
LATVIJAS REPUBLIKA 

LATVIJAS UNIVERSITĀTE 

FIZIKAS UN MATEMĀTIKAS FAKULTĀTES 

STUDENTU PADOME 

Zeļļu iela 25, Rīga, LV-1002, tālrunis 67033818 

www.fizmati.lv e-pasts: info@fizmati.lv 
 

 
Protokols 

 

LU FMF SP 10. kopsapulce 
 

09.05.2018 

 

Norises vieta: Zellija, 233. telpa 

 

Sēdi vada: Laura Orliņa  

 

Valdes locekļi/biedri: Dāvis Kalvāns, Elvijs Udo Dimpers, Marta Jaunzeme, Kaspars Vītols, 

Enija Jermolajeva, Zigmārs Jānis Ziemelis, Karlīna Pole, Marija Terlanova, Laura kkada, Līva 

Elizabete Liepiņa, Guna Brenda Pogule, Ernests Einbergs, Dace Osīte 

 

Viesi: “Viskrutākais džeks”, Didzis Bērziņš, Nauris Krišjānis, Alfrēds Mežulis 

 

Darba kārtība: 

1. Iesniegumu apstiprināšana 

2. Mandātu apstiprināšana 

3. Darba kārtības apstiprināšana 

4. Balsu skaitīšanas komisijas izveide 

5. Optometrijas studiju programmas padomes biedra vēlēšanās 

6. Fizikas nodaļas Valdes Finanšu un budžeta komisijas locekļa vēlēšanas 

7. Valdes atskaite 

8. FMF Domnieku un SPP atskaites  

9. Logo process 

10. LUSP 

11. Baldone 

12. Atskats uz Fizmatdienām 

13. Mēneša aktīvists 

14. Dažādi 

 

Sēdes sākums: 17:38 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. Iesniegumu apstiprināšana 

 
Iesniegums no Mašas, viņa pavadīja laiku ar mammu.  

Vienbalsīgi visi pateica “awwww” un nobalsoja par apstiprināšanu. 

 

2. Mandātu apstiprināšana 
 

Vajag 2 vēl cilvēkus SP, aiziet Aloizs. 

 

3. Darba kārtības apstiprināšana 

 
Līva grib valdes atskaiti zemāk. 

Man jau ir slaidi, nevar neko mainīt. 

Tad kāda jēga prasīt??? 

 

2 pret, visi pārējie par. 

 

4. Balsu skaitīšanas komisijas izveide 

 
Laura grib aizklātas velēšanas. 

Izvirza: Didzis, Kaspars, Marta, Dace, Artūrs, Karlīna 

Apstiprina: Didzis, Kaspars, Līva 

Līva tomēr gribēja. 

 

5. Optometrijas studiju programmas padomes biedra vēlēšanās 
 

Trīs čiepas nestaigā uz sēdēm. 

Mikāls: Vajag no optometriem obligāti? 

Nē, pat nevajag. 

 

Izvirza: Nauris, Laura (jo Zigmāram patīk feminisms) 

Apstiprina: Nauris 

Laiks 1:1:1 (6 par); 1:1:0 (3 par), 1:1:2 (3 par) 

 

Nauris runā: Ko es gribu pateikt. Mani sauc Nauris man ir 20 gadi, esmu no optometriem – ir 

baigi labi. Gribu, jo esmu vienīgais opto un Laura piespieda. 

 

 Brenda: Zini kad ir sēdes? 

 Laura: Mainās sēžu laiks, jo cenšas, lai studenti tiek. 



 Vajadzētu tikt, jo man daudz dienās nav lekciju. 

 

DISKUSIJA 

 

Viņš neder. 

Karoči balsojam par viņu. 

 

Balsojam par atklātam balsošanām. (Zinot Lauru, būs atklātas – neslikta teorija) 

Zigmāram ir daudz brīva laika 

 

Līva: 2 cilvēk nemāk balsot, 1 pret, 10 par. 

 

6. Fizikas nodaļas Valdes Finanšu un budžeta komisijas locekļa vēlēšanās 

 
Šim cilvēkam līdz 30.maijam jāuztaisa kritēriji, pēc kuriem var ieņemt akadēmisku amatu (vajag 

no fizikas nodaļas valdes cilvēku). 

Es uzrunāju Aloju un viņš piekrita, bet tagad aiztinās. 

 

Izvirza: Dace, Artūrs 

Apstiprina: Dace, Mikāls 

Laiks tas pats? Jo par to, protams, vienbalsīgi nobalsoja. 

 

Dace runā: Šajā nosaukumā ir vārds “finanses” un to es pazīstu. Negribu, lai Aloizs ir sājā amatā.  

 

 Laura: Kāpēc negribi Aloju? 

Personīgi iemesli. 

 

Mikāls runā: Esmu satraucies un tādēļ man pubertāte atgāja atpakaļ. Gribu vienkārši sastādīt 

Dacei konkurenci. Dace ir super. 

