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Protokols 

 

LU FMF SP 2. kopsapulce 

(22.11.2016.) 

 

Norises vieta: Zellija 

Sēdi vada: Daniela Reihenbaha 

Sēdes sākums: plkst. 18:35 

Biedri: Daniela Reihenbaha, Rota Brūna, Liene Vilne, Krišjānis Penka, Malvīne Nelda 

Strakova, Brenda Beķere, Dace Gaile, Laura Orliņa(aiziet 19:18), Daniels Dāvis Ore, Karīna 

Segruma, Irina Marčenko, Melita Vantere, Gustavs Upenieks, Ernests Einbergs (aiziet 20:29), 

Lelde Švinka, Līva Elizabete Liepiņa, Mārcis Akmeņkalns, Alfrēds Mežulis (ierodas 20:23, 

aiziet 22:10), Ritvars Māsāns (ierodas 20:47), Lana Lazareva (ierodas 20:47), Ilvija Lazdiņa 

(ierodas 20:47). 

Viesi: Kristians Draguns, Toms Akmens, Kristaps Kļava. 

1. Iesniegumi 

Alīnai 2 iesniegumi, ka noliek visus mandātus (gan SP, gan Domē, gan MSPP), Arta Cīrule 

noliek mandātu pat nepaņēmusi, Mārcis attaisno prombūtni iepriekšējā sēdē, jo bija Īslandē. 

PAR – 16, PRET – 0, ATTURAS – 1 

2.Mandātu apstiprināšana 

Gustavs un Mārcis apstiprina savus mandātus. Aplausi studijā! 

3. Darba kārtības apstiprināšana 

Darba kārtība: 

1. Iesniegumu apstiprināšana 

2. Mandātu apstiprināšana 

3. Darba kārtības apstiprināšana 

4. Informatīvi par LUSP gada balvu 

5. Balsu skaitīšanas komisijas izveide 

6. Valdes vēlēšanas 

7. Ciparkūkas 

8. Jaunpiebalga 

9. SP atslēga 

10. Braukšana uz skolām 

11. Dažādi; 

PAR – 16, PRET – 0, ATTURAS – 1 /kas atturas? Rota atturas, jo protokolē! 



4. Informatīvi par LUSP Gada balvu 

Tāda būs, līdz 5.decembrim var iesūtīt savus pieteikumus. 9.decembrī notiks pats pasākums ar 

mūsu iemīļoto The Citizens Raiņa 19 pagrabā Daily kafejnīcā. Galvenā Gada balvas 

organizatore Brenda Beķere iesaka sūtīt vairākus pieteikumus uz vienu nomināciju nevis tikai 

vienu, jo tiks izvērtēti visi. Rota piebilst, ka Fizmati parasti šo apmeklē kuplā pulkā un padara 

visu skatu stipri oranžu, būtu labi tā arī šogad. 

5. Balsu skaitīšanas komisija 

Izvirza: Dace, Krišjānis, Kristaps, Daniels, Melita, Laura, Liene. Visi atsakās. Mēģinām 

vēlreiz. 

Ierodas viesis Kristians (19.00) 

Izvirza: Līva, Gustavs, Kristians, šie apstiprina.  

PAR – 17, PRET – 0, ATTURAS – 0  

Balsu skaitīšanas komisija izveidota! 

6. Valdes vēlēšanas 

Izteikšanās, jautājumu un diskusijas laiki: 3 5 10 min (10 par) 

PAR – 10, ar to pietiek un citus variantus neizskatām. 

 6.1. Vietnieks 

Izvirza: Malvīne, Irina, Daniels.  

Malvīne un Daniels apstiprina. 

Malvīne: 

Esmu Malvīne, mācos fiziku 2.kursā. Pagājušogad jau biju valdē (soc.dg), apmeklēju sēdes, 

zinu lietas, zinu, kur meklēt lietas, laba nojausma, kā strādā valde. Māku rakstīt projektus 

(tāfeles siena) arī šogad būtu forši uzrakstīt projektu. Kā vietnieks varētu būt laba, jo esmu uz 

vietas un cilvēki varēs pie manis vērsties. Centīšos būt labā roka Danielai. 

Rota: kur jāmeklē info, kad nezinu, ko darīt? 

Malvīne: kā kura. (kāds pačukst -  jāprasa tev!) 

Mārcis: vai apmeklēsi arī šogad sēdes? 

M: Jā! 

Lelde: kāpēc vietnieks, ne kaut kas cits? 

M: Šobrīd šeit redzu savu vietu. 

Rota: Kas jādara vietniekam? 

Malvīne: jāsavāc visu aiz vadītāja, jāsūta e-pasti utt. 

Daniela: Ja Tevi ievēlēs par vietnieku, vai plāno apmeklēt citu ministriju sēdes? 

Malvīne: jā, domāju apmeklēt arī visu citu sēdes. 

 

Daniels: 

Neesmu pieredzējis kā Malvīne. Uzskatu, ka meitenei pie labās rokas vajag nevis vēl vienu 

meiteni, bet čali. Esmu spēcīgs, spēcīgāks par Malvīni noteikti. Esmu statistiķis, biedru 

uzskaite ir mana lieta. Pārsūtīt info – tā ir mana lieta – pārsūtīt kd, mājasdarbus… to es protu! 

Uzturēt mikroklimatu – daži no jums smējās, tātad esmu pozitīvs. Aizvietot Danielu 

kopsapulcēs – jūs pat nepamanīsiet – Daniela, Daniels, nekāda atšķirība. Bērnībā biju klases 

vecākais, zinu šo. 



Dace: Kas Tev notika ar kaklu? 

Daniels: Es uzkritu… sievai uz kakla. 

Daniela: Man arī kritīsi uz kakla? 

Daniels: Nu tad redzēs. 

Mārcis: Pēc kā tu spried, ka esi spēcīgāks par Malvīni? 

Daniels: Esmu fiziski spēcīgāks, viņa tāda maza sievietīte. 

Karīna: Vai esi iepriekš sadarbojies ar Danielu? 

Daniels: Jā, LB. 

Brenda: Vai zini, kur ir LUSPs? Kas tev tur būtu jādara? 

Daniels: Nu, jāapmeklē sēdes. 

