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LU FMF SP 2016./17. gada sasaukuma 1. kopsapulce 

14.11.2016 

 

Norises vieta: Zellija, 233. Telpa 

Sēdi vada: Rota Brūna, Daniela Reihenbaha 

Valdes locekļi/Biedri: Dace Gaile, Laura Orliņa, Ilvija Lazdiņa, Lana Lazareva, Līva 

Elizabete Liepiņa, , Krišjānis Penka, Melita Vantere, Malvīne Nelda Strakova, Karīna 

Segruma, Alfrēds Mežulis (aiziet 21:48), Irina Marčenko, Daniels Dāvis Ore, Daniela 

Reihenbaha, Lelde Švinka, Brenda Beķere, Ernests Einbergs (ierodas 19:11), Rota Brūna, 

Arvīds Viesturs Vimba (ierodas 19:25) Liene Vilne 

Viesi: Toms Vāvere, Valts Liepiņš, Oskars Skomkāns (aiziet 21:25), Kristians Draguns 

(aiziet 21:00), Pēteris Ratnieks (aiziet 20:53) Ritvars Māsāns (aiziet 21:23), Artūrs 

Kriviņš, Madara Umure, Kalvis Lauberts, Aigars Rasnačs (ierodas 19:49; aiziet 20:53), 

Sintija Trafimoviča (ierodas 20:14), Toms Akmens (ierodas 20:53) 

Darba kārtība: 

 

1. Darba kārtības apstiprināšana 

2. Mandātu apstiprināšana 

3. Iesniegumu apstiprināšana 

4. 2015./16. gada FMF SP sasaukuma gada pārskats un valdes atskaite 

5. Revīzijas komisijas ziņojums 

6. Balsu skaitīšanas komisija 

7. Jaunā FMF SP priekšsēdētāja vēlēšanas 

8. Jaunā valdes modeļa apstiprināšana 

9. LUSP biedru vēlēšanas 

10. Logo konkursa žūrijas apstiprināšana 

11. Jauno biedru semināra (JBS) organizatora izvēle 

12. Dažādi 

Sēdes sākums: 19:09 

Sēdes beigas: 23:11 

Rota sveic visus, 1. jaunā sasaukuma sēdē.  

1. Darba kārtības apstiprināšana 



Svarīgs jautājums par darba kārtību: kas to apstiprina, ja nav apstiprināts neviens 

mandāts? Šoreiz var nobalsot visi klātesošie. Darba kārtība apstiprināta. 

2. Mandātu apstiprināšana 

Rota prasa visiem, kas ar mieru apstiprināt savu mandātu. Visi klātesošie biedri ir ar 

mieru. Gandrīz. “Pēteri, ceļ roku!” – “Nē!” Pēteris vēlas nolikt mandātu, un tas pāriet 

Lienei Vilnei. Liene apstiprina. 

3. Iesniegumu apstiprināšana 

Pirmais iesniegums: mammas zīme no Pētera Potapova. Zīmē teikts, ka Pēteris 

saslima un neapmeklēs kopsapulci, jo mamma ļāva neiet. Vai apstiprinām šo 

iesniegumu? Visi par. Kad esam nobalsojuši, Madara uzdod jautājumus: vai mammas 

zīme ir iesniegums? Vai tas tiks iesniegts papīra formātā? Nevajadzētu apstiprināt, bet 

jau nokavēts. 

Otrais iesniegums ir no Aigara Langina, kas nevēlas apstiprināt savu mandātu, jo būs 

grūti apmeklēt sēdes no Parīzes. Vienbalsīgi apstiprināts. 

Pētējais iesniegums papīra formātā no Kalvja Lauberta. Kalvis lūdz apstiprināt 4.75 m 

augstu krēslu torni, kā jaunu fizmatu rekordu. Diemžēl rekordus var stādīt tikai 

fizmatdienās. Rota ierosina nomainīt likumu un apstiprināt rekordu. 1 pret, 1 atturās, 

15 par, un mums ir jauns rekords. 

4. 2015./16. gada FMF SP sasaukuma gada pārskats un valdes atskaite 

Kultūras DG 

Sarīkotie pasākumi: SP eglīte, ZS balle, Valentīndienas balle, Roņu diena, Baldone, 

Iesvētības, Spēks un jauda un citi tradicionālie pasākumi. 

Alfrēds jautā, kas ir pirmssesijas nakts. Ļoti labs jautājums! Nakts pirms sesijas, kad 

studenti tusē. 

No ieplānotā nesanāca sarīkot tikai spēļu vakaru, bet tas būs. 

