēžu laikā (kontrolējot
laiku, runas tiesības u.c.). Tu viņus vienmēr redzēsi, sēžot pašā priekšā uz
paaugstinājuma. Komandā ir četri cilvēki: priekšsēdētājs, viņa vietnieks,
Agoras sekretārs/-e un IT asistents.
JURIDISKĀ KOMISIJA.
Arī viņi sēž uz paaugstinājuma un nodrošina to, ka viss Agorā notiekošais ir
atbilstoši mūsu statūtiem un likumam. Viņi izskaidro visu balsošanu un
vēlēšanu kārtību.
AEGEE VALDE (CD).
CD ir cilvēku grupa, kuri (brīvprātīgi) strādā AEGEE pilnu darba laiku. Viņi
dzīvo Briselē un atbild par visiem asociācijas organizatoriskajiem,
tematiskajiem, finanšu un pārstāvniecības aspektiem. Viņi sēž pirmajā rindā.
Agorā viņi iepazīstina ar savu aktivitāšu atskaiti, lai mēs varam novērtēt to, ko
CD ir darījis pēdējos mēnešos.
PĀRĒJIE BIEDRI:
Mēs VISI esam Agoras izpildītāji. Nebaidies un piedalies diskusijās, cik vien
daudz Tu vēlies!
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CONTENT
Agoras saturs (jeb darba kārtība)
Labi, tagad parunāsim par to, kas notiek šajās plenārsēdēs, kuras apmeklē
tik daudzi cilvēki.
CD AKTIVITĀŠU ATSKAITE:
Kā mēs jau iepriekš minējām, CD ir nepieciešams izskaidrot Agorai, ko viņi ir
darījuši. Pēc atskaites ir laiks jautājumiem.
FINANŠU ATSKAITE:
Tāpat kā aktivitāšu atskaite, arī AEGEE-Europe nauda ir svarīga mums
visiem, vai ne? Tāpēc Finanšu direktoram ir nepieciešams iepazīstināt ar
finanšu atskaiti un nākamo mēnešu budžetu.
IEPAZĪSTINĀŠANA AR SEMINĀRIEM + PRITĀNIJĀM:
Lai gan semināri un pritānijas notiek vienlaicīgi (un tāpēc visi dalībnieki
nevar apmeklēt visas daļas), mums visiem ir tiesības zināt, par ko tie ir un kādi
ir to rezultāti. Iepazīstināšana ar tēmu un rezultātiem ir ļoti īsa, dažas minūtes.
Lokāli var uzdot jautājumus par pritānijām, kuras viņu biedri nav apmeklējuši.
Diemžēl jautājumus nav iespējams uzdot par semināriem.
KANDIDATŪRAS:
Biedriem, kuri vēlas būt kādā komisijā, AEGEE valdē, priekšsēdētāja
komandā vai SUCT (Vasaras Universitāšu koordinēšanas komandā), Agoras
laikā ir nepieciešams iepazīstināt ar savu kandidatūru. Varbūt Tu vēlēsies
kādam no viņiem uzdot jautājumu.
BALSOŠANA UN VĒLĒŠANAS:
Par visiem statūtu priekšlikumiem, kandidātiem un AEGEE valdes atskaitēm
ir nepieciešams balsot/vēlēt. Pirms visām balsošanām un vēlēšanām Juridiskā
komisija izskaidro procesu, tāpēc par to Tu vari neuztraukties. Jebkurā
gadījumā par to mēs runāsim arī vēlāk.
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CONTENT
GALVENAIS PROJEKTS:
Jau pavasara Agorā mēs izvēlējāmies savu galveno projektu nākamajiem
diviem gadiem. Tagad ir laiks precizēt projektu, veicināt tā atpazīstamību un
rīkot ar to saistītus pasākumus. Galu galā mēs visi vēlamies pēc diviem gadiem
prezentēt sasniegtos rezultātus!
STRATĒĢISKAIS PLĀNS: 2011.-2014:
gada stratēģiskais plāns ir tieši tas, pēc kā tas izklausās – plāns, kas AEGEE ir
jāveic šo trīs gadu laikā. Tajā ir minēti galvenie un vissvarīgākie punkti, kas
AEGEE kā organizācijai šajā laikā ir jāievēro, kā arī mērķi, kas papildina mūsu
četrus galvenos darbības virzienus. Šie mērķi ir saukti par fokusa punktiem.
Reizi trijos gados rudens Agorā stratēģiskais plāns tiek izrunāts un par to tiek
balsots.
CONVENTION D'ADHÉSION:
Šis ir unikāls brīdis visiem tiem lokāliem, kas vēlas kļūt par AEGEE ģimenes
biedriem. Pēc Convention d'Adhésion parakstīšanas kontakti kļūst par
kontaktlokāliem. Tie nekļūs par oficiālu lokālu, līdz nebūs rīkojoši Eiropas
līmeņa pasākumu pēc Convention d'Adhésion parakstīšanas. Šis ir ļoti
emocionāls brīdis, jo kontrakta parakstīšanas laikā Agora dzied dziesmu (ko arī
sauc par Convention d'Adhésion).
Convention d’Adhesion
On la signe, on la signe
Convention d’Adhesion
On la signe tout le temps!
xN
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VOTING
Balsošana, balsošana, balsošana
Ir vismaz divas balsošanas sesijas. Jebkurā gadījumā Juridiskā komisija
vienmēr izskaidro notiekošo un izmaiņas, ja tādas ir.