Daniela: Neapniks SP pēc 2- 3 mēn? 

Daniels: Nē, man patīk sēdēt. 

Melita: Ja sēdes būs pirmdienās vai trešdienās, kad Tev treniņi, apmeklēsi? 

Daniels: Nu, laiks rādīs… 

 

Diskusija: 

Daniela grib redzēt Malvīni kā savu vietnieku, jo Malvīne jau kādu laiku ir izteikusi vēlmi būt 

vietnieks. Ja Malvīne būtu kandidējusi par sociālo, viņa stagnētu, neko pārāk jaunu 

neiemācītos. Mārcis un Brenda saka, ka Danielu nevajag izsviest no kandidātu saraksta, viņš 

ir lietas koks. 

/maza tehniskā pauzīte, jo printeris ar šodien sadabūto kārtridžu tomēr īsti labi neiet. 

Problēma tiek atrisināta - ar roku uztaisīta lapa un nokopēta. Iemetam pa vidu punktu par 

Ciparkūkām, jo daudz brīva laika./ 

7. Ciparkūkas 

Malvīne: Būtībā tam, kurš uzņemas atbildību, jāsadabū pietiekami daudz mīklas, jāsarunā 

diena, kad visi cep piparkūkas, dzer karstvīnu. Darbs uz pāris stundām. Vēl svarīgi ir laicīgi 

sagatavot kartiņas. Varu sagādāt pārtiku no veikala, jo smagi un čakarīgi. Daniela saka, ka 

foršs, mazs pasākums, nav jādzīvo kojās, lai taisītu Ciparkūkas, visi var un visiem jāiet 

palīgā! 

/atgriežamies pie orģinālā punkta – vietnieka vēlēšanām/ 

Rezultāti vietnieka vēlēšanās: 

Malvīne: 14 par 1 pret, 2 atturās 

Daniels: 3 par, 1 pret, 13 atturās. 

Sveicam Malvīni jaunajā amatā! 

 6.2. Finanšu ministrs: 

Izvirzījumi- Irina, Melita, Brenda, Ernests, Mārcis.  

Apstirpina: Irina, Melita, Ernests. 

Izsakās 3 5 10 min – 1 pret, 1 atturās, pārējie par. /Daniela: Irina – it’s your time to shine!/ 

Irina: 

Mani sauc Irina, studēju 1.kursā matemātiku-statistiku, ļoti gribu nodarboties ar finanšu 

novirzienu. Jā, man daudzi jautāja, vai vēlēšos uz kādu amatu kandidēt, ilgi domāju par šo, 

sevi redzēju šajā sfērā, jo mana nākotne būs saistīta ar šo jomu, tāpēc jāsāk kaut ko darīt 

laicīgi. Mīnuss tas, ka nezinu, kā lietas šeit notiek. 



Dace: Tu teici, ka nākotne būs saistīta ar finansēm, kā tu to zini? 

Irina: Jā, tāpēc mācos statistiku. 

Daniels: Kāpēc, lai nepieredzējušam cilvēkam uzticētu savu naudu? 

Irina: Tas mani motivēs nesačakarēt visu. /izskatās, ka CN vadmotīvi joprojām aktuāli! 

Mārcis: Vai spēsi ātri pielāgoties visām SP lietām? 

Irina: Daļēji - jā un nē, jo laika trūkst 

Daniela: Kur tu dzīvo? 

Irina: Rīgā. 

Brenda: Vai zini, kas ir Ilona? 

Irina: Nezinu, bet gan jau uzzināšu. 

Dace: Kādas tev attiecības ar Brendu un Miku? 

Irina: Zinu šos cilvēkus. 

Lelde: Kur tieši Rīgā dzīvo, jo es arī Rīgā dzīvoju! /ironiski, jo Leldei jābrauc ilgāk kā jebkuram, kurš 

braukā no citām Pierīgas pilsētām. 

Irina: 20 min attālumā 

Mārcis: Ja Tevi neievēlēs šajā amatā, vai kandidēsi uz citu? 

Irina: Apsveru domu, jā. 

/Daniela: Tev būs nauda. Pagājušogad man bija bail ar kādu saiet ragos, tagad man vairs nav bail./ 

Rota: ko vēl tu dari bez mācībām un SP? 

Irina: Strādāju – mācu mazos slidot. 

Daniela: Ja nezināsi, kā rīkoties, pie kā tu vērsīsies pēc padoma? 

Irina: Pie Brendas noteikti! 

Rota: Vai tu smēķē? 

Irina: Nē. 

/Brenda: tas ir sūdīgi!/ 

 

Melita: 

Mācos statistiku 2.kursā. Daniela rakstīja, ka pieteikties vajag uz šo kādam, kurš to grib 

nākotnē darīt. Mamma strādā ar finansēm, vienmēr esmu domājusi, ka pati arī to darīšu. 

Vasarā arī piestrādāju šajā jomā. Viss! 

Brenda: Vai tu pīpē? 

Melita: Dzirdēju, ka vajag sākt. 

Daniela: Pie kā vērsīsies pēc palīdzības? 

Melita: Pie Brendas, viņa labi esot darījusi savu darbu. 

Mārcis: Vai kandidēsi arī citur, ja neievēlēs? 

Melita: Nē. 

Daniela: Tev būs nauda. Pagājušogad man bija bail ar kādu saiet ragos, tagad man vairs nav bail. Vai 

Tev ir bail? 

Melita: Nav problēmu, būšu žostka. 

Malvīne: Vai centies lietas izdarīt laikā? 

Melita: Jā, ar mājasdarbiem reizēm nē, bet tas neskaitās. 

Daniela: Vai zini, kas ir Ilona? 

Melita: Svarīga tante, kam jānes lietas. /Brenda – tikai nekad nesauc viņu par tanti!/ 

 

Ernests: 

Gribēju iet uz finanšu ministru, jo visi pārējie ir grūti, šis ir viegli un šis strādā ar naudu. 

Varētu būt nepiekāpīgs, māku izmantot kalkulatoru, māku izmantot Excel’i. 

Dace: tu tikko sāpināji Brendu, tev liekas, ka šis ir vienkāršākais? Tiešām tā domā? 

Ernests: Priekš manis tas būtu vienkāršākais. 