Propagandas DG  

Sarīkotie pasākumi: Rīta rosmes (x2), braukšana pa skolām, fizmatu hūdiji, raksti 

fizmatos, tēja un cepumi fakultātes dzimšanas dienā, Zinātnieku Nakts, ciparkūkas, 

ievadlekcija pirmīšiem un citi pasākumi, kas pievelk jaunus studentus. 

Akadēmiskā DG 

Noticis zinātniskās literatūras konkurss, kas izradās, vēl nav beidzies. Pārrunas ar 

Vēzi par programmēšanas kursa uzlabošanu. Izveidota kursa vecāku sistēma un 

mentoru sistēma, tikšanās ar vadību notika regulāri. 

Neizdevās organizēt videolekcijas, kas būtu bijis ļoti noderīgi. 

Sociālā DG 

Sarīkotas 2 talkas, SP telpā ir sienas tāfele, 243. telpā uzliktas žalūzijas, 

basketbolistiem ir krekli, uzlikts SP televizors, internets drīzumā tiks uzlabots. 

Neizdevās fakultātes gaiteņos sagātāt bezmaksas dzēramo ūdeni. 

Iekšlietu virziens 

Veiksmīgi organizēts PBS, semināri ārpus Rīgas - Bauskā, Valmierā, Saulkrastos.  

Jautājums no zāles: ko nozīmē tās pilsētas? Negaidīta atbilde: tās ir Latvijas pilsētas. 

 

Ārlietu virziens 

Fiziķu dienas Lietuvā (FiDi), vēlēšanu komisija (paldies Lanai par veiksmīgi 

organizētām vēlēšanām, kā arī paldies komisijai no Lanas par atbalstu un sadarbību), 

LUSP (mazliet info: Jauno biedru seminārs notiks 6.-8. janvārī). Brendas ieteikums: Ir 

jānāk uz LUSPa sēdēm, lai nedomātu, ka LUSP ir tizls, jo tā nav.  



Budžets: nopirkts SP televizors un dators, kā arī mikrofons un skaņas vadi. Kanceleja 

un pārējie svarīgie sīkumi ir procesā; krūzītes, pildspalvas un citas oranžās piederības 

zīmes ir nopirktas. Par studiju sadaļu FMF SP budžetā  ir skumji runāt, jo nav un 

netiks iztērēts neviens cents. Pārējais (sporta pasākumi, soc, pasākumi,  u.t.t.) ir 

diezgan ok. Iztērēts daudz naudas, bet ir arī pārpalikumi. 

Inovācijas  

Fizmatdienās studentu māksla tiek izlikta fakultāte, kas padara to dzīvāku. SP telpā 

beidzot ir tāfeles siena. Fizmatdienās uztaisīti jauni krekli. Atrasts tehnikas cilvēks. 

Regularitāte, semināri ārpus fakultātes  jeb saliedēšanas pasākumi. (Atgriežamies pie 

jautājuma par tām pilsētām: tajās pilsētās ir SP biedru mājas, kur visi brauc iepazīties 

un forši pavadīt laiku. Valmierā un Bauskā bija uz alus darītavu.) Ilgtermiņa 

plānošana, gada kalendārs, lai viss tiek laicīgi saplānots (paldies Tomam V. par to). 

Vadītājs 

Regulārās kopsapulces, vairākas valdes sēdes, fiziskā un morālā bakstīšana, kuras 

pietika visiem, izņemot Pēteri Ratnieku. Rota vēršas pie jaunā sasaukuma: 

nesabojājiet attiecības ar vadību, jo šobrīd viņi ir labi noskaņoti un pretimnākoši pret 

mums. Tika sūtīti daudzi epasti. Ievērots pēctiecības svarīgums, tika organizēts 

pasākums, kurā 10 iepriekšējie vadītāji dalās ar savu pieredzi un padomiem. Darbs 

sadalīts starp biedriem, un par šajā sasauksmē pozitīvo mikroklimatu paldies pagājušā 

gada PBS, un pēdējais punkts – glābšana no sūdiem (liekus komentārus neprasa) 

 

Kamēr vēl šeit, Rota arī negatīvi izsakās par atteiksmi pret SP telpu. Jaunājam 

sasaukumam OBLIGĀTI jāievēro sekojošais:  

- Obligāti pirmajiem jāatraksta un pēdējiem jāaizraksta SP telpa, lai nesabojātu 

attiecības ar sargu 

- Ja paņem atslēgu no sarga, tā jāatdod atpakaļ sargam, lai nesabojātu attiecības 

ar sargu 

- Sabojātas attiecības ar sargu nozīmē nelaišanu telpā  

- Tīrība: jāmazgā pēc sevis krūzītes, neuzturēt bardaku, jāsavāc aiz sevis  

- Ja paņēmis mantu no SP, tā jāatgriež atpakaļ, jo tā ir fakultātes īpašums 

 

Kārtējais PALDIES Rotai no valdes par to, ka bija lieliska vadītāja! + maziņš un 

mīlīgs kaktusiņš dāvanā. 

