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Sēdes sākums: 18:05 

 
1. Iesniegumu apstiprināšana 
 
Nav. 
 

2. Darba kārtības apstiprināšana 
 
Viennozīmīgi apstiprina.  
 

3. Balsu skaitīšanas komisijas izveide 
 
Izvirza: Sabīne, Kaspars, Didzis 
Apstiprina: Sabīne, Kaspars, Didzis 
 

4. Vēlēšanu komisijas vēlēšanas 

 
Visu vajag demokrātiski, bez tukšām aploksnēm. Par to atbild Artūrs. 
Velēšanas notiks no 5. līdz 9. novembrim. Jābūt vismaz 3 cilvēkiem un pirmā sēde ir 
18.10. 
 
Izvirza: Laura (Nelsone), Ancis, Andra, Katja, Līva 
Apstiprina: Laura, Ancis, Andra, Katja, Līva 
 
Viennozīmīgi atklātas vēlēšanas un viennozīmīgi apstiprina vēlēšanas komisiju. 
 

5. LU SP biedra vēlēšanas 
 
Laurai ir pasaka par LUSP, pasakas ļaunais varonis ir studiju maksas pacelšana. 
 

Izvirza: Lauru, Dāvi 

Apstiprina: Laura, Dāvis 

Laiki: 3:3:5 (11 par), 2:2:10(1 par). 
 
Dāvis aizgāja… TheDadzis pārņem laptopu. Laura turpina bazaru par LUSP beefu ar 
LU OGs tizlo idju par studiju maksu pacelšanu. Nauris prasa, kā iet – Laura izvēlas 
nedalīties ar šo konfid. Info. Nauri gandrīz .. Vispār man gribas ēst. Jocīgi, jo tikko 
paēdm. ..Oh.. shieet Dāvis ienāca XD nu  bet piekāssss…..t..iešām! Tiešām skaists 
sulriets redzams uz ZR no DAC. Starpcitu, kā saprast 2. veida virsmas integrāli? Srsly, 
kas par h****? Es taču sapratu arī visu līdz brīdim kad Einšteins pateica.. OH Shiieet… 
Ziemārs Zigmelis has joined the server.. “eu džeki, ejam uz citu, šis sāk... 



Izsakās Laura: 
Čau, 4. kurss – statisktiķe. LU SP esmu bieži. Redzu jēgu tam, ko tur dara un vēlos 

palīdzēt. 

Jautājumi: Apvienosi ar mācībām?- jā 

Izsakās Dāvis: 

Mācos matemātiku, 2. kurss. Visiem izaicināumiem saku “jā”. Esmu gatavs augt un 

pilnveidoties, iesaistoties LU SP. 

Jautājumi: Nepazudīsi no fizmatiem?- nē, man šeit patīk 

Diskusija: Guna saka, ka ir jābalso par Dāvi, jo tā būtu viņam vieta, kur mācīties. Laura 

vienalga apmeklēs visas LU SP sēdes. 

Pēc diskusijas notiek aizklātā balsošana un neliela pauze, kamēr balsu skaitīšanas 

komisija apkopo rezultātus. 

 

Aizklātu vēlēšanu rezultāti:  

Laura(3 par, 0 pret, 9 atturas), Dāvis (9 par, 0 pret, 3 atturas). 

Par LU SP biedriem kļuva Dāvis Kalvāns. 

 

6. Valdes atskaite 
 
Dace – Septembrī mazliet iesaistījos akadēmiskajā, palīdzēju akadēmiskajam 
semināram kā arī fizmatu reprezentatīvās lietas – cepures utt. 
 
Marta – pirmā kultūras sēdē, bija daudz cilvēku. Fukšu balle, pēc citiem dzirdēju, ka bija 
forša. Organizēju PBS un plakāts kaktusa. 
 
Guna – Fizmati.lv uzrakstīju atskata rakstu par visu vasaru, plānoju par septembri. 
Palīdzu organizēt PBS. Bija Baldones atskata sēde, centāmies saprast ko uzlabot. 
 
Kriviņš – akadēmiskajā seminārā dabūju čipsus un Redbull. Zinātnieku naktī sūtīju 
draudzības vēstules un biju uz dažām sēdēm. Aizgāju uz LUSP un tiku par velēšanu 
komitejas priekšsēdētaju. 
 
Enija – caur SMS – daudz neko neizdarīju. Baldones biļetes un gājiens. Ievadlekcija. 
FMOF dzimšanas diena. Iesvētības, PBS. 
 
Laura – kopsapulce, palīdzēju ar FMOF, svētīju ar zvērestu, biju domes un studiju 
programmas padomes sēdēs. Satikos ar katru  valdes locekli un aģitēju viņiem būt par 
priekšsēdētāju, palīdzēju valdei ar sēdēm, un lielisko deju vakars. 



 
Līva – iesaistījos Baldonē, lielisko cilvēku deju vakara, iesvētību posms, zinātnisko 
literatūras konkurss, fizmatu akadēmiskais seminārs. 
 

7. Dome, MSPP, OSPP, FSPP 
 
Ar visiem ir labi, bet slikti ar optiometristiem. Aiciniet, lai viņi nāk, lai mēs zinātu, kas 
notiek. 
 

8. Atskats uz zinātnieku nakti un iesvētībām 
 

 ZN 

 
Paldies, cerams jums patika. Neko nesaplēsāt un bijāt draudzīgi. 
 

 IESVETIBAS 
 
Laura: Lūdzu 2 labas un 2 sliktas lietas. 
 