Lelde: Ko tu dari ar finansēm jau? 

Ernests: Mamma dod piečuku nedēļā. Vecākiem ir privātais bizness, palīdzu tur un skaitu naudu. 

Mārcis: Ja tevi neievēlēs, kandidēsi uz kādu citu amatu? 

Ernests: Nē. 



Daniela: Vai māki rakstīt tāmes, kam prasīsi palīdzību? Kur tu dzīvo? Un vai tu pīpē? 

Ernests: Daudz uzturos kojās, pīpēju, prasīšu palīdzību Brendai, dzīvoju Baldonē, nemāku rakstīt 

tāmes. 

Brenda: Zini, kas ir Ilona? 

Ernests: Nē. 

Malvīne: Ko dari bez SP? 

Ernests: īsti neko, sēžu facebook’ā. 

Dace: Kā tev iet ar mācībām? 

Ernests: Kā jau no lauku skolas 1.kursā, bet sesiju nolikšu. 

 

Diskusija: 

Būs smagas vēlēšanas, visi kandidāti ir ļoti ok, grūti izvēlēties. Daniels un Dace slavē Melitu. 

Daniela tomēr gribētu redzēt valdē vienu no meitenēm Irinu vai Melitu, Melita jau kādu 

nedēļu visiem stāstot, kā viņai gribas. Irina bija gatava būt uz citām vietām, Melita nē. Ernests 

un Melita tiecas tikai uz vienu amatu, citādāk viņiem zudīs motivācija. Brenda stāsta par 

Ilonu: nav tā, ka viņa tikai pīpē, viņa dara visas papīra lietas, viņa palīdzēs, izručīs. 

Visvieglāk ar Brendu būtu sastrādāties Melitai, un tas ir ļoti svarīgi, lai nākošais finanšu 

ministrs spēj komunicēt ar Brendu. Brenda šo īsti nezin, laikam jau ar Melitu. 

Papildus jautājums no Rotas (ko visi aizmirsām uzdot jautājumu laikā) katram kandidātam nu jau pēc 

diskusijas: vai zini, kas ir LUSPs un vai Tev patīk? 

Irina: Aptuveni zinu, esmu apsvērusi domu tur iesaistīties, bet šogad tomēr palikšu fakultātē, lai darītu 

lietas mūsu SP. 

Melita: Esmu dzirdējusi, īsti nezinu, bet Brenda ir stāstījusi, ka tur ir forši. Gan jau, ka tā arī ir! 

Ernests: Zinu tikai tik, cik Akmens stāstījis. Neko diži vairāk, baigā viedokļa nav, ne laba, ne slikta. 

 

Vēlēšanu rezultāti: 

Irina: 1 par, 3 pret, 12 atturās 

Melita: 12 par, 0 pret, 4 atturās 

Ernests: 3 par, 2 pret, 11 atturās 

APSVEICAM Melitu ar jauno amatu! Lai labi nauda skaitās! 

Turpinam Ciparkūkas 

Izvirzījumi galvenajam atbildīgajam: 

Karīna (izvirza sevi!), Liene, Krišjānis, Ernests, Mārcis, Daniels, Irina, Rota, Lelde, Līva, 

Gustavs, Kristians (pēdējie 3 nebija klāt nevienā brīdī, kad diskutējām par šo jautājumu, jo 

balsu skaitīšanas komisija). 

Apstiprina: Karīna, Ernests, Lelde, Gustavs. 

Dace ierosina sadalīt katram savu daļu atbildības, Rota pret. Tas nozīmē, ka būs jāizsakās. 

Laiku ierosinājumi: 

½ 2 2 - par:8 

½ ½ 2 - par 6 

Par nevienu : 3 

Tātad, izteikšanās būs: ½ 2 un 2 minūtes. 



Karīna: 

Labprāt taisītu Ciparkūkas, esmu fiziķu pirmkursnieks. Katru gadu patīk taisīt piparkūkas 

mājās. 

Daniela: Kur tu dzīvo, vai būtu gatava uzņemt ciemiņus? 

Karīna: Privātmājā, bet maziņā, diemžēl nebūtu gatava uzņemt. 

Daniels: Vai vecāku klātbūtne ietekmē tavu spēju cept piparikūkas? 

Karīna: Nē. 

 

Ernests: 

Būtu labākais, jo man negaršo piparkūkas, vienmēr mājās cep, bet neēdu. 

Daniela: Vai vari pie sevis uzņemt ciemiņus? 

Ernests: Diemžēl nē. 

 

Lelde: 

Māku cept piparkūkas, bet pagājušogad piedega, varētu uzņemt pie sevis, ja būtu zem 10 

cilvēkiem. Balsojiet par Karīnu, jo viņa tiešām grib. 

Jautājumus nepiefiksēju, jo nebija superinteresanti. 

 

Gustavs: 

Negribu uzņemties, bet māku uztaisīt piparkūku mīklu, jau cepām cepumus un nekas 

nesadega. 

Dace: Vai tiešām gribi taisīt piparkūku mīklu? Tas nav tas pats, kas cepumi, plus vajadzēs ļoti daudz 

mīklas! 

Gustavs: Ok, ar šo nebiju rēķinājies, tad labāk nē. 

Mārcis: Kāda tava mīļākā piparkūku formiņa? 

Gustavs: pilnīgi vienalga, spēju pielāgoties. 

 

Karīna 9 par 

Ernests 1 par 

Lelde 6 par 

Gustavs 1 par 

Karīna ir mūsu ciparkūku cilvēks!  Tikai neapēd visas! 

Turpinam valdes vēlēšanas… 

 6.3 Kultūras ministrs 

Ierosinājumi: Rota, Līva, Krišjānis, Karīna, Liene, Daniels, Irina, Mārcis, Dace. 

Apstiprina: Karīna, Daniels, Mārcis. 

Karīna: 

Joprojām es esmu Karīna. Šis ir vienīgais valdes amats, kurā sevi redzu, iepriekš skolā darīju 

daudz. Daudz kur esmu bijusi kā brīvprātīgā, liela pieredze otrā pasākuma pusē. Jau 

septembrī sapratu, ka gribu organizēt Ziemassvētku balli, esmu priecīga, ka varu to darīt. Man 

patīk tādas lietas darīt! Manuprāt, labi izdodas iedot cilvēkam darbu un paskaidrot lietas. 



