
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 11. kopsapulce 

 
30.10.2017 

 

Norises vieta: Zellija, 233. telpa 

 

Sēdi vada: Daniela Reihenbaha 

 

Valdes locekļi/biedri: Daniela Reheinbaha, Brena Beķere, Lelde Švinka, Mārcis Akmeņkalns, 

Malvīne Nelda Strakova, Krišjānis Penka, Dace Gaile, Melita Vantere, Irina Marčenko, Jānis Blūms, 

Daņix Skorpix, Artūrs Kriviņš, Laura Orliņa, Ilvija Lazdiņa, Ernests Einbergs (ierodas 20:16) 

 

Viesi: Džihādiņš, Kaspars Vītols, Patriks Bite, Marta Jaunzeme, Dace Osīte, Gabija Jomante, 

Samanta Jorge, Marija Terlanova, Enija Jermolajeva,  Aloizs Ostrovskis (ierodas 20:10, aiziet 

20:51), Guna Brenda Pogule (ierodas 20:16), Arvīds Viesturs Vimba (ierodas 20:37) 

 

Darba kārtība: 

1.Iesniegumu apstiprināšana 

2.Darba kārtības apstiprināšana 

3.Kas notiek FMF SP lēmējinstitūcijās? 

4.PBS atskats 

5.Valdes atskaites 

6.FMF SP vēlēšanas 

7.Kas jauns LUSP? 

8.Upcoming events + Noslēguma/atskata pasākums 

9.Mēneša aktīvists 

10.Dažādi 

Sēdes sākums: 20:02 

1.  Iesniegumu apstiprināšana. 

Ir divi iesniegumi. Sēdes kavējums no Lanas Lazeravas slimības dēļ. Apstiprināts vienbalsīgi. 

Fizmatu rekorda iesniegums no Egona Oskara Judrupa, kurš esot aizturējis elpu 3 minūtes un 33 

sekunde Aristotelī. Viens no lieciniekiem – Irina Marčenko apgalvo, ka Andris Locāns aizspiedis 

Egonam degunu un muti, un rekords izpildīts godīgi. Rekords apstiprināts ar balsojumu 15 par, 2 

atturās.  

2. Darba kārtības apstiprināšana 

    Darba kārtība apstiprināta ar balsojumu 14 par, 1 atturās. 



3. Kas notiek FMF SP lēmējinstitūcijās? 

         Nelda stāsta par aktualitātēm Fizikas nodaļas valdē. Grib taisīt jaunas programmas. Būs jauni 

kursi fizikas bakalauram, kurus izstrādās Kitenbergs un Cīmurs. Par fakultātes nosaukuma maiņu: 

virzīs uz izskatīšanu fizikas nodaļas valdes nākamajā sēdē. Domas ļoti dalās gan pasniedzējiem, gan 

studentiem.  

 Par matemātikas nodaļu stāsta Laura. Dace papildina par studentu uzņemšanas maiņu. Bula 

personīgi prasīja Dacei, kas būtu jāmaina statistiķiem – gaidāmas pārmaiņas. 

 Optometrijas nodaļa. Stāsta Daniela – darbojas pie Eiropas diploma izveides – vieglāk iegūt 

tālāku izglītību Eiropā. Vēlas nosaukumu mainīt uz Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāti. 

 FMF Dome. Stāsta Daniela. Apspriež fakultātes nosaukuma maiņu uz Fizikas, matemātikas 

un optometrijas fakultāti. Argumenti tam ir 1) optometrijas nodaļā absolvē visvairāk studentu 2) 

topošie studenti nevar atrast optometriju, jo meklē to pie Medicīnas fakultātes. Lelde piemin, ka ir arī 

variants pārsaukt par Fizikas, matemātikas un redzes zinātnes fakultāti. Daniela stāsta, ka iespējams 

situācija uzlabosies, kad fiziķi un matemātiķi pārvāksies uz Zinātnes māju. Nelda papildina, ka 

fakultātes pārsaukšana varētu sekmēt, ka jaunie studenti uzzinās, ka ir vēl viena studiju programmas 

iespēja FMF. Daniela apgalvo, ka ir fakts, ka daudzi optometristi absolvē un sistēma ir sakārtota – 

nav akadēmisko parādu. Brenda iesaka veikt atsevišķu balsojumu – vai studenti vispār piekrīt 

nosaukuma maiņai. Mārcis atbalsta nosaukuma maiņu, jo tas mums neko nemaina: “Fizmati jau tā ir 

visstilīgākais nosaukums Latvijas Universitātē.” 