 

5. Revīzijas komisijas ziņojums 

Kas tā ir un ko tā dara? 

Toms, Pēteris un Romāns pārbauda čekus un protokolus, kā arī čeko, kur cilvēki liek 

fakultātei atvēlēto naudu. 

Tas ir tas, par ko runās tikai Toms. 

Īsumā: 

1) Sēdes notiek ne retāk kā 1 reizi mēnesi, izņēmot brīvlaiku un sesiju 

2) Trūkst slaids ar uzrakstu “vai es kko neaizmirsu?” 

3) PRIEKS, ka ir regulārās sēdes, protokoli un priecīga RK 

4) Visi iesniegumi apstiprināti ne bez Čaka Norrisa palīdzības 

5) Te pustukša tabula. Tā ir par budžetu. Ir noteikts procentu skaits sekojošām 

sadaļām: biroja darbība, studijas, zinātne, sociālie pasākumi, LU piederību 

veicošie pasākumi. Visās jomās ir daudzmaz izterēts atvēlētais budžets, izņemot 



studijas – 100% pārpalikums. Provizoriski, ja viss izdosies ārlietu virzienam tiks 

iztērēti ~73-75% no kopējā budžeta. 

6) Biedrība netika uztaisīta. Par to paldies, jo RK mazāk darba; noteikti jāuztaisa, jo 

noderēs 

7) Paldies, ka uzklausījāt! 

6. Balsu skaitīšanas komisija 

Izvirza Rotu, Melitu, Krišjāni, Artūru, Lanu, Tomu V., Ilviju un, lūdzu, pietiks. 

Apstiprina Rota, Melita, Artūrs 

Vienbalsīgi pieņemta šī balsu skaitīšanas komisija. 

Rota pret atklātu balsošanu. 

Komisija šodien skumst tukša printera dēļ. 

Ir jāatgriežas pie otrā darba kārtības punkta, jo ir ieradies neviens cits, kā Arvīds 

Viesturs Vimba, kuram jāapstiprina savs mandāts, ko arī viņš izdara. 

7. Jaunā FMF SP priekšsēdētāja vēlēšanas 

Izvirza Danielu, Daci, Malvīni, Brendu, Lauru, Leldi, Lanu, Vimbu, Alfrēdu, Krišjāni, 

Irinu, Ilviju, Lieni, Karīnu. 

Apstiprina Daniela un Vimba. 

Laiku (izteikties : jautājumi : apspriešana) ierosinājumi: 

20:20:40 

5:10:15 

8:10:15 

2:2:3 

15:20:30 

10:20:30   (10 par, vairākums) 

 

Vimba iziet no telpas, Daniela ieslēdz prezentāciju. 

Daniela, 20 gadi, opto čiksa, studē 2. kursā.  

Motivācija: sekmīga darba turpināšana, zināšanu uzkrāšana, jauni kontakti un arī 

biedru atbalsts. 

Mērķi: SP darbība pēc labākas sirdsapziņas, SP iekšējā saliedētība, katrs mandāta 

īpašnieks dara lietas fizmatu attīstības labā, cieša saite starp studentiem un SP, veco 

tradīciju saglabāšana un jauno ieviešana, vēlas arī saglābāt labas attiecības ar vadību. 

Lāča iedvesmotā SVID analīze:  

Stipras puses: pieredze, labas attiecības ar vadību, atbalsts no biedriem  

Vājās puses: maz zināšanu par budžetu un par studentu sāpēm, laika trūkums 

Iespējas: optometristu iesaiste SP dzīvē, opto interešu pārstāvniecība, iekrāto zināšanu 

nodošana jaunajai valdei 

Draudi: Laika trūkums  

Laiks iet uz beigām, bet Vimba pagaidīs, jo vēl ir valdes modelis. 

Pēkšņi KRUTAIS SLAIDU EFEKTS! 

Jaunais valdes modelis: vadītājs, vietnieks, finansists, akadēmiskās DG vadītājs, 

sociālās DG vadītājs, propagandas DG vadītājs, kultūras DG vadītājs.  

Te atkal seko KRUTAIS SLAIDU EFEKTS! 

Paldies par uzmanību! 

Daži jautājumi no jautājumu daļas  

- Ko darīsi ar darbu?  

- Mēģināšu apvienot, bet sliktākajā gadījumā cietīs darbs. 

