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Norises vieta: Zellija, 233. telpa 

Sēdi vada: Daniela Reihenbaha 

Valdes locekļi/biedri: Irina Marčenko, Malvīne Nelda Strakova, Lana Lazareva, Laura 

Orliņa, Ilvija Lazdiņa, Dace Gaile, Karīna Segruma, Līva Elizabete Liepiņa, Melita 

Vantere, Daniels Dāvis Ore, Ernests Einbergs, Rota Brūna 

Viesi: Ritvars Māsāns, Kristaps Kļava, Guna Brenda Pogule 

Darba kārtība: 

1. Iesniegumu apstiprināšana 

2. Darba kārtības apstiprināšana 

3. Valdes atskaites 

4. Revīzijas komisijas ziņojums 

5. Kas notiek FMF SP lēmējinstitūcijās: 

- FMF SP dome 

- FSPP 

- MSPP 

- OSPP 

6. Varas nodošana FMF SP valdei vasaras periodā 

7. Informatīvi par Baldoni 

8. Kas notiek LU SP 

9. Mēneša aktīvists 

10. Dažādi 

Šoreiz sēdi sākam ar patīkamu pārsteigumu no Danielas, kura pirmoreiz nopirka kaut ko 

ēdamo uz sēdi  

Sēdes sākums: 18:37 

. 

  



 

Iesniegumu apstiprināšana 

Krišjānis un Romāns) lūdz attaisnot savu kopsapulces kavējumu. Karīna attaisno 8 

maija kavējumu, jo bija slima.  

1 atturas, pārējie par iesniegumu apstiprināšanu. 

Darba kārtības apstiprināšana 

1 atturās, pārējie par darba kārtības apstiprināšanu. 

Valdes atskaites 

Valde šodien apmeklē kopsapulci milzīgā sastāvā (veseli 4) 

Mārcis epastiski ziņo, ka bijis ne īsti labs ministrs, izstāsta, kas notika zem viņa 

ministrijas, un pateicās pārējiem biedriem un aktīvistiem par pasākumu organizēšanu 

un kultūras dzīves noturēšanu tonusā. 

Romāns arī epastiski ziņo, ka dara ZLK lietas, ekursu revīziju, ka viņam nav parādu 

stidijās #offtopic, piedalījās studentu kurpēs, nāk uz MSPP, ZLK grāmatas ir pasūtītas, 

viss notiek.  

Lelde (arī epastiski) ziņo, ka lielākais pasākums zem viņas ministrijas bija Skola 2017, 

kļuva slavena tvnet.lv, visgrūtākā bija attiecību noskaidrošana ar Ilonu K. no Ervitex, 

rīkoja Roldes sastāvā Personību vakaru, Rīta rosmi. Problēmas sagādā raksti f.lv. 

Organizē Baldoni, novadīja 2 ministrijas un vēl dažas pasākumu sēdes, bija uz visām 

vadības tikšanām, bet ne uz visām valdes sēdēm. Pārējais top, paldies Leldei! 

Lana nāk prikšā. Noorganizēja divas talkas – talku iekštelpās, un, ar vadību priekšgalā, 

lielo talku fakultātes pagalmā. Stāsta par Fizmatu #EpicWin Asinsdonoru dienā, kur 

ziedots visvairāk asinis proporcionāli studējošo skaitam. Tapat arī notika Ciparkūku 

cepšana. Papildpunktiņi par palīdzību pasākumos, FMD atklāšanas pasākuma 

organizēšanu un sēžu protokoliem. 

Melita raksta tāmes un komandējumus, sūta tos Ilonai. FMD slikti gāja ar budžetu, jo 

tāda nebija, bet tagad viss notiek.  

Malvīne novadīja 9 kopsapulci, pievērš daudz uzmanības FSPP, noorganizēja citātu 

izstādi, piedalījās LU atvērto durvju dienā, Fizikas nodoļai nodeva ideju, ka LU 

jāpropogandē olimpiādēs, un ļoti palīdz Danielai.  

Daniela vada SP. Pirmā, kas komunicē ar vadību, organizē tikšanās, seko, lai mēs 

strādājam un uztic mums darbus.  