Ir trīs balsošanas veidi:
OVĀCIJAS. Ja nevienam nav iebildumu, Agora parasti apstiprina nelielus
lēmumus aplaudējot. Izmaiņas Agoras darba kārtībā, ja tās ir nepieciešamas,
tiek apstiprinātas tieši šādā veidā.
SAUKŠANA PĒC SARAKSTA: Priekšsēdētājs sauc visu lokālu nosaukumus, un
visiem lokāliem ir jāmin, vai viņi atbalsta, neatbalsta vai atturas. Šādu sistēmu,
piemēram, izmanto pritānijā. Katram lokālam ir viena balss. No otras puses, ja
saukšana pēc saraksta notiek plenārsēdes laikā, katra lokāla balsu skaitu
nosaka viņu biedru daudzums.
BIĻETENI: Kad biedri ierodas Agorā, Juridiskā komisija izsniedz aploksni ar
visiem biļeteniem. Tas ir ļoti svarīgi, ka delegāti rūpējas par šiem biļeteniem un
ņem tos līdzi uz plenārsēdēm. Pretējā gadījumā viņi nevarēs balsot.

Tas ir ļoti svarīgi, ka Tu ierodies uz balsošanas sesijām ar saviem
biļeteniem, jo tad, kad priekšsēdētājs sāk balsošanas procesu,
neviens nedrīkst ieiet vai iziet no zāles.
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REGISTRATION
Ierašanās, panika... Reģistrēšanās
Ierašanās Agorā var būt grūta, jo daudz kas notiek vienlaicīgi: pēkšņi tur ir
cilvēki, ko Tu neesi redzējis/-usi veselu mūžību, Tu skaties apkārt un iepazīsti
jaunu vietu... un Tu reģistrējies.
Ir divas reģistrēšanās, ko Tu varētu vēlēties nokārtot pēc iespējas ātrāk.
REĢISTRĒŠANĀS PIE VIETĒJIEM ORGANIZATORIEM
Vietējiem organizatoriem ir jāzina, ka Tu esi ieradies, lai atzīmētu Tevi
dalībnieku sarakstā. Tev iedos identifikācijas karti, ko Tev būs nepieciešams
ņemt līdzi visu laiku – vismaz, ja Tu vēlēsies ēst, iet uz nakšņošanas vietu un
apmeklēt naktsklubus, kur notiek tusiņi... Tu arī saņemsi sagaidīšanas
komplektu ar dažām lietām (pildspalvām, bloknotiem, T-krekliem, uzlīmēm
u.c.)
REĢISTRĒŠANĀS PIE AEGEE-EUROPE:
Šī ir vissvarīgākā. CIA noteikto pasākumu apmeklēšana (valdes vēlēšanas) ir
viens no lokālu kritērijiem, ko ir jāievēro, lai varētu būt AEGEE-Europe lokālu
sarakstā, tāpēc Tev ir jāreģistrējas, līdzko Tu ierodies Agorā. Reģistrēšanās laikā
viņi pārbaudīs, vai Tavs lokāls ir samaksājis nepieciešamo biedru naudas
daudzumu. Man patīk saņemt apstiprinājumu pirms manas ierašanās, un
katram gadījumam es vienmēr paņemu līdzi naudas pārskaitījuma izdrukas
kopiju. Juridiskā komisija Tev arī iedos biļetenus. Tev būs jāpārskaita visi
biļeteni, tāpēc nebrīnies, kad Tev to jautā!
Ja Tavs lokāls nav samaksājis biedru naudu (ko rēķina atkarībā no
lokāla biedru daudzuma un biedru maksas lieluma), Tu nedabūsi
biļetenus un Tev būs divas iespējas – samaksāt skaidrā naudā vai
pajautāt kādam mājiniekam no lokāla veikt bankas pārskaitījumu.
Biedru naudas nesamaksāšana nozīmē, ka lokāls netiks atzīmēts, ka ir
apmeklējis Agoru un viens lokālu kritērijs netiks izpildīts. Protams, Tev
nebūs arī balsošanas tiesību.
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Un pēdējā lieta (patiesībā trīs)...
Bez visa tā, ko mēs šajā īsajā rokasgrāmatā esam minējuši, Agoras laikā Tev
būs daudz iespēju satikt dažādus cilvēkus no citiem lokāliem. Varbūt viņu
pieredze Tev šķitīs noderīga un Tu vēlēsies to realizēt savā lokālā. Šajā
pasākumā Tu iemācīsies daudz, un ne tikai plenārsēdēs.
Visu Agorai nepieciešamo informāciju (ieteikumus, par kuriem tiks
debatēts, kandidatūras u.c.) Tu atradīsi Agoras bukletā. Pēc reģistrēšanās pie
AEGEE-Europe Tu saņemsi bukleta kopiju. Es Tev iesaku to visur nēsāt līdzi, lai
visu laiku Tu zinātu, kas notiek. Vismaz divas nedēļas pirms Agoras tiks
publicēta bukleta elektroniskā versija. Tas nozīmē, ka Tev būs pietiekami daudz
laika ar to iepazīties pirms ierašanās!
Ierašanās dienā vienmēr notiek nelieli semināri un nodarbības: valodas
stunda (tās valsts valodas stunda, kurā valstī notiek Agora) un seminārs, kur
tiek izskaidrots AEGEE un Agora. Ja Tu esi jauns biedrs/-e, noteikti apmeklē šos
seminārus, jo tie tiek rīkoti Tev!
Un, draugi, vairs mums nav, ko teikt, izņemot - “uz tikšanos... kaut kur
Eiropā!”
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