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Protokols 

 

LU FMF SP 2. kopsapulce 

 

21.11.2017 

 

Norises vieta: Zellija, 233. telpa 

 

Sēdi vada: Laura Orliņa  

 

Valdes locekļi/biedri: Marija Terlanova, Enija Jermolajeva, Andra Annemarija Krūmiņa, Dace Osīte, 

Dāvis Kalvāns, Samanta Zorge, Brenda Beķere, Līva Elizabete Liepiņa, Malvīne Nelda Strakova, 

Lelde Švinka, Daniela Reihenbaha, Laura Orliņa, Karlīna Pole, Gabija Jomante, Guna Brenda 

Pogule, Ernests Einbergs, Diāna Lagocka, Kaspars Vītols, Lana Lazareva, Akmens, Kriviņš, Sabīne 

Alise Leimane 

 

Viesi: Patriks Ivars Bite, Zigmārs Ziemelis, Aloizs Ostrovskis, Kalvis Lauberts, Oskars Sjomkrāns, 

Arvīds V. Vimba 

 

Darba kārtība: 

1. Iesniegumu apstiprināšana 

2. Mandātu apstiprināšana 

3. Darba kārtības apstiprināšana 

4. Balsu skaitīšanas komisijas izveide 

5. FMF domes biedra vēlēšana 

6. FN (Fizikas nodaļas) Valdes biedra vēlēšanas 

7. Valdes vēlēšanas: 

• Vietnieks 

• Finanšu virziena vadītājs 

• Kultūras virziena vadītājs 

• Akadēmiskā virziena vadītājs 

• Ārlietu ministra vadītājs 

• Propagandas virziena vadītājs 

 8. Ciparkūkas 

 9. SP atslēga 

 10.Dažādi 

 



Sēdes sākums: 17:15 

 

1.Iesniegumu apstiprināšana 
2 iesniegumi par Mandāta nolikšanu (no Alfrēda un Dragūna). Vienbalsīgi apstiprināti. 

2.Mandātu apstiprināšana 
Ivars, Arturs, Samanta apstiprina. Sabise un Lana apstiprinās vēlāk. 

3.Darba kārtības apstiprināšana 
5. un 6. punktus pārceļ uz beigām. Visi par, Daniela atturas.  
 

4.Balsu skaitīšanas komisijas izveide 
Izvirzīti: Andra, Enija, Ziemelis, Dāvis, Lelde, Gabija, Patriks, Līva, Brenda, Laura, Samanta, 

Kriviņš 

Apstiprina: Andra, Enija, Ziemelis, Dāvis 

Laura stāsta, kas ir jādara BSK.  

Lelde palīdzēs.  

Notiek balsošana. 17 par, Daniela atturas.  

 

5.Valdes vēlēšanas 

Daniela piedāvā visām vēlēšanām ierosināt vienādu laiku. Notiek balsošana, ideja apstiprināta.  

• Vietnieka vēlēšanas 

Izvirzīti: Kriviņš, Gabija, Guna, Brenda, Daniela, Dace 

Apstiprina: Artūrs un Guna.  

Ierosinātie laiki: 5:5:15 (9 par)   3:6:10 (6 par)  3:3:5 (1 par) Līva atturas.  

 

Guna runā: 
Matemātikas skolotāja, 2. kurss. Iet cauri vietnieka pienākumiem un darbiem, stāsta ka viņai varētu tas viss 

sanākt.  

• Daniela jautā, vai Guna nāks pati pie Lauras jautāt darbus, vai gaidīs ziņu no Lauras.  

Guna nāks pie Lauras pati. 

• Kāpēc tu gribi to darīt?  

Esmu pirmo gadu SP, gribu komunicēt ar cilvēkiem, palīdzēt.  

• Ja tu redzi, ka kāds cits nedara lietas, vai tu spēsi būt spēcīgs balsts Laurai?  

Tā kā Laura teica, ka pati negrib “bļaut” uz cilvēkiem, domāju, ka es varēšu to izdarīt. Taču, protams, 

man pašai būs jāpārdomā kā to labāk izdarīt.  

• Vai tu spēsi tikt galā ar to, ka tev iespējams būs mazāk darbi, nekā pārējiem vadītājiem? 

  Jā, pie tam vel klāt Laura ir definējusi darbiņus, kuri nav bijuši pagājušā gadā.  

 

Artūrs runā: 

Fizmatos Artūram stāv tukšs profils, viņš uzskata ka vietnieka amats labi izlabos to situāciju.  



Iekļāvās vienā minūtē.  

• Kāpēc tieši vietnieks? E-pasti būs arī pārējiem.  

Tur vairāk ē-pasti.  

• Tu esi atbildīgs?  

Jā.  

• Vai tu būsi cilvēks, kas gaidīs kad viņam iedos darbu, vai nāksi un jautāsi darbu?  