- Vai tiksi galā? 

- Centīšos, bet nevaru pateikt. 



- Cik brīvi vakari?  

 -    2-3, atkarībā no nedēļas. 

- Kāpēc izvēlies SP nevis darbu?  

- SP sniedz daudz vairāk zināšanu dzīvei nekā darbs. 

- Tu teici, ka esi vairāk citu mudināta, nekā pati gribi, vai nenoslīcināsi visu, 

netiekot galā pati?  

- Sūdīgā atbilde, bet es tiešām nezinu. 

- Vai būsi aktīva kā nātrijs?  

- Kādas ir alternatīvas?  

- Prioritāšu secība?  

- Ģimene, SP, darbs un, laikam, mācības 

- Kā tu plāno paveikt, lai VISI DARA?  

- Par to jādomā.  

- Kādas ir manas (Rotas) lielākās kļūdas un ko tu būtu darījusi savādāk? 

- Loading... Varbūt vairāk uzticētos dažiem cilvēkiem... Kas bija slikti? Loading... 

PRdarbība, Emīls,... 

- Ko tu mainītu SP?  

- Vairāk iesaistītu optomitristus, rīkotu sēdes arī DACā, lai nesēdētu tikai šeit, jo, 

nu, nebūsim mēs šit mūžīgi. 

Daniela iziet, laiks izteikties Vimbam.  

Arvīds Viesturs Vimba, studē fiziku, 1. kurss. Iekļuvis šeit (SP) no partijas 

“Centīsimies nesačakarēt”. Nebija gaidījis stāties priekša, kā kandidāts SP vadītāja 

amatam, taču pieļāva tādu domu. “Švaki”, saka. Švaki, ka tikai 2 cilvēki ir drosmīgi, 

lai stātos priekšā kā kandidāti. Toms piedāvā pamēģināt parunāt par valdes modeli. 

Arvīds paņem krītu un dramatiskajā balsī sola aiziet uz Depo un nopirkt vislabāko 

krītu, ko tik var atrast. Centīsies sastrādāties ar Rotas kundzi. 

Daži jautājumi no jautājumu daļas:  

- “Kāds tev ir plāns?” (saīsināta jautājuma versija). Plāna diemžēl nav, bet ir 

gatavs to veidot un to izpildīt. 

- “Vai tu zini, ko nozīmē vārdu savienojums “valdes modelis”?” – (klusi kaut ko 

jautā Tomam V.) “Jā protams, kā tad es varu nezināt?! ” 

- “Vai tu gribi būt vadītājs, tikai lai par mani (Karīnu) komandēt?” – “Nē, es 

negribu komandēt, es gribu vadīt!” 

- “Kāpēc es (Rota) esmu kundze?” – šī ir diezgan neērta situācija. 

- “Kāpēc tu esi derīgs šim amatam? Kādas ir tavas stiprākās un vājākās puses?” 

Stiprākās: ir mērķtiecīgs.  

Negatīvas: komentārs no zāles: “Alkoholisms!” Tā neesot negatīva īpašība. 

Draudi: globālā sasilšana, kā arī sadarbība ar veckursniekiem, kurus nepazīst. 

- “Vai tu māki pateikt, ka tu nezini atbildi uz jautājumu, ja ir acīmredzami, ka tu 

nezini? ” – “Es nezinu.” 

- “Vai tu pazīsti Romānu Konstantinovu? Jūsu filozofija ir diezgan līdzīga.” 

Nepazīst. 

- “Kādēļ CN valdes modelī nebija tava vārda?” Nefigurēja, jo nebija gatavs vēl 

nodoties vienam virzienam, bet gan strādāt plaši. 

Apspriešana 



Apspriešanas gaitā lielākoties aicina balsot par Danielu, kura šķiet pietiekami 

pieredzējusi vadīšanas lomu un kura uzstājās ar jau gatavu plānu. Pēc diskusijas 

notiek aizklātā balsošana un neliela pauze, kamēr balsu skaitīšanas komisija apkopo 

rezultātus.  

Daniela: 15 par, 1 pret, 1 atturās 

Vimba: 0 par, 12 pret, 5 atturās 

Par šī sasaukuma vadītāju ir kļuvusi Daniela Reihenbaha. Tiek piedāvāts darba 

kārtībā mainīt vietām 8. (Jaunā valdes modeļa apstiprināšana) un 9. (LUSP biedru 

vēlēšanas) punktu. Vienbalsīgi izlemts, ka daram tā. 

8. LUSP biedru vēlēšanas 

Šobrīd LUSPā ir 2 vietas fizmatiem. Izvirza Brendu, Lauru, Ilviju, Daci, Rotu, 

Krišjāni, Karīnu, Leldi, Irinu. 