Brenda: Tikko minēji, ka izdodas dot darbus citiem. Komentē par tām citām fakultātēm, kuras neko īsti 

nedara (īpaši ķīmiķīši). 

Karīna: Ķīmiķiem tā bija pirmā diena, kad tiešām viņus pieņēmām, bet viņi jau paspēja pasūdzēties. 

Tagad arī viņiem ir iedoti darbi, nebija nemaz tik melni kā mālējam. 

Dace: Kādus pasākumus gribētu organizēt, ko jaunu? 

Karīna: Daudz maz tos pašus, ko vienmēr, esmu atvērta arī jaunām lietām, bet baigi par šo neesmu 

domājusi. 

Dace: Kādas tavas attiecības ar sportu? 

Karīna: Patīk organizēt, gāju uz basketbola čempi Rīgā. 

Daniela: Kā apvienosi to visu ar skolu? 

Karīna: Līdz šim (skolā) spēju, tagad arī varēšu. Ar mācībām veicas labi, gan jau sesiju nokārtošu. 

Daniela: Vai organizēsi Valentīndienas balli? 

K: Kur likšos, ja vajadzēs, organizēšu. 

Lelde: Vai tevi nebaida FMD? 

Karīna: Īpaši nē, gan jau iepriekšējā gada cilvēks pamācīs, par galveno orgu negribētu būt un man 

liekas, ka man tas arī nebūtu jādara. 

 

Daniels: 

Mācos statistiku, 2.kurss, gribu būt kultūras ministrs. Vajag saglabāt tradīcijas, neatdodam 

labāk pirmkursniekiem tās, viņi pazaudēs. Lai arī pats nepiedalījos, gribētu izveidot 

miniturnīru līdz galam, ideja jau laba. Patīk ballēt, varētu uztaisīt foršu balli, esmu dzirdējis 

daudz. Tradīcijas saglabāt, mans moto, ar pārāk jaunām lietām nevajag aizrauties (Senioru 

Rotas moto arī vēl saglabājas!) 

Daniela: Nosauc kādas tradīcijas? 

Daniels: Spēļu vakari, FMD, pavasara balles, ziemas balles, Aristotelis, bet tur jau kaut kā savādāk. 

Malvīne: Ja nekļusi kultūras ministrs, vai būsi atbildīgais par sportu? 

Daniels: Nezinu, labprāt kandidētu uz ko citu, varētu palīdzēt, bet baigās vēlmes uzņemties nav. 

Daniela: Ja neievēl, vai iesaistīsies kultūras ministrijas sēdēs? 

Daniels: Noteikti jā. 

Rota: Vai esi iesaistījies baļļu rīkošanā, vai gribi kādu uzorganizēt? 

Daniels: Īpaši neesmu, bet varētu, jā. 

 

Mārcis: 

Kad biju Īslandē, jau domāju nolikt mandātu, jo likās, ka neinteresēs. Tagad pardomāju un uz 

vietas izdomāju, ka varētu būt labs kultūras ministrs. Darbojos arī skautos un gaidās, kas būtu 

mana prioritārā organizācija, bet man ir pieredze outdoor lietās. Varētu taisīt nakts 

pārgājienus, saliedēšanās pasākumus un visādas jaunas lietas. Nepatīk oranžās rīta rosmes, jo 

jāceļas agri. 

Kristians: Saliedēšanās pasākumus pieminēji, kāpēc nebiji PBSā? 

Mārcis: Biju nometnē otrā organizācijā. Kā jau teicu, tā ir prioritārāka. 

Malvīne: Tu teici, ka ir pieeja ekipējumam, fizmatiem ir mirstoša tradīcija ar virvēm. Māki šo darīt? 

Gribi būt sporta atbildīgais? 

M: Jā, par šo nezināju, man patīk outdoor! 

Brenda: Oranžā rīta rosme ļoti nepatīk? Vai tik ļoti, ka nenotiktu, ja tu būtu galvenais? 

Mārcis: Nē, atrastu citu cilvēku, kas to noorganizēs. 

Rota: Vai tevi interesē arī pašas kultūras lietas, bez outdoor? 

Mārcis: Parasti tādās palīdzu ar fizisku darbu, papīri īpaši neinteresē. 

Daniela: Ja neievēl par Kultūras ministru, apmeklēsi sēdes? 

Mārcis: Jā noteikti, kā aktīvs biedrs darbotos jebkurā gadījumā. 

Daniela: Cik bieži rīkotu Kultūras ministrijas sēdes? 

Mārcis: Pēc ieskatiem, cik bieži nepieciešams. 

 



Diskusija: 

Mārics būtu ļoti spēcīgs, bet ļoti grāvjos variants – vai nu dikti labi, vai nu dikti garām. 

Daniels tiek izdzēsts, nav nopietni. Daniela labprātāk sastrādātos ar Mārci, jo Karīna var 

uzņemties pārāk daudz, Mārcis ir čalis, kas jau ir labi, Daniela vairāk sliecas uz Mārci, bet 

viņš dzīvo Berģos un nedrīkst aizmirst, ka viņam ir vēl viena organizācija. Karīna būs 

darītāja, viņa grib. Šī ir iespēja attīstīt sportu, ir sarežģīti. 

10min pauzīte, kamēr vēlējam! Pa šo laiku ierodas mūsu koristi – Ritvars, Ilvija un Lana 

(20:47). 

Esam atpakaļ un Kultūras ministra vēlēšanu rezultāti ir šādi: 

Karīna 6 par 1 pret 9 atturās 

Daniels 3 par 6 pret 7 atturās 

Mārcis 6 par 3 pret 7 atturās 

Pārvēlam, nevienam nav pietiekami daudz balsu. 

Laiki: 1.5 2.5 5 - 14 par, citus variantus neizskatām. 

Karīna nāk vēlreiz: 

Jau ārā par sevi pasmējos, ārkārtīgi priecājos par balles plakātiem, tik ļoti jau esmu šajās lietās 

iekšā. Nezinu, ko lai jaunu jums pasaku, visu jau pateicu! 

Alfrēds: Kā pierunāsi iet uz pasākumiem? 