Revīzijas komisijas ziņojums 

Rota iet stāstīt. Ernests skrien prom. Rota skrien viņam pakaļ. And Ernest is back. 

Viss nav kārtībā. Tātad. Rota stāsta, kam tērē budžetu, iesaka kārtīgi rakstīt tāmes 

vasarā. Daniela vēlāk attaisnos Melitu. Rota jautā par šveiciešiem, jo tāme ir, šveiciešu 

nav. Irina atbild, ka viņiem nav naudas, un viņi nekur nebrauks.  Lācim un Neimanim 



tika uzdāvinātas identiskās dāvanas, katra maksāja 3.14 eiro. Pēc marta nav neviena 

protokola. Valdes sēžu protokoli visi ir, visi skaisti, bet nav publisku izziņojumu par 

valdes sēžu norisi. Stāsta par katras ministrijas un FMD izdarīto un sēžu protokoliem. 

Nav informācijas par vadības tikšanos. Kopā 11 ” neattaisnotas ” sēdes. Mantas revīzija 

(par tehniku) sekos no Ernesta un Pētera. Rota gaida mūs ciemos. 

Kas notiek FMF SP lēmējinstitūcijās 

Dome 

Rotu aicina atpakaļ, jo viņa bija uz pēdējo sēdi. Ritvars stāsta, ka senāts sūdzējās, ka 

budžets pieņemts par vēlu. Dome vienmēr sūdzas. Domē vienmēr drāmas. 

FSPP 

Npbalsots par to, ka programma tiks mainīta. Iepriekšējā sēdē Malvīne un kompānija 

sagatavoja prezentāciju par laboru trūkumiem, visi ± piekrita, Kitenbergs sola mainīt. 

Aiznākamgad ievieš nanoinženierijas studiju programmu sadarbībā ar RTU.  

MSPP 

Dace un Laura nebija uz pēdējo sēdi. Pēdējā sēdē lēma, kad jāaizstāv bakalauri. Laura 

stāsta par hospitāciju (jeb pasniedzēju viesošanos citās lekcijās). Ļoti neaktīvi tas 

notiek. 

OSPP 

Sēde bija sen. Tajā lēma par maģistru kursa praksi. Kaut kas notiek ar psihofiziku. 

Ārvalstu studentiem būs jāmācās latviešu valoda. Taps Eiropas diploms 

optometristiem. 

Varas nodošana FMF SP valdei vasaras sezonā 

Tas nozīmē, ka FMF SP vara tiek nodota valdei, lai vasaras vidū nesasauktu SP uz 

kopsapulcēm un neapgrūtinātu viņus ar tālu braukšanu. Daniela aicina apstiprināt. 

1 atturās, pārējie par, vara tiek nodota FMF SP valdei līdz vasaras beigām. 

Informatīvi par Baldoni 

Piektdien bija pirmā sēde, kas tika maz apmeklēta. Mums ir skola. Pirms nākamās sēdes 

būs izbrauciens. Lelde sadalīja galvēnos amatus. Daniels atbild par sportu, Līva un Ģirts 

– par naktstrasi, Guna un Ernests - pavāri, Rota – Big mamma, Malvīne atbild par 

loģistiku, Melita – par naudiņu, Karīna – par sponsoriem. Skola ir netālu no īstās 

Baldones. Brauksim ciemos pakaļ ČP lietām pie Ritvara, kurš arī dzīvo tuvumā. 

Kas notiek LU SP 

13.06 būs sēde. Tiek vēlēts jauns akadēmiskā virziena vadītājs. Laura plānoja kandidēt, 

GO LAURA! 

  



 

Mēneša aktīvists… 

… IR DAŅIX SKORPIONS – par volejbola turnīru un aktīvu iesaisti visos FMD 

pasākumos. Paldies, lai forša dzīve ! 

Dažādi 

FMD atskaiti pie Rotas ciemos var apvienot ar FiDi un Baltkrievijas brauciena atskaiti. 

Rota gaida 9. jūnijā Brīvības ielā 159. 6 cilvēki ceļ roku, apstiprinot, ka nāks ciemos.  

Sēdes beigas: 19:28 

Protokolēja: Lana Lazareva 

 