Ja Laura neko nedarīs, tad viņš arī nejautās darbu, bet, ja viņa netiek galā, tad gan prasīs vai vajag 

palīdzēt. 

• Kāpēc tu, nevis Guna?  

I'm selfish.  

• Vai tu apmeklēsi LUSP sēdes, ja vajadzēs?  

Es tā dzirdēju, ka viņas ir garlaicīgas... nu nezinu, nezinu, no sākuma gan jau.  

(Vel daudz citi jautājumi, es nespēju pierakstīt.) 

DISKUSIJA 

Laura rosina pirmkursniekus runāt. Runā Zigmārs. Viņš uzskata, ka Guna ir konkrētāka savā pieejā nekā 

Artūrs. 

Daniela vienmēr var kaut ko pateikt. Viņa saka, ka vienalga ko mēs gribam, galvenais ir ko Laura domā.  

Laura domā. Saka, ka viņa nezin vai prezentācijas var salīdzināt (labāka-sliktāka). Abi var palīdzēt ar savu 

stiprāko pusi. Domā, ka varēs sastrādāties ar jebkuru no viņiem, kā arī pluss, ka abi dzīvo kojās, Artūrs – 2 

istabas tālāk no Lauras.  

Nu tad izvēlamies pēc istabas tuvuma – Kriviņš © Enija 

Lelde labprātāk par Gunu, jo Kriviņš pats diez vai darīs lietas ar nepieciešamo entuziasmu.  

Danielas subjektīvais viedoklis: Guna ir sieviete ar pautiem. Forša, jautra. Artūrs – nekur nepazudīs, 

still var palīdzēt un/vai kandidēt uz kādu citu amatu.  

Dāvis: ar katru cilvēku var sastrādāties.  

Laura saka, ka Artūrs vienmēr ir pozitīvs, nebļaustās, ka viss ir slikti, ja ir – pateiks to personīgi 

Laurai. Guna – atradīs brīdi atnākt pajautāt, vai viss ir čotka un darīs lietas.  

Enija saka, ka cilvēki domā, ka Artūrs neuzņemsies atbildību un nenāks pats pie Lauras. Saka, ka 

Artūrs dara lietas, kuras viņam neprasa, bet kuras vajag. Nestāsta konkrētus piemērus (jo personīgs)  

Daniela: Artūrs, tā pat kā Guna, tomēr ir atbildīgs, viņam var uzticēties. 

Akmens: vajag izvēlēties cilvēku, kurš papildinās Lauru.  

VEL CITAS RUNAS, NEPASPĒJU VISU PIERAKSTĪT, MAN IR GRŪTI 

 

Rezultāti:  

 Artūrs par 5 pret 1 atturas 5 



Guna par 14 pret 3 atturas 12  

1 biļete nederīga. 

IEVĒLĒTA GUNA 

• Finanšu virziena vadītājs 

Izvirzīti: Dace, Ernests, Brenda, Artūrs, Gabija, Lana, Maša, Akmens, Lelde, Līva, Daniela.  

Apstiprina: Ernests, Akmens, Artūrs.  

Ernests runā: 

Labprāt darītu kaut ko ārpus studijām. Ir daudz brīva laika, valde ir veids kā to aizpildīt. Gribēja akadēmisko 

ņemt, bet šaubās ka viņu tur ievēlēs, un pret finanšu nekas nav pretī.  

JAUTĀJUMI 

• Brenda: vai tev bija sasaiste ar papīr lietam?  

Minimāli.  

• Melnā kase. Tava nostāja pret čekiem? Vajag/nevajag?  

Vajag. 

• Vai tev būs stipra  atskaite? 

Jā, noteikti (runājot par LUSP naudām) 

 

Kriviņš runā: 

Pa lielam tas pats, vienīgais nezinu kā ar vasaru, jo tā ir svarīga, bet es nebūšu LV.  

 

Akmens runā:  

Neuzskata, ka laiks ir velti jātērē, tāpēc tiešam kandidēs.  

Māk rīkoties ar skaitļiem. Var sarēķināt visu, nodot Laurai un tas varētu strādāt. 

Viņš ir senators, un tas var nākt par labu šajā amatā. No mīnusiem – maz pieredzes, tomēr tā ir jauna pieredze. 

Motivācija – YOLO.  

JAUTĀJUMI 

• Vai tu tiešām to gribi? 

30% 

• Vai nebūs tā, ka senatora amats būs svarīgāks un tu veltīsi tam laiku vairāk? 

[akmens izstāsta par darbiem senātā un saka, ka varēs to visu sabīdīt] 

• Vai tas ir tas, kas tev patīk un tu gribi to darīt?  

 Ye 

• Vai tu nejūties par vecu tam? 



Man tā ir iespēja kaut ko jaunu iemācīties, un lai mācītos nekad nevar būt par vecu. 

DISKUSIJA 

Guna saka, ka Toms ir ok kandidāts, Ernestu varētu atstāt akadēmiskajam.  