Karīna: Atradīšu labus organizatorus, tik tikko laukā sēžot pierunāju puišus iet uz balli, jo būs Brenguļu 

alus par brīvu. 

Lelde: Vai tu labāk gribētu organizēt pasākumus vai vadīt – deleģēt? 

Karīna: Labprāt vadītu, labprāt nodotu zināšanas citiem. 

Brenda: Nosauc 3 labākās, 3 sliktākās īpašības tieši šim amatam. 

Karīna: Sākšu ar labajām… Nē, ar sliktajām… grūti saprast, cik dot darbus citiem, neesmu LUSPā… 

vispār grūti izdomāt. 

Malvīne: Kāpēc esi labāka par Mārci? 

Karīna: Mārcis labāk grib darīt sporta pasākumus, esmu gatava darīt balles. 

Daniela: Vai neesi tas cilvēks, kurš uzņemas uz sevi par daudz? 

Karīna: Kādreiz biju, tagad vairs nav tik traki. 

Daniela: Nosauc, lūdzu, tos pasākumus, ko darīji skolā! 

Karīna: Alias vakari, balles, pašdarbnieku vakari, visi pasākumi, kas skolā bija, visu to arī darīju. 

 

Mārcis nāk vēlreiz: 

Varbūt jums radās iespaids, ka slikti izturos pret tradīcijām, tā nav. Arī neievēlēšanas 

gadījumā centīšos īstenot visu savu iecerēto. 

Rota: Vai tiešām gribi būt kultūras ministrs? 

Mārcis: Jā, gribu, tas noteikti mainītu šī brīža situāciju, griba gan radās tikai tagad. 

Daniela: Cik ļoti gribi iesaistīties FMD organizēšanā? 

Mārcis: Neko nezinu, vispār neko nezinu, bet esmu gatavs mācīties. 

Malvīne: Cik daudz esi gatavs šeit būt uz vietas? 

Mārcis: Esmu skolā, esmu sapulcēs, laiks atrastos. 

Brenda: Nosauc savas 3 labās un sliktās īpašības, kas der šim amatam. 

Mārcis: „+” esmu labs ideju ģenerators, sākumā esmu skeptisks, pēc tam ir forši ar mani sastrādāties, 

esmu ļoti fleksibls dažādām situācijām, „-” ja neinteresē, velku garumā. 

 



Diskusija: 

Leldei labāk patīk Mārcis, viņš var pateikt lietas, arī zin, ka nesaprot. Lana saka no Baldones 

pieredzes, jo bija vienā komandā, ka Mārcis reāli māk uzņemties atbildību. Brenda: Karīna 

visu zin, viss perfekti, viņa iespējams nespētu pieņemt ieteikumus, jo jau pati gudra. Alfrēds 

saka, ka Mārcis sevi ļoti čakarēs, ja darīs vēl vairāk. Kristians saka, ka Karīna ļoti grib un 

Mārcis tāpat darīs. Daniels saka pretargumentu Kristianam. Danielai šķiet, ka Kultūras 

ministram vajadzētu būt Mārcim, kaut tikai tāpēc, ka viņš nezin, varēs iemācīties, jo SP tieši 

par to arī ir. Dace saka, ka Karīna varētu viegli sadegt, draud lūzums. Ritvars izsaka faktu, ka 

visi, kas saka, ka iesaistīsies arī, ja neievēlēs, tā gandrīz nekad nedara. Sākas šī brīža balles 

apspriešana, par Karīnu tikai labas atsauksmes. Var just, ka viņa tur droši jūtas. Irinai šķiet, ka 

viņa pārāk daudz uzņemas, var just jau šobrīd. 

Ziņa no čata, ko nolasa Brenda: atturēties ir slikti, tas ir bezatbildīgi un mīkstčaulīgi! 2/3 

biedru nevar tā vienkārši atturēties. Esiet prātīgi, biedri! 

Karīna 4 par 13 pret 2 atturos 

Mārcis 15 par 4 pret 0 atturos 

Mums ir jauns kultūras ministrs Mārcis! URRĀ! 

 6.4. Sociālais ministrs 

Izvirzījumi: Lana, Līva, Irina, Lelde, Rota, Ritvars, Daniels, Brenda, Ilvija, Liene, Karīna, 

Krišjānis 

Apstiprina: Lana. 

Līva jau otro reizi atsakās no amata, jo īsti nezina, ko tas dara. Daniela paskaidro, ka 

sociālais rūpējas par labsajūtu, jāsarunājas ar Neimani. Līva tomēr arī šoreiz atsakās no 

amata. 

Lana: 

Studēju 1.kursā, matstatos, tiešām gribu iet šajā virzienā, ļoti patīk palīdzēt – vienmēr rūpējos 

par cilvēkiem, uzreiz domāju, kā varu palīdzēt. Svarīgs mājīgums, ļoti rūp cilvēki apkārt, 

esmu gatava uzklausīt cilvēku viedokļus. Atbalstu vadītājas ideju par lēnām pārcelšanos uz 

DACu, esmu gatava rīkoties arī tur, dot iespēju opto iesaistīties vairāk, kaut ko darīt SP telpas 

labā DACā. 

Dace: Vai fakultātē ir nepilnības, ko gribētu uzlabot? 

Lana: Vecais labais krīts, bezmaksas ūdens gaiteņos, SP vajadzētu jaunu datoru (baigi lago). 

Dace: kādas Tev attiecības ar Neimani? 

Lana: Man nav attiecības ar Neimani, esmu gatava ar viņu iepazīties. (Daniela: Neimanis ir ļoti foršs 

vīrietis, ir vērts iepazīties!) 

Daniels: Cik tālu esi gatava iet, lai uzturētu labas attiecības ar Neimani? 

Lana: Esmu gatava iet pretī! 

Mārcis: Mācību telpā ir cieti krēsli un neērti gulēšanai, kā risināsi? 

Lana: Varbūt varam samainīt ar kādas citas auditorijas mazāk izmantotajiem mīkstajiem krēsliem. 

