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Protokols 

 
LU FMOF SP 15. kopsapulce 
 
1.11.2018 
 
Norises vieta: DAC, Rīga, Jelgava 1  
Sēdi vada: Laura Orliņa  
 
Valdes locekļi/biedri: Laura Orliņa, Guna Brenda Pogule, Ernests Einbergs, Kaspars 
Vītols, Enija Jermolajeva, Artūrs Kriviņš, Marta Daniela Jaunzeme, Zigmārs Jānis 
Ziemelis, Marija Terlanova 
 
Viesi: Didzis Bērziņš, Līva Luīze Levko, Ansis Ziemelis, Laura Nelsone 

 
Darba kārtība: 

1. Iesniegumu apstiprināšana 
2. Darba kārtības apstiprināšana 
4. FMOF domnieka vēlēšana 
5. Budžeta grozījumi 

6. Valdes atskaite 
7. Dome, MSPP, OSPP, FSPP 
8. Atskats uz PBS 
9. Studiju maksas 
10. LUSP 
11. Vēlēšanas 
12. Atskata sēde 
13. Mēneša aktīvists 
14. Dažādi 

 
Sēdes sākums: 18:30. 
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1. Iesniegumu apstiprināšana 
 
Nav iesniegumu, ko apstiprināt. 
 

2. Darba kārtības apstiprināšana 
 
8 par, 1 pret 
 

3. FMOF domnieka vēlēšana 

 
Izvirza: Kvesele, Zigmārs, Enija 
Apstiprina: Enija 
 
Laiki: 1:1:2 (4 par), 10:10:20, 6:6:6 (1 par), 1:1:1 (4) 
1:1:2 (5)   
 
Enija runā: Labvakar mani sauc Enija. Man trešdienās ir laiks un vārētu to pavadīt šādi, 
cerams, ka kaut ko iegūšu. 
 

 Laura: Nebiedē +1 čats Whatsapp? 
- Ne nebiedē 

 Zigmārs: Vai apzinies nopietnību? 
- Jā. 

 
DISKUSIJA 
Laura: Balsojam par Eniju, mums vajag. 
Kas mums tur jau ir??? 
Zigmārs: Tikai matemātiķi. 
Guna: Pats vainīgs, ka nepiekriti. 
 
Laura: Balsojam par atklātam vai aizklātam, bet man nav urnas, balsojam par atklātām. 
Zigmārs ir lohs 
Ernests: Metam Zigmāru ārā!! 
 
Jāievelē vēlēšanu komisija 
Izvirza : Marta, Zigmārs, Marta 
Visi apstiprina 
 
*Izveido ghetto urnu, tikmēr akmenim skan hard bass 
Komisija izziņo rezultātus – 7 par Eniju, 2 pret 
 
Enija tiek ievēlēta. 
 
 



 
4. Budžeta grozījumi 
 
Mums ir nauda ielikta datoru skaļruņiem, bet var pa 100, tādēļ to metam uz citurieni, un 
vadus ko pasutām viņiem nekā nav (EIS elektroniska iepirkumu sistēmā), tādēļ to 
naudu arī citur vajag ielikt. Ir vēl nauda stacionārajam datoram, bet domāju, ka mums 
nevajag PC. Iesaku tos 250 pārlikt uz projektoru, lai varētu normālu nopirkt. 
Guna: A tās rācijas nevajag? 
Laura: Nē. 
70 eiro uz printer no vadiem un skaļruņiem, bet no stacionārā uz projektoru 
Balsojam atklāti, par iepriekšminēto 
10 par, 0 pret, 0 atturas 
 
Idejas 200 eiro sporta pasākumam? 
Kriviņš iesaka atrast kādu pasākumu, maratonu vai sporta sacensības un aizbraukt uz 
to kā komanda. 
 

5. Valdes atskaite 
 
Guna: Palīdzēju PBS, neuztaisīju biljarda sanākšanu, bet nedomāju, ka nāktu daudzi 
tajā laikā. 
 
Enija: Ziemassvētku ballē ievēlējā galveno organizatoru, biju PBS organizators, PR 
sēde bija, pirmkursniece meklē huudijus. Būs Baldones raksts, Par skolu apciemošanu 
saūbos vai sanāks atlikušajā laikā izdarīt. 
 
Marta: Ar Arnoldu par novuss čempionātu, neuztaisīju talku – bet tur visu laiku vāca 
traktors, palīdzēju ar PBS, esmu dekorāciju cilvēks LSA gada balvai, mazliet palīdzu 
LUSP ar foto orientēšanos, 16. novembri būs balle sadarbībā ar ziedo.lv, daļa ieejas 
naudas aizies bērniem ar kustību traucējumiem. 
 
Laura: Palīdzēju un piedalījos ar studiju maksām, visu sarakstījām lielā dokumentā, 
esmu viens no LSA gada bavas organizatoriem, kas atbild kaut kur par ēdienu, rakstīju 
valdei atgādinājumus – bija produktīvi. Biju arī PBS. 
 
