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Protokols 
 

LU FMOF SP 11. kopsapulce 
 
28.05.2018 
 
Norises vieta: Zellija, 233. telpa 
 
Sēdi vada: Laura Orliņa  
 
Valdes locekļi/biedri: Zigmārs Jānis Ziemelis, Enija Jermolajeva, Dace Osīte, Sabīne 
Alise Leimane, Marta Daniela Jaunzeme, Karlīna Pole, Viktorija Leimane, Laura Orliņa, 
Guna Brenda Pogule, Samanta Zorge, Ernests Einbergs, Kaspars Vītols, Dāvis 
Kalvāns, Marija Terlanova, Artūrs Kriviņš, Elvijs Udo Dimpers, Aija Kalniņa. 
 
Viesi:  

 
Darba kārtība: 

1. Iesniegumu apstiprināšana 
2. Mandātu apstiprināšana 
3. Darba kārtības apstiprināšana 
4. Balsu skaitīšanas komisijas izveide 
5. Fizikas nodaļas Valdes biedra vēlēšanas 
6. FMOF logo balsošana 
7. Viedoklis par iespējamo pārvalde modeļa maiņu LU 
8. Atskats uz Pavasara balli 
9. Mēneša aktīvists 
10. Dažādi 

 
Sēdes sākums: 18:16 
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1. Iesniegumu apstiprināšana 
 
Nav iesniegumu ko apstiprināt. 

 
2. Mandātu apstiprināšana 
 
Apsveicam Aiju Kalniņu ar mandātu. 
Laura: vai tu apstiprini? 
Aija: Jā. 
Laura – pastāsti kaut ko par sevi. 
Aija: Mācos fizmatos pirmajā kursā fiziku un viss ir forši. 
 

3. Darba kārtības apstiprināšana 
 
11 par - visi pašreiz klātesošie par. 
 

4. Balsu skaitīšanas komisijas izveide 
 
Akmens: Nē nevajag, nafig? 
Laura: Vajag balsu skaitīšanu. 
 
Izvirza: Sabīne, Toms, Aija, Didzis, Zigmārs, Marta 
Apstiprina: Sabīne, Didzis, Zigmārs 

 
5. Fizikas nodaļas Valdes biedra vēlēšanas 

 
Ieteiktie laiki: 2:1:2 (2 par), 6:6:6 (1 par), 1:1:2 (5 par), 1:1:1 (3 par) 
Izvēlas 1:1:2 
 
Dace: Okay, jūs ejat uz sēdi, pasniedzēji runā, un jums jāpaklausās un jāizsaka 
viedoklis. Sēdes ir reizi mēnesī pēdējās nedēļas trešdienās 16:00. 
 
Izvirza: Aija, Marta, Zigmārs, Didzis, Kaspars, 
E 
R 
N 
E 
S 
T 
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Apstiprina: Aija, Didzis, Kaspars 
 
 
Aija runā: Gribējāt fiziķi?? 



Es esmu fiziķis. 

Man ir maz nepatikšanas ar pasniedzējiem – netaisu konfliktus. 
 
Jautājumi: 

 Vai domā, ka varēsi pārstāvēt studentu viedokli? 
Noteikt varēšu, saprotu kursu, zinu viņu problēmas. 

 Ka tev ar studijām? 
Ir okay, labāk nekā domāju. 

 Labāk nekā Alojam?  
Jā. 

 Ko gribi uzlabot? 
Būtu labi, ja būtu vairāk konsultāciju. 

 Ja nav konflikti ar pasniedzējiem, tad tu vispār diskutē ar viņiem? 
Es izbraucu uz kompromisu. 

 
Didzis runā: Esmu fiziķis, man patiktu, jo gribu ko jaunu. Forsa vieta, kur papļāpāt ar 
pasniedzējiem. Bet man nav sajēgas kā tas viss notiek un neesmu tas, kas bīdīs 
politiskās lietas. Amatam jābūt Aijai, ir tikpat pašsaprotami, ka fakts, ka es nokritu no 
koka. 
 
Jautājumi: 

 Toms: Kā tu mācēsi pārstāvēt studentu viedokli? 
Es māku to paskaidrot vārdiski. 

 Kurš ir tizlākais labors? 
Visi. 

 Guna: Ir kaut kas, kas nepatīk? 
Praktiskajiem darbiem uzdevumos vajadzētu būt atbildēm. 

 Kāds it tavs viedoklis par akadēmisko godīgumu? 
Ir jāievēro, protams. 

 
Kaspars runā: Es pat nezinu kam pieteicos.  
*Laura sāk atgādināt, bet nepaspēj līdz galam*  
Nē tik tālu es zinu. Cik noprotu, jāprot runāt svarīgas lietas un kā uzlabot mācības. Man 
patīk runāt ar pasniedzējiem – uzzināt ko viņi domā. Domāju, ka šajos laikos tikšu. 
 