 

Diskusija: 

Malvīne – mazliet sačakaŗejās ar datoru, Malvīne viņai stāstot bija domājusi datorklases 

datorus, nevis SP. Viņai noteikti jāmācās, māk rakstīt iesniegumus, vēlēšanas bija viss safe, 

Brenda approves. Mārcis saka, ka, lai arī 1 kandidāts, nav nekādu pretargumentu šim. Brendai 



patīk tas, ka viņa māk paprasīt palīdzību, kas labas īpašības sociālajam cilvēkam. Būs forši, 

lai viņa samācās, uz lapiņas bija sagatavojusi sakāmo. Ar mācībām viss kārtībā. 

Nevienam nav iebildumu par atklātām vēlēšanām. 

Vēlēšanas:  

Vienbalsīgi par sociālo ministru ievēlēta Lana! Go Lana!  

 6.5. PRopogandas ministrs 

Daniela, kā nu jau ierasts, paskaidro, ka PRopogandas ministrija nodarbojas ar Fizmatu 

propogandēšanu, reprezentāciju. 

Izvirzījumi: Lelde, Daniels, Rota, Irina, Līva, Krišjānis, Dace, Alfrēds, Ilvija, Karīna, 

Gustavs. 

Apstiprina: Lelde, Daniels, Irina. 

Lelde: 

Labdien, mani sauc Lelde es mācos 2.kursa fiziķos. Gribu būt PRopogandas ministre, jo: 

Anatolijs Šarakovskis reiz sacījis, ka šī ir svarīgākā ministrija. PR ir viena no tām, kur var 

visvairāk izpausties. Gribas jauninājumus – uzlabot sociālos tīklus (aptaujiņas twitterī kā 

Zuteram), facebookā gribētu redzēt vairāk rakstus, esmu admins jau Fizmatu kontā, tāpēc 

redzu, ka ir skumji, mazs apmeklējums. Visvairāk rakstus lasa par citiem cilvēkiem un mums 

tādu rakstu nav. Ja liktu vairāk rakstus par īstiem fizmatiem, būtu forši, piem, man ir 

kursabiedrs Kaķis, kas spēlē regbiju. Reāli cilvēki, reāli stāsti. Gribu saprast mērķi f.lv, jo, 

facebookā varētu uzrunāt vairāk cilvēkus nekā fizmati.lv. Daudz paziņas mākslas akadēmijā, 

kas māk zīmēt, zinu cilvēkus, kas varētu salabot mājaslapu un uztaisīt smuku logo, tas gan 

notiktu pēc decembra, bet tomēr. 

Rota un Dace, kas abas bijušas PR DG vadītājas iepriekš sapurina spalvas un paliek 

dusmīgas, ļauni bombardē Leldi ar jautājumiem. 

Rota: Kas tieši Tev nepatīk mājaslapā? 

Lelde: Funkcionalitāte, ik pa brīdim kaut ko nevar izdarīt. Protams, arī dizains, jo neviens īpaši negrib 

likt savus banerus fizmati.lv, jo viņa izskatās supervecmodīga. 

Rota: Vai grasies nogalināt fizmati.lv? 

Lelde: Nē, bet likt tur lietas, kas saistītas tikai ar studiju jautājumiem un vairāk komunikācijai izmantot 

facebook’u. 

Rota: Kāpēc neko neliec facebook lapā, ja jau esi admins? Kāpēc es un Akmens vienīgie reizēm tur 

kaut ko iemetam? 

Lelde: Labs jautājums, īsti atbildes nav. Nelikās piemēroti, ka es tur tagad kaut ko likšu iekšā, jo kaut 

kāda pārpratuma pēc esmu kļuvusi par adminu. 

Dace: Kas rakstīs tos rakstus? 

Lelde: Esmu gatava rakstīt. 

Ritvars: Kas ir moderna lapa? 

Lelde: MEHIem ir diezgan laba, ir mājaslapas, kas ir daudz modernāka paskata. /Ritvars man blakus 

saka, ka mehu mājaslapa pilnīgs mēsls, pat nav nenormāli skaista, + tur nekā nav./ 

Daniela: SP TV - ko domā tur likt? 

Lelde: Pasākumu info, kaut ko fun. 

Rota: Ko domā par braukšanu pa skolām? Vai tas tev ir svarīgi? 

Lelde: Ir svarīgi, gribētos prezentāciju personīgāku, mazāk faktiem. Mēs ar Ojāru reiz bijām uz skolu, 

man ne pārāk patika. Ar citām organizācijām esmu braukājusi un tad mēs to darījām personīgāk. 

Daniela: Uz ko liktu uzsvaru? 

Lelde: 50/50. 50% uz šī brīža studentiem, 50% uz potenciālajiem un ārpus fizmatiem. 



 

Daniels: 

Šoreiz bez jokiem. Ļoti gribētu būt PRopogandā, daļēji pierādīju jau pagājušogad, biju 

Skola16, braukāju pa skolām, patika vairākas idejas, būtu lielisks šim amatam, daudz ko 

nezinu, bet ar daudz ko esmu iepazinies. Dacei prasītu daudz palīdzības, jo praktiski dzīvoju 

Daces istabā – profesionāli, ne intīmi. Konkrēti vēlos: braukāšana pa skolām, Skola16, ļoti 

patika dāvanu dāvināšana Ziemassvētkos, mazliet jāpamaina dāvināšanas stils, lielākais 

mīnuss būtu soc.tīkli, jo to man īpaši negribas. Būdams PR sēdēs redzu, ka ir daudz 

pirmkursnieki, kas vēlas to darīt un raksta lietas. 

(ierodas Toms Akmens ar Mc’Donalds maisiņu) 

Daniela: Sociālie tīkli, tavuprāt, jau ir ļoti aktīvi? 

Daniels: Ir iniciatīva, jā. Un rakstu veidošana nav tas grūtākais, pekstiņus es saceru diezgan labi. 

Daniela: Kādu pekstiņu esi sacerējis? 

Daniels: Vietnieka kandidatūrai, piemēram. 

Daniela: Ko darīsi ar SP TV? 

Daniels: Vārdadienas, visu cauru gadu visādas interesantas lietas/dienas, kaut ko tādu. 

Daniela: Vai būtu pats gatavs to darīt? 

Daniels: Vēlētos, lai kāds cits to darītu, bet, ja nav, kas dara, nav jau dižu variantu. 