 Daniela aicina balsot par Fizikas un Matemātikas fakultātes maiņu uz Fizikas, matemātikas 

un optometrijas fakultāti. 11 par 1 pret 2 atturās. 

4. PBS atskats 

    Laura stāsta. Vienā vārdā: forši. Divos: ļoti forši. Uzskata, ka sanāca labāk nekā gaidīja. Pasaka 

paldies dalībniekiem par atsauksmi. Stāsta, ka bija interesanti izaicinājumi 1) Laura atkal mācījās 

braukt ar mašīnu pēc 2 gadu pārtraukuma (noslāpa tikai 1 reizi). 2) pasākuma laikā klāt visu laiku 

bija viens cilvēks no jauniešu centra – likās, ka nevarēs visu darīt, bet beigās fizmati pat tika 

uzslavēti par ‘’solīdiem’’. Laurai ļoti patika rīkot. Juta atbalstu no citiem organizatoriem. Laura 

izdala vitamīnus visiem palīgiem – Neldai (rūpējās par ēdienu), Leldei (sataisīja dienas trasi. Anketas 

rezultāti liecina, ka dalībniekiem šis vislabāk patika), Mārcis (veidoja rīta rosmes). Visi trīs uzdāvina 

Laurai arī dāvanu kā pateicību.  

5. Valdes atskaites   

         Stāsta Melita (finanšu ministre) – šomēnes beigsies budžets. Viss jāpasūta. Gaidām gada balvu. 

Bijusi LUSPā un ir daudz ko sarunājusi. 

 Stāsta Irina (akadēmiskā ministre). Aicina visus atnākt uz programmētāju vakaru. Notiks 1. 

un 2. novembrī 19:00 Raiņa bulvārī 19, trešajā stāvā. Māca Deniss un ‘’tas otrs’’.  

 Stāsta Mārcis (kultūras ministrs). Gads ir ļoti labi iesācies. Prieks par PBS. Paldies Enijai par 

uzņemšanos organizēt ziemassvētku balli.  

 Stāsta Lelde (PR ministre). Baldones bildes publicētas fizmatos. Aicina uz Baldones atskata 

sēdi trešdien 19:00. Aktīvi dara FB lapu un izveidojusi Instagram kontu - @fmfsp. Veido aptaujas 

fizmatos, atjaunina SPTV.  

 Stāsta Nelda (vietniece). Stāsta par PBS un FSPP sēdēm. Aicina vākt dāvaniņas kurpju kastēs 

bērniem kara zonās – drīzumā varēs sākt ziedot fakultātē. 

 Stāsta Daniela (priekšsēdētāja). Bija komandējumā ar Irinu Minskā. Bija jārunā tikai 

krieviski. Darīja starptautiskās attiecības un nesa fizmatu vārdu pasaulē. Apsolās sakārtot visus 

protokolus pirms sasaukuma maiņas. Vada SP. Šeit tiek ieslēgts Džihādiņš uz 38 sekundēm. Visi 

smejās un dejo līdzi. 



6. FMF SP vēlēšanas 

    Stāsta Gabija. Vēlēšanas būs 7. (Zeļļos) un 8. novembrī (DACā). Ir zināmi saraksti – publicēti 

fizmatos. Lai vēlētu jāņem līdzi studenta apliecība. Aicina visas partijas iesaistīties forumos un 

padarīt šo laiku krāsaināku un drāmas pilnāku. Aicina nebūt lohiem un visu darīt godīgi.  