Nauris: Daudzi atnāca uz pirmo un pēdējo sēdi, bija ari daudz foršu cilvēku. Neizsūtīt 
pārāk vēlu info par sēdēm un nelikt Mašu,  jo fakin grīdās krasa. 
Guna: Pagājušo gadu nebija krāsas problēma, jo tā bija problēma vēl gadu iepriekš. 
Masa: Kā lai es varēju zināt, ka tā ir grīdas krāsa? 
Kaspars: Viņa smird! 
 
Marta: Bija liela palīdzība; esmu dzirdējusi tikai labas atsauksmes. Slikti – bija jābūt 
karaoke, vadi ir un pēkšņi nav. Pēkšņi atnāk apsargs kaut kas neesot labi, bet tur 
pasniedzējs kaut ko sajauca, beigas viss kartībā. 
 
Kaspars: Mēģināju dabūt cilvēkus ārā no SP telpas, viena meitene atnāk, apsēžas un 
pasaka, ka būs slikti…… tev jau tā sūdi un tu tagad papildus sūdus taisi. Bija jautra 
balle. Tikai alus aparāts bija simtajā un tur lija pāri un saķēpāja grīdu. 
 
Laura: Bija stress pirms balles, bet bija vienkārši lieliski. Paldies Martai un Patrikam, ka 
DP telpu sakārtoja. 
 
 

9. Studiju maksas 
 
DAC maksā naudu plus zinātņu māja maksā naudu un būvēs vēl vienu māju. Vajag 
viņiem naudu atdod, bija domāts ka viņi pārdod vecās fakultātes, lai atmaksātu 
aizņēmumu. Indriķis Muižnieks ierosināja paaugstināt studiju maksas (20, 50, 100, 500 
utt.), bet optometriem par 1000 vairāk. Fizika un matemātika nemainās. Rektoram 
pamatojumi bija, ka maz naudas, knapi izdzīvojam utt. Iepriekš studenti taisīja 



vienošanos, ceļat maksas, bet tad vajag izpildīt 3 prasības. Bet īsti nebija līdz galam 
viss no solītā jau tad. 
 
Nauris: Bul***it, tā ir fizikas māja ne optometru, bet, ja nopietni, tad kāpēc? 
 
Laura: Līdz 1. decembrim var lemt par šo visu. 
Līva: Pretīgi tas, ka rektors teica, ka neņems no studentiem naudu, kad sāka celt šis 
ēkas. Bet tagad dara pretējo. 
Laura: Jau vienojāmies ap aprīlī par pacelšanu maksām un to diferencēšanu. Visi 
nolēma, ka tām nevajag būt paceltam un nediferencetām. 
Zigmars: Jau par DAC teica, ka tieši būs zemākas maksas kopā, jo samazina 
fragmentāciju utt. 

 
10. LUSP Ledlauzis 
 
Daudz ēdiena bija…………… 
Bija LU SP sēdes simulācija. Vajadzēja arī vēlēšanu plakātu un mēs protams par 
komunismu tā memeīgi aizgājām. 
Sākumā bija diezgan grūti, tāda sajuta, ka palaidām garam saliedējošos pasākumus, jo 
2. un 3. dienā vairāk bija lekcijas. 
Laura: Vai patika, brauktu vēlreiz, pat uzreiz pēc iesvētībām? 
Patika, brauktu vēlreiz. Bija ļoti interesanti tajā LU SP sēdes simulācijā. 
 
 
 

11. LUSP 
 
Līva: Sēde bija pasen, ievēlēja Lībieti par senatoru vēl reiz.  Izstāstīja, ka viņi grib 
izvirzīt vienu aktīvistu LUSP līdzīgi kā mums – mēs izvirzījām Lauru, Gunu un vel kaut 
ko. 
Bija velēšanas. Datoriķiem bija problēma ar Renardu. Viņam bija problēmas ar krūzēm, 
baigā drāma. Pasūtīja tāda tilpuma krūzes, bet es piegādāju citas krūzītes. Kaut kas 
ieteica, ka Renardam no savas kabatas. Nu drāma. 
 

12. Pasākumi līdz novembrim 
 
Rit ziemassvētku balles sēde. Nebaidieties, uzņematies atbildību, laba pieredze. 
PBS – visiem jābrauc obligāti. Organizatori gatavojas un būs cool.  
Enijai 15. datumā ir propagandas sēde, ejiet noteikti. 

 
13. Mēneša aktīvists 
 
Sveicam plikāko fizmatu aktīvistu Nauri!! 
Vēl sveicam dzimšanas dienā Sabīni, Kalvi un daudzus citus ne klātesošos. 
 



14. Dažādi 
 
Laura: Ļoti iet novuss un galda futbols. Vajag kādu pasākumu šim. Vajag 
pirmkursnieku, kas grib ar šo uztaisīt pasākumu. 
Izvirzījumi: Arnolds 
Apstiprina: Arnolds 
 
Zigmārs: Plānota asins nodošanas diena,  27. oktobris. Man vajadzēs mazu komandu – 
vajadzēs fiziski sabīdīt auditoriju un pēc tam atpakaļ. Un arī cilvēki, viens, kas aizraksta 
uz izpilddirekciju (lai nav tikai fizmati). 
 
Kalvis: Kas zina kas ir laivu brauciens!??!?!? 
Biju ģeorallijā, man ir laiva un es gribu atkal tagad. Ja ir ierosinājumi kur un cilvēki, kas 
grib tad dodiet ziņu un maucam. 
Par Baltkrieviju runājot, Laurai vajag jaunus cilvēkus, kas uztur attiecibas ar Krievijas 
draudziņiem. 
 

 
Sēde beigta: 19.28 
Protokolēja: Dāvis Kalvāns un #Didzis 