 Artūrs: Ja būtu soundcloud reperis, kāds būtu tavs nickname? 
Es tevi sūtu dirst. 

 Kurš tavs mīļākais pasniedzējs, kāpēc? 
Uļena, jo viņa labsirdīga. 

 Kas tev nepatīk pirmajā kursā? 
  Laboratorijas, bet tikai tāpēc, ka nepatīk to visu rakstīt. 

 
DISKUSIJA. 
Mikāls: Aija ir labs kandidāts, domāju ļoti piemērots šim. 
Guna: Var redzēt, ka Aijai būs iesaistīšanās tur. 
Laura: Ar ko tev vislabāk strādāt? 



Dace: Ar visiem būtu labi, negribu diskriminēt. 
 
Laura: balsojam aizklāti. 
NEEEEE!!! 
Jūs aizmirsīsiet ko tas nozīmē aizklāti balsot. 
Jau pagājušo nedēļu bija aizklātās Zigmāra dēļ. 
 
Visi par atklātu balsojumu. 
 
14 par Aiju, 1 par Didzi, 2 par Kasparu. 
Apsveicam AIJU!!!!!!! 
 

6. FMOF logo balsošana 
 
Mikāl, ej stāstīt. 
Divi dažādi varianti, tas pats, kas iepriekš. Vajag nobalsot un zaudētāju musarņikā. 
Marketings, merch utt. Deja vu. 
 
Guna: Jūss uzņemat optometru pretenzijas? 
Mikāls: Jā, tikko pārveidoja dizaineris, paris min atpakaļ. Vairs tik ļoti nav bumba un 
sprādziens. 
Didzis: Kāpēc fona aplis nav ar koncentriskām līnijām? 
Mikāls: Tur ir mazliet labots, bet nevar dabūt, ka 100% visiem patīk. Man pat tas labāk 
patīk. 
Akmens: Vai nevienam neliekas, ka pa labi vairāk der pasākumam nevis organizācijai, 
kaut kādam radio vai citam. 
 
Laura: Es piedāvāju, ka izvēlamies kādu mēs vispār gribam, un tad jau attīstīsim tālāk 
to ideju un pielabosim pēc patikas. Ko jūs domājat? Vel jūnijā būs sēde, un tad jau būs 
ar tam iterācijām dizainers pastrādājis. 
Guna: Jūs apsverat vēl viņus mazliet pamainīt? 
Mikāls: Jā, tas vēl mainīsies, pašlaik idejas stadijā. 
 
Vai kāds ir pret atklātām velēšanām? 
Neviens nav. Balsojam! 
Par 1. (aci)  3 par; par 2.(kaut kādi apļi) 12 par 
Uzvar aplīši. 
 
 

7. Viedoklis par iespējamo pārvaldības modeļa maiņu LU 
 
Akmens pasaciņu stāsta: Kādā jaukā, foršā dienā, rektoram Muižniekam ar draugiem 
ienāca forša ideja. Varētu senātu aizstāt ar 10 koncertētākiem cilvēkiem – tur darba 
devēji, investori arī. Īsti nepiekritu tam. 
Laura: Ar ko atšķirsies? 



Akmens: Lielākoties būs ārpus no LU padomdevēji. Akcentējas, ka ir pēkšņs lēmums; it 
kā domājot, ka tas piesaistīs finansējumu. Līdz šim reāli tas izskanēja tikai pirms 
mēneša, seimā ciemojoties ieminējas, bet senātā baigi nepateica neko. Sasaucam 
sapulci, izvērtēs šo jautājumu līdz decembrim – tātad novilks, lai nav tik strauji un var 
apdomāt.  
Tad arī būs tikai 2 studējošie, nav tādēļ no visām fakultātēm studenti, un vieglāk 
piekukuļot un pārnest viedokli. 
Artūrs Mikāls : Jautājums par esošo pārvaldību, vai tas, ka ir 50 cilvēki nebremzē 
birokrātiju? 
Lieta tāda, ka augstskola nav bizness, bet liela politiska mašīna, un ir veselīgi, ka tiek 
pārstāvētas visas puses. 
Zigmārs: Kāpēc tieši ar ārvalstu investoriem tiek pamatots šis? 
Nav man ziņu par to, bet uzskata, ka daudzās skolas iet viss uz labo pusi efektīvas 
pārvaldības dēļ; tādēļ uzskata, ka mums būs tapāt. 
Dace: Pagaidām viņi saka, ka studentiem nebūs veto tiesības, nebūs pārstāvētas visas 
fakultātes. Vadības iemesls bija, ka Tartu universitātē tā ir. 
Guna: Līdz mums ari nonāks izvērtēšanas komisija. Ja jūs maz senātā zināt, tad kā 
mums par šo nobalsot? 
Pa lielam tagad tikai sāk izvērtēt rektora ideju, skices likumiem utt. Tikai 3. decembri 
parādīs viņu izdomāto, un tad prezentēs un mēs dzirdēsim. 
 