Daniela: Ko grasies darīt rakstu sakarā f.lv? 

Daniels: Nepatīk, ka rakstus uzgrūž pirmkursniekiem, gribētos nevis likt kādam konkrēti. Bet uzrunāt 

ar šarmu. 

Dace: Ar vadību runāsi? 

Daniels: Mierīgi. 

Ritvars: Kā iet mācībās? 

Daniels: Ļoti labi, 8 un 9, pats nesaprotu. 

Daniela: Kādas būtu tavas prioritātes šogad? 

Daniels: Reklamēt Fizmatus. Biju pat reklamēt LU, teica, ka būs ar studentiem, bet bija čalis un tante. 

Beidzās ļoti labi. Es esot baigi labs. 

 

Irina: 

Kā jau visi zināt, es esmu Irina. Kāpēc gribu PRopogandu? Vispirms teicu, ka gribu finanses, 

bet izdomāju, ka arī PR varētu būt labi. Daudzi teica, ka es labi propogandējot (Ritvars: viņu 

partijā saucot par mazo Hitleru). Es būtu gatava iesaistīties, daudzi negribot braukt pa 

skolām. 

Rota: Kādas ir tavas attiecības ar f.lv, soc.tīkliem? 

Irina: F.lv uzturos bieži, rakstu Daces doto rakstu, twiterī neuzturos bieži, esmu ar mieru darīt. 

Dace: Tu teici, ka tevi slavējot par propogandēšanu. Kā tu propogandē? 

Irina: Man patīk taisīt našķus, varu arī pa saviem līdzekļiem, ne SP. 

Rota: Ko tu domā par f.lv mājaslapu? 

Irina: Varētu uzlabot (funkcionāli), kopīgi darīsim, tīri labi patīk arī tāda, kāda ir. 

Daniela: Kāds ir tavs galvenais mērķis? Propoganda ir diezgan liela un svarīga. 

Irina: Propogandēt fizmatus! Sociālie tīklī noteikti ir svarīgi. 

Rota: Pati gribi braukt pa skolām? 

Irina: Jā, ļoti gribu, lai mazie nāk pie mums mācīties. 

Daniela: Ko darīsi ar SP TV? 

Irina: Vēl neesmu izdomājusi, ņemšu vērā Tavus ieteikumus. (Danielai patīk šī atbilde) 

Dace: Ko domā par zibakcijām? 

Irina: Tu man desmitos vakarā prasi par idejām, īsti šobrīd nedomāju. 

Daniela: Kā domā pierunāt cilvēkus rakstīt rakstus? 

Irina: Personīgi uzrunāt cilvēkus. 

Brenda: Vai tev šķiet, ka cepumi ir tas, ar ko Fizmati varētu kuplināt mūsu skaitu? 



Irina: Tas nav vienīgais veids, nav jau tā, ka tikai ar cepumiem un uzpirkšanu. Vienkārši motivējot un 

runājot ar cilvēkiem. 

Lana: Vai tev ir jaunas idejas, kā PRopogandēt cilvēkus? 

Irina: Šobrīd nav. 

Daniela: Vai apmeklēsi PR sēdes, ja neievēl? Cik bieži rīkosi sēdes, ja ievēl? 

Irina: Jā, protams. Varbūt reizi, varbūt pāris reizes mēnesī. Atkarīgs no situācijas. 

 

Diskusija: 

Dace: Atbalstu Danielu, jo tas ir tas, ko viņš grib, nāk un prasa jautājumus, šoreiz uzstājās 

daudz nopietnāk. Karīna saka, ka ārā sēžot pirms tam Daniels ļoti gribēja PR. Brenda 

pastiprina Rotu, ka Lelde ļoti spēcīgs kandidāts, Daniela saka, ka Lelde bija vienīgais cilvēks, 

kurš pats pieteicās un uzrakstīja Danielai. Brenda Rotai un Dacei: chill, meitenes! Lelde 

visvairāk cieta, viņai bija visvairāk un asāki jautājumi. Ritvars neko nedzirdēja no Leldes par 

tieši ministra lietām. Citi dzirdēja. Daniela iesaka apdomāt, uz kura cilvēka sēdēm paši 

labprātāk ierastos. Daniela tūlīt apčurāsies, visu dienu jau stāv priekšā. Ir tieši 22:22! Pie 

viena galda sēž, matemātiķis, optometrists un fiziķis. Un vienīgā meitene ir fiziķis, cik 

neparasti! /Akmens/ 

Lelde 10 par 3 pret 5 atturās 

Daniels 7 par 6 pret 5 atturās 

Irina 1 par 3 pret 4 atturās 

Apsveicam jauno PRopogandas ministri Leldi! Hail!  /Otra Roldes daļa (Rota) iesaucas – jess, 

atkal būšu valdē!/ 

 6.6. Akadēmiskais ministrs 

Izvirzījumi: Daniels, Irina, Rota, Ritvars, Dace, Karīna, Līva, Gustavs, Ilvija, Liene, Brenda, 

Krišjānis. 

Apstiprina: Daniels. 

Daniels lūdz pastāstīt par amatu 2 vārdos. 

Pārprasot vēlreiz visiem kandidātiem, Karīna arī piekrīt kandidēt. 

Daniels: 

Šeit visi esam viena iemesla dēļ, lai iegūtu izglītību. Tā ir ļoti svarīga… bla  bla bla. Esmu šeit, lai 

padarītu jūsu dzīves labākas. Ne vietnieks, ne propoganda man nesanāca, tāpēc pamēģināšu 

šo. Runāšu ar Viesturu Vēzi, lai nomainītu programmēšanas valodu, Pēterim tas nesanāca, es 

viņa kļūdas nepieļaušu. Nē kā atbildi nepieņemšu, gūšu panākumus… un darīšu arī citas 

lietas, kas jums sasāpēs. 

Akmens: Vai esi gatavs, ka es visu laiku nākšu ciemos kojās, lai borzītu par matemātiķu programmu? 

Daniels: gribu, lai nākat un borzat man par lietām! 

Rota: Vai tiešām gribi būt akadēmiskā virziena vadītājs? 

Daniels: Jā, tas ir otrs, kam gribēju kandidēt. 

Akmens: Vai zini vadības cilvēkus? 