Artūrs: Biju PBS, darbojos LUSP velēšanu komisijā, centos sabīdīt ekskursiju uz 
Mikrotik, bet neiet vēl labi. Vai jums interesētu doties uz BVEF un iepazīties un parunāt 
ar vadītāju Mikrotik, kurš arī ir fizmats? Būtu ekskursija, vai būtu interese? (ir) 
 
Dace izbīdīja budžetu un izglāba PBS naudu un piķi, nežēlīgi izglāba. 
 
Līva palīdzēja ar studiju maksu lietam, starpsemestra anketas, gaidīšu pirmdien uz 
mācību vakaru un uz akadēmisko sēdi. 
 

6. Dome, MSPP, OSPP, FSPP 
 



FSPP – Laura stāsta- principā par jaunajām studiju programmām, pieņems jaunu kursu. 
Viņi prasa viedokli, un mums vajadzētu izdomāt kādus komentārus dot viņiem. 
Optometri – nekas tāds nebija. 
MSPP – bija runa par pašnovērtējumu un vajadzēja studentu komentārus.  
DOME – sēdē runājam par to un nebija vēl apstiprināti jaunie biedri. Maģistriem viena 
meitene no matemātiķiem bija sarakstīts tikai labi, bet es prasīju kursa vecākajiem un 
viņi teica atbildēja pretējo. Es (Laura) strīdējos, lai neliek viena studenta viedokli. Beigas 
izcīnīju. 
 

7. Atskats uz PBS 
 
Laura: Kāds izaicinājums un kā to pārvarēji? 
Toms: Neesmu pirmo gadu students, un galvenais pasākumos ir labi dalībnieki un 
komanda, un bija labi. Atskata sēde arī bija, pateicu paldies orgiem un sapratu, ka 
pārsvarā visiem patika. 
Guna: Viena daļa dalībnieku pārāk daudz lietojaalkoholu, tādēļ arī daži negulēja un 
sanāca ne tik produktīvas lekcijas. Daži gulēja lekciju laikā. 
Toms: Mūsu mērķis bija informēt nākamos SP biedrus par to kā viņiem būs jāpārstāv 
studentus, kādas tiesības, bet grūti spriest vai saprata pēc simulācijas – bet bija daudz 
svaigas idejas. Mazliet pārtērējām budžetu par 56 eiro.  
 
Ir pacēlies jautājums par PBS afterīti, Ziemeļbērns ir piedāvājis vietu, un ielūgtu arī tos, 
kas nebija/netika uz PBS. Jā, tāds būs, tikai jāizdomā kad. 
Laura: Piedāvājumi? 
Dažādas idejas metā apkārt. 
Varbūt anketu uztaisīt un aizsūtīt dalībniekiem. 
 
Laura: Runāju arī ar citām fakultātēm par produktivitāti. Vajag nākamgad padomāt, lai 
būtu tā atdeve lielāka. 
 

8. Studiju maksas 
 
Viss ok, nostāja ir, jāiet runāt ar dekānu. Tad jau varēs pastāstīt, kad tas būs izdarīts. 
 

9. LUSP 
 
Arī studiju maksas. Ir nostāja. 

 
10. Vēlēšanas 
 
Vēlēšanu komisija: Laura viss ir ok. Artūrs te nav. Saskaņā ar pantu kaut kādu, nedrīkst 
līmēt uz sienam plakātus DACĀ bez atļaujas. 
 

11. Atskata sēde 
 



Laura: Gribu sataisīt pasākumu kur atnāk “vecie” cilvēki. Valde sataisīs lielo atskatu. 
Pārrunāsim visu, pasmiesimies, ēdīsim utt. 
Ennija: kur notiks? 
Zellijā, nākošajā trešdienā 19:00. 

 
12. Mēneša aktīvists 
 
Sveicam Tomu un pasniedzam krutāko cepuri, jo tā ir fizmatu. 
Pateicības vardi: Šo jau paredzēju, tas bija pašsaprotami, un tas ir vienīgais labais, ko 
jūs izdarījāt! 
 
Bet ir vēl viena, un sveicam Eniju. 

 
13. Dažādi 
 
Guna: Nu SP atslēgā, vai pie dežuranta vai SP telpā, ja tur ir cilvēki. 
 
Laura: Man nepatīk, ka SP dators ne vienmēr ir atvilktnē, ja tur nav cilvēku. 
 
Kaspars: Laura man pateica, ka esmu pēdējais revīzijā. Man vajag vienu cilvēku (bet 
tas nedrīkst būt valdē). Didzis grib palīdzēt Kasparam – bet ja savelk savus sūdus kopā. 
Laura: Aiziet pirmkursnieki! 
Laura Nepiesakās. 
Kaspars: Kurš izmanto SP krūzītes? KURŠ????? Mazgājiet, un ja redzat, ka kāds 
nemazgā, tad aizejiet un uzbļaujiet! 
 
Laura: Dāvis saņem dāvanu (tagad atkal Tītars rakst’) 
 
Zigmārs un Maša: Bijām Baltkrievijā, atvedām dāvanu Laurai. 

 
Sēde beigta: 19:25 
Protokolēja: Dāvis Kalvāns, #Didzis 

 