Apstiprina Brenda, Laura, Ilvija. 

Laiku ierosinājumi: 

1:1:2 (1 balss) 

2:3:5 (11 balsis) 

Izsakās Brenda. 

Brenda Beķere, opto 2. kurss. Izvirzīja sevi pati, kas nozīmē, ka vēlas to darīt. Grib iet 

par projektu virziena vadītāju. Netika ievēlēta pagāšgad un bija saskumusi par to. 

Patīk arī darbs ar papīriem, tādēļ arī varētu kļūt par priekšsēdētāja biedru. 

Cik gada balvu šogad tiks atvēlēts fizmatiem? 

Skaitlis tiecas uz 16-18. 

Izsakās Laura. 

Vēlas iet uz LUSP 2 iemeslu dēļ: 1) jau gadu ir bijusi FMF SP un pat bija valdē, 2) 

LUSPā ir tiešām interesanta publika ar daudzveidīgu domāšanu. 

Izsakās Ilvija. 

Pagaidām neredz sevi fakultātē, tādēļ domā iesaistīties LUSP. Apgalvo, ka zina lietas 

vairāk, nekā Laura, jo reiz jau bija tur ievēlēta. Interesējas par projekta virzienu 

LUSP. Iesaistās šobrīd gada balvas organizēšanā, līdz ar to sanāks vairāk darboties ar 

LUSP. 

 

Apspriešana 

Viedokļi svārstās starp Ilviju un Lauru. Daži aicina balsot par Lauru, jo drīzāk redz 

viņu LUSPā, citi zina, ka Ilvija tur tiešām grib un viņu atbalsta. Notiek balsošana. 

Brenda: 17 par, 0 pret, 0 atturās 

Laura: 6 par, 3 pret, 7 atturās 

Ilvija: 5 par, 2 pret, 10 atturās 

 

Brenda ir vienbalsīgi ievēlēta. Paliek jautājums: Laura vai Ilvija? Sintija aicina šoreiz 

neatzīmēt “atturos”. Notiek atkārtota balsošana. Laiku ierosinājumi: 

1:1:1 (10 balsis) 

1:1:2 

1:1:3 

  

Laura paliek pie sava iepriekšējā argumenta un vēlas iepazīt savādāk domājošus 

cilvēkus, dažus no kuriem jau ir satikusi LUSPā. Ja tiks ievēlēta, vairs neplāno 

kandidēt par kultūras virziena vadītāju. 

 



Ilvija sīkāk pamato iepriekš minēto argumentu par to, ka neredz sevi fakultātē. 

Paskaidro, ka šeit ir vairāk cilvēku, kas grib rūpēties par kultūru, tādēļ pati grib iet to 

darīt LUSPā. Ja netiks ievēlēta šoreiz, nepazudīs vēlme kandidēt arī līdz nākamajām 

vēlēšanām. 

 

Laura: 13par, 3pret, 1atturās 

Ilvija: 4par, 11pre,t 2atturās 

 

9. Jaunā valdes modeļa apstiprināšana. 

Jaunais valdes modelis: 

- Vadītājs 

- Vietnieks 

- Finansists 

- Akademiskā DG 

- Sociālā DG 

- Kultūtas DG 

- Propogandas DG 

Jā vai nē?  Sinča piedāvā novākt vārdu DG. Rota piedāvā vārdu DG aizvietot ar 

ministriju un vadītājus saukt par ministriem. Doma ātri kļūst populāra. 

Ko darīt vietniekam? Vietniekiem darba pietiks. 

Ierosina kultūras virzienam iekšienē pašam sadalīt mazos amatiņos, piemērām, sporta 

cilvēks, baļļu cilveks u.t.t. 1 atturās, pārējie par. Vai mainam “DG” uz ministrijām? 9 

balsis par, un mums ir mazas ministrijas! 

10. Logo konkursa žūrijas apstiprināšana 

Dace izvirza šim amatam veco valdi. 1 atturās, pārējie par. 

11. JBS lokācijas vieta 

Brīvprātīgie ziedot savu māju: Brenda (Jaunpiebalga) un Malvīne (Valmiera) 

Vienbalsīgi par Jaunpiebalgu. 

12. Dažādi  

Ātri par atslēgām: tās tiks mainītas, un ir nolemts, ka katrs pats samaksā par savējo. 

Tagad beidzot biedri un viesi var virzīties koju vai māju pusē. Apsveicam Danielu ar 

jauno amatu, lai tev iet forši! 

 

Protokolēja: Lana Lazareva 