Laura: Alise prasa mūsu viedokli par šo. 
 
Zigmārs tagad pasaciņu maļ: Pirmkārt, ir jāsaprot, ka senāts ir koleģiāla lēmumu 
pieņemšana, tur visi pārstāvji tiek pārstāvēti. Un senāta eksistence noteikti ir 
demokrātijas un akadēmiskās brīvības pamats.  
Labas pārvaldes modelis nenozīmē paņemt šo no Tartu universitātes, tas nekas, ka 
viņa mums priekšā – tur slēpjas cita problēma. 
 
 

8. Atskats uz Pavasara balli 
 
Ennija un Marta: Nezinu ko teikt. 
Bija lietas, kas bija jauki, bet šādas tādas lietas nebija. Kas bija slikti: pusstundas laikā 
mūs pie kases varēja nosist, apzagt, utt. Nu apsargs tikai koļija un dejoja. 
Bija stikla tara un JZF nebija apzīmogotas biļetes. 
Balles dienā bija maz palīgu. Un pāris dienas pirms balles nebija labi organizētība. 
Kalvis: Vai kāds nomira vai tika savainots? 
Nē, viss bija kartībā. 
Samanta: Daudz labāk bija fizmatu ballē nekā ķīmiķu – cilvēku un alus viņiem nebija. 
Karlīna: Cik cilvēku ieradās? 
Grūti pateikt, nav bijusi atskata sēde. 
Kalvis: Budžets plusos vai mīnusos? 
Plusos. 
Kalvis: Cik ļoti? 
Ir mazliet. 



 
Laura: Laura no PPFM, kura visu ienīst, teica, ka bija forši un ļoti organizēti. Kādēļ vajag 
LUSP, jo tur es dabūju PPMF Lauru ar piķi. 

 
9. Mēneša aktīvists 
 
Sveic Martu kā mēneša aktīvisti!!! 
Sveic Daci un Dāvi dzimšanas diena. 

 
10. Dažādi 
 
Laura: Vajag vienu oranžo krāsu toni. Ir ieteikumi. 
Zigmārs: Poligrāfijā vajag pantoņus. Paņemam random oranžos toņus un paskatāmies, 
kuri labāki.  
Zigmārs dabūs gatavu. 
 
Zigmārs grib mašīnu! 
Zigmārs: Rota Brūna jau bija iedomājusies taisīt biedrību saistībā ar FMF. Pastāstīšu, 
kāpēc vajag biedrību. Tā ir oficiālu finanšu plūsma un konts. Pašlaik koncertiem un jeb 
kam vāc naudu caur privātpersonām un daudz naudas pēkšņi no daudz cilvēkiem 
satrauc VID. Var būt pamatlīdzekļi – var iegādāties busiņu, auto utt. Savi līdzekļi, savas 
mantas. Tad var vākt ziedojumus, un var tad arī darboties kā fonds stipendijām (VID 
nepiekasīsies). 
Mīnusi: Tā ir jānodibina – jāuzraksta statūts – bet paraugi jau ir internetā un to var 
sataisīt. Kad biedrību nodibina, vajag veikt vienreizēju valsts maksājumu , kaut kur ap 
20-50 eiro. Statūtos jābūt paredzētam cik bieži notiek valdes maiņa, un tad katru reizi 
tam notiekot reģistrā jāiesniedz izmaiņas mēneša laikā. Jābūt savam bankas kontam, 
no biedrībām ir konstanta summa mēnesī cik jāmaksā par konta uzturēšanu (7-10 eiro). 
Tad var atbrīvoties no melnās algas utt. Katru gadu vēl jāiesniedz pārskati un jāveic 
grāmatvedība (jāuztic firmai vai grāmatvedim (atkal maksās $$$, 150-200 eiro 
pusgadā)). 
Jums mazais mājasdarbs – vai jums šķiet tikpat lieliski šis kā man. 
Dace: Ir diezgan liels čakars, jo uzreiz kā nauda tad daudz papīri. Un tad noteikti tur 
parasts cilvēks neder, vajag speciālistu, jo ir specifika. Nezinu, vai mums ir vērts 
čakarēties. 
 

 
Sēde beigta: 19:41 
Protokolēja: Dāvis Kalvāns 