 

 Karlīna: Kāda ir tava mīļākā Līvu dziesma? 

Zelta sirds. 

 Laura: Dace vai Aloizs 

Ar Daci būtu vieglāk sastrādāties. 

 

DISKUSIJA 

 

Par Mikālu, ja? 

Vienkārši par Daci. 

Atklāti vai kā? 

Tūlīt nobalsosim. 

 

Laura: Zigmār! Aiziet, lūdzu atkal sabojā visu. 

 

Okay cilvēki, vajag balsot par to, ka balsojam atklāti. 

Zigmārs un Karlīna ienīst mūs. 



Atkal divas nederīgas, Mikālam - 5 pret 2 atturas; Dacei - 10 par, 1 atturas. 

 

7. Valdes atskaite 

 
Enija – LUSP darba grupa par video veidošanu; sagatavoju Fizmatdienu afišu; Fizmatdienu 

gājiens; izčakarēju ar hoodijiem - visi dabūja; mazliet salidojums un instagram. Nākošs otrdien 

15. maija 18:00 SP pirmā mana sēde. 

 

Guna – Personību vakars; ar Ernestu visu vedām - tīri tehniskas lietas. 

 

Dace – laivu brauciens – tāmes, vajadzēja dabūt cilvēku parakstus; kaut ko gribējām pataisīt 

labāku, bet sanāca kā sanāca; pasūtīju krekliņus un aproces, uzlīmes. 

 

Līva – karaoke vakars; akadēmiskā virziena sēde; palīdzēju Fizmatdienās; personību vakars; 

laivu brauciens. 

 

Karlīna – Fizmatdienas – afteritis, nakts trase – bija arī sēde. Pārsvarā ar afteriti. Kausi būs drīz 

(ir 20, pirmais piesakās, pirmais dabū) 

 

Laura – mans mērķis bija nodzirdīt visus čaļus Fizmatdienās. 

 

8. FMF un domnieku SPP atskaite 

 
Līva – ievelēja domes vadītāju  S. Asmuss; logo – dome apstiprināja un atbalsta mūs (uzticas 

studentiem); ievēlēja pasniedzējus/docentus. 

 

Laura – matemātiķiem būs prakse 6. semestri 8 KP vērtībā. 

 

Dace – Datori I un datori II ir ļoti neloģiski (apgrieztā secībā), nobalsoja, ka būs samainīti 

vietām; Ingrīdai nepatīk, ka 3. kursā pārāk maz kredītpunktu un grib vairāk (bet laikam nav vel 

apstiprināts), bet negrib no citiem kursiem KP noņemt. 

 

9. Logo process 

 
Mikāls – bija aptaujas, bijām SPP katrā nodaļā un runājām ar vadību – būtībā marketinga daļu ar 

logo realizējam mēs. Nonākuši esam pie 2 logo virzieniem. Kā jūs uz to skatāties, kurš jums 

labāk patīk? 

 

Laura: varbūt šodien parunājam un nākošajā sēdē nobalsojam. Jo nāks skolēni skatīties un mums 

jau jūlijā vajadzētu būt izlemtam un gatavam. 

 

Mikāls – doma par to, ka līmējam visur uzlīmes pa Rīgu lai ir tāds “hey wtf is FMOF”, ar linku 

vai QR kodu. 

 

Visiem patīk logo bez acs. 



 

10. LUSP 

 
Līva – absolventu dienas notiek botāniskajā dārzā 18. maijā, tā ir piektdiena un vajag cilvēkus no 

SP, no 18:00 līdz 21:00. Katrai fakultātei būs sava telts, tur būs pasniedzēji, studenti un var iet ar 

viņiem parunāties. Katrai fakultātei vajag aktivitāti, mēs šausim ar kartupeli. Vajag mini 

aktivitāti teltij izdomāt. Lūdzu interesentiem atsaukties. 

 

Enija – darba grupa par LUSP; viņi veidos video par to, ko viņi dara un tā. Varbūt vajadzēs kādu 

no Fizmatiem. Ja nu kas, padošu zinu. 

 

11. Baldone 

 
Guna – vajag sporta cilvēku, nākošajā trešdienā, 16. maijā ir sēde. Darbu būs daudz, ja daudz 

cilvēku atnāks, tad gribētos smalkāk tos darbus sadalīt – ja atnāksiet, noteikti būs ko darīt. 

 

12.Atskats uz Fizmatdienām 

 
Mūsu gada Fizmats – Malvīne! 

Gada aktīvists – Kaspars! 

Gada cirvis – Artūrs (nemikāls) 

Datoriķi nozaga mūsu karogu, dos mums uzdevumu. 

 

13. Mēneša aktīvists 

 
Sveicam Artūru nemikāli. 

 

14. Dažādi 

 
Laura: Lūdzu mācieties, jo man jūs vajag, savelciet parādus un pabeidziet šo semestri. 

 
Sēde beigta: 18:56 

Protokolēja: Dāvis Kalvāns 