Daniels: Nu, zinu, ka tādi ir, būs jau labi. 

Rota: Vai pazīsti Inesi Bulu? 

Daniels: Zinu, tā ir Bula sieva, liekas jauka, vīrs neliekas jauks. 

Brenda: Ja pie Tevis nāks opto cilvēks, risināsi opto problēmas, iesi uz DACu? 

Daniels: jā, aiziešu, ja vajadzēs. Pirms tam gan izskatīšu, vai ir vērts. 

Ritvars: Kādas programmēšanas valodas zini? 



Daniels: To, ko Vēzis māca, nokārtoju sekmīgi. Javascript, it kā Visual Basic, bet tur kkas apakšā. 

Brenda: Stuācijas apraksts, optikas pasniedzējs ļoti vecs, knapi kustās, Gunta saka, ka nav neviens, kas 

varētu aizstāt, viņas ar Danielu vienīgās uztur šo viedokli, ka jānomaina, bet īstenībā to saprot visi. Kā 

risināsi? 

Daniels: Izklausās pēc mana pirmā uzdevuma! 

Akmens: Vai esi izlasījis manu PBSā sagatavoto lietu? 

Daniels: Atvēru, bet līdz galam neizlasīju, autobusā sūdīgi palika. 

 

Karīna: 

Vēljoprojām esmu Karīna. Piesakos, jo tikko pierunāja Ritvars. Esmu bijusi uz vienu 

Ratnieka tikšanos ar kursa vecākajiem, man jābūt labākai par Pēteri. Esmu dzirdējusi par 

dažiem pasniedzējiem, ka daudz ko vajadzētu mainīt, Prikuli arī vajadzētu uzlabot, esmu 

dzirdējusi daudz lietas, ko vajadzētu mainīt. 

Daniela: Vai tev pašai ir sasāpējusi sāpe par akadēmiskajām lietām? 

Karīna: Īsti nē. 

Dace: Jums esot priekšmets, uz kuru ierodas 3 cilvēki, kā risināsi? 

Karīna: Visi bijām uz pirmo lekciju, bija garlaicīgi, tā kā nav obligāts, diži neejam. 

Akmens: Tu esi 2 mēnešus fakultātē, kopēja izpratne par akadēmisko virtuvi vēl nav. Kā risināsi? 

Karīna: Parunāšu ar pārējiem! 

Rota: Kādas tev atzīmes? 

Karīna: Esmu pa vidu, ir ok. 

Čats: Kā izpaužas būt labākai par Ratnieku? 

Karīna: Konkrēti nezinu, noskaidrošu, darīšu labāk. 

Brenda ar savu situāciju par veco opto pasniedzēju, kuru nav, kas nomaina (skat. augstāk pie Daniela). 

Karīna: Meklētu, kūdītu cilvēkus, kas to varētu atrast. 

Rota: Vai tiešām gribi būt par akadēmiskā virziena vadītāju? 

Karīna: Šis bija ļoti spontāni, laikam īsti nē. 

Akmens zināšanu pārbaude par SPP, LUIS aptaujām un vēl kaut ko. 

Karīna kaut ko zina, kaut ko nē. 

Brenda: Vari nosaukt visus nodaļu vadītājus? 

Karīna: Vēl nē. 

Dace: Zini, kas ir ZLK? 

Karīna: Jā, Ratnieks piedāvāja rīkot, atteicu, jo nobijos. 

Ritvars: Vai akadēmiskais godīgums ir problēma mūsu fakultātē? 

Karīna: Jā. 

Akmens: Ja Tevi ievēl, vai darīsi lietas? 

Karīna: Jā, noteikti, mācīšos. 

 

Diskusija: 

Apsveram domu šajā sēdē neievēlēt, jo neviens no viņiem nav super lielisks kandidāts. Būtu 

slikti ielikt ne tik lielisku akadēmiskā virziena vadītāju. Akmens uzsver, cik akadēmiskais 

virziens ir svarīgs. Šī virziena izdarītais vienīgais paliek pēc tam pašai fakultātei. 

Ieaicinam kandidātus atpakaļ. 

Daniela izsaka ierosinājumu, ka atliekam Akadēmiskā ministra vēlēšanas. 

Balsojums:  

Vienbalsīgi PAR to, ka atliekam akadēmiskā virziena vadītāja vēlēšanas uz nākamo sēdi. 

 

 



8. Jaunpiebalga 

No sākuma bija domāts kā JBS, pārtraukumā radās ideja, ka varētu apvienot ar SP eglīti. 

Brenda ir ar mieru atnest eglīti, Rota gatava palīdzēt. Iespējamais datums praktiski ir tikai 17. 

decembris, 18. dodamies atpakaļ. Akmens ierosina eglīti kā eglīti, un semināru pēc tam. 

Danielai gribas eglīti ārpus SP telpām un visa. Pie tā tad arī paliekam! 

9. SP atslēga 

Daniela aicina visus, kuri vēlas, nokopēt sev atslēdziņu. Atgādina par kārtību, logiem ciet, 

sargu – atrakstīšanu un aizrakstīšanu. Malvīnei jau pirmais uzdevums jaunajā amatā - 

jānoskaidro, kam ir atslēdziņas. 

10. Braukšana pa skolām 

Tatjana no MMC aicina uz skolu – Rīgas Ostvalda vsk. kādā pirmdienā vai trešdienā no 10.00 

- 13.00. Šo ceturtdien beidzot tiks izsūtīts plakāts visām skolām par „aicini Fizmatu ciemos!”. 

Notiek iekšējā propoganda, cik braukšana pa skolām ir forša. 

11. Dažādi 

Daniela paceļ jautājumu par kopsapulces norises laikiem. Otrdienas un trešdienas neder, jo 

koris. Apsver pirmdienas vai ceturtdienas. Nākamā kopsapulce nākamnedēļ, jo akadēmiskais 

ministrs un mazie amatiņi. Paldies par kopsapulci, paldies par izturību (arī Tev, lasītāj), īpaši 

Danielai! 

Daniela slēdz sēdi. 

Sēdes beigas: 23:17 /pirms tam biju ierakstījusi provizorisko laiku 23:23 – paskat, beidzās 

ātrāk! / 

Protokolēja: Rota Brūna 