6.5 Random partiju aģitācija 

        Daniela aicina katru partiju izteikties 1 minūti. Izteikties par mērķiem un ko vēlas īstenot. 

 Stāsta Samanta (1. saraksts). Vēlas iesaistīties padomē. Plāno sākt ar lieliem mērķiem.  

 Stāsta Irina (2. saraksts). Šogad partija sastāv no pirmkursniekiem un dažiem ‘’Centīsimies 

nesačakarēt’’ biedriem.  Mums ir pieredze, jaunas asinis un idejas, ko vēlas realizēt nākotnē. Vecāku 

kursu pārstāvji nevēlējās iesaistīties šajā partijā. Grib ieviest dažas jaunas tradīcijas – piem, 

braucienus uz Baltkrieviju, Maskavu. 

 Stāsta Aloizs (3. saraksts). Visa informācija tiks atklāta nākotnē. 

 Stāsta Daniela (4. saraksts). Ir vispieredzējušākās kandidātes. Mērķi ir FB lapā. Tiek ieslēgts 

Džihādiņš.  

 Stāsta Vimba (5. saraksts). Partija dzima PBS krustcelēs. Vajadzēja svaigas, bet pieredzējušas 

asinis. Stipras, bet maigas asinis šajā FMF SP. Stāsta, ka māja blakus kojām sūdzās par troksni. Sola 

nojaukt ēku un uzcelt peldbaseinu. Sola kaut kādus automātus SP telpā (labāki kā 114. telpā).  

7. Kas jauns LUSP? 

 Stāsta Brenda. Projektu virzienā notiek gada balva – 8. decembrī. 8. novembrī sākas 

nominantu pieteikšana. Aicina pieteikt daudz fizmatu balvas. Piektdien (3. novembrī) 16:30, 27. 

kabinetā Raiņa 19 ir Brendas organizēta sēde gada balvai. Aicina ierasties visus fizmatus. 

Starptautiskā studentu diena būs 17. novembrī. Ārlietu virzienā notiek apmaiņas programma. 

Akadēmiskajā virzienā vajag aizsūtīt visu kursu vecākos (fizmati šo jau ir paveikuši). Sociālais 

virziens nodrošināja kojās mikroviļņu krāsnis.  

8. Upcoming events + Noslēguma/atskata pasākums 

    Stāsta Daniela. Trešdien (1.11) ir Baldones atskata sēdē. Trešdien (1.11) un ceturtdien (2.11) 

19:00 programmēšanas nodarbības. Ceturtdien (2.11) ir karaoke vakars no 22:00 folklubā Ala. 7.,8. 

novembrī vēlēšanas.  Atgādina sākt darboties revīzijas komisijai. Aicina visus ierasties nākamajā 

kopsapulcē, lai apstiprinātu jauniegūto mandātu. Daniela plāno veidot vadīšanas atskata pasākumu, 

baumo, ka būs pārsteigums no Danielas. Iespējams, 10. novembrī. Lelde piemin ierasties visus, kas ir 

tuvu mandātam, jo daži mandātu neapstiprinās.  

9. Mēneša aktīvists  

    Daniela saka paldies Laurai, jo varēja PBS laikā neko nedarīt – Laura visu izdarīja pati, BET 

mēneša aktīvists ir iesvētību galvenais organizators - Ernests Einbergs.  

10. Dažādi.  

      Izsakās Arvīds – aicina visus uz PBS PB. Notiks Rīgas centrā ar solīdām telpām, pirti etc.  

Izsakās Nelda – aicina visus uz JFS. Notiek reizi mēnesī, sestdienās. Nākamais ir 11. novembrī. 

Aicina palīgus maizīšu smērēšanā. Aicina visus oranžā 10:00.  

Izsakās Lelde. Aicina veidot sociālā ministra vietā kādu citu, jo sociālais ministrs dara ļoti maz, maz 

pienākumu, un pa lielam nav jēgas.  

 

Sēde beigta 21:12:58 

 Protokolēja: Artūrs Kriviņš 