Lelde domā, ka Ernests tomēr labāks, jo Toms kandidē yolo pēc, ņemot vērā, ka viņš ir senators, viņam varētu 

ātri apnikt. 

Laura piedāvā atstāt ievēlēšanu nākamajai sēdei, cerams, ka kāds no pirmkursniekiem izdomās kandidēt. 

Ziemelis saka, ka Akmens ir labākais kandidāts. Daniela saka, ka Akmens pilnīgi noteikti nav, un vajag atlikt 

vēlēšanas. Neviens no kandidātiem īsti negrib būs FV: Ernests grib akadēmisko, Akmens kandidē yolo pēc, 

Kriviņš vispār nezin ko viņš pa dzīvi grib.  

REZULTĀTI:  

Akmens: par 1 pret 1 atturas 16 

Kriviņš: par 0 pret 2 atturas 16 

Ernests: par 2 pret 1 atturas 15 

 

Finanšu virziena vadītājs netika ievēlēts, vēlēšanas tika pārceltas uz nākamo sēdi.   

• Kultūras virziena vadītājs 

Izvirzīti: Kaspars, Līva, Enija, Maša, Andra, Karlīna, Ernests, Gabija, Patriks, Artūrs, Guna, Malvīne 

Apstiprināja: Kaspars, Līva, Karlīna 

 

Runā Kaspars: 

Ir organizējis pasākumus iepriekš, patīk runāt ar cilvēkiem. 

• Vai fizmatos vajag organizēt sporta pasākumus un kādus?  

Jā, vairāk rīta rosmes.  

• Kā tu dabūsi cilvēkus uz rīta rosmēm?  

Es nezinu, bet dabūšu. (viss labi, es arī nē © Daniela)  

• Vai tu dari kaut ko z-ballē?  

Jā, es dekorēju un domāju aktivitātes. 

• Kāda ir tava motivācija? 

Gribēju iemācīties runāt ar cilvēkiem, jo ikdienā tas ir ārpus manas komforta zonas.  

• Cik tu gribi šo amatu un cik tu esi gatavs strādāt? (no 1 līdz 10)  

7, 10 

Runā Līva: 

Grib veltīt savu laiku un enerģiju, lai fizmatos ir bagāta kultūras dzīve, kā arī papildinās to ar jaunām idejām.  

 



JAUTĀJUMI 

• Ar ko tu esi labāka par pārējiem kandidātiem? 

Es esmu pieredzējušāka, taču joprojām uzskatu, ka pirmkursniekiem ir jādarbojas, tāpēc nebēdāšos, ja 

mani neievēlēs. 

• Vai tu esi darītājs vai organizētājs?  

Cenšos būt abi. 

• Tavs lielākais izaicinājums kā KV? Un vai ir kāds pasākums, kura organizēšanā tu gribi piedalīties? 

Tagad grūti atbildēt, ar to es saskaršos vēlāk. Pasākumi – jā, ļoti gribu darboties fizmatdienu ietvaros, 

kā arī gribu organizēt iesvētības. 

Runā Karlīna: 

Grib ņemt dalību SP dzīvē, pierādīt, ka viņā māk un var darīt lietas ne tikai citiem, bet arī sev pašai.  

[stāsta par vidusskolas pieredzi pasākumu organizēšanā] 

Karlīna ir boulinga entuziasts, apsola rīkot boulinga pasākumus. 

JAUTĀJUMI 

• Vai tev neapniks un vai tu esi gatava veltīt savu laiku un enerģiju tam? 

Pilnīgi noteikti esmu gatava veltīt savu entuziasmu tam. 

• Ir balles, fizmatdienas, baldone utt. Kāda būs tava izpausme tur? 

Es jau šī gada z-ballē esmu atbildīga par karaoke. Būšu tā, kas met ārā idejas, meklēšu telpas, 

sponsorus, būšu atbildīga par lietām.  

• Tavs lielākais izaicinājums kā KV? 

Būs jātiek galā ar savu raksturu – mani ir viegli sakaitināt. Kā arī baidos piekūst.  

• Cik entuziastiska tu esi? 

10 

 

DISKUSIJA 

Daniela: Jā Kaspars, Līva nepārliecināja, Karlīna – ļoti liels JĀ. Šoreiz nebūs tik shady kā bija pagājušogad. 

Karlīna godīgi atbildēja par mīnusiem.  

Zigis: kur mēs saredzam Karlīnu par lielāku ieguvumu – kultūras virzienā vai propagandā? Ja vajadzēs kaut 

ko noorganizēt pat nav jautājumu, vai viņa to spēs. Bet ja propagandā slodze ir mazāka, tad mby viņai 

vajadzētu iet uz PR, lai kā pirmkursniece viņa pierastu pie tā. 

Akmens: uzskata, ka KV vadītājam nav jābūt ideju cilvēkam – viņam ir jābūt cilvēkam kas tiek galā ar ideju 

cilvēkiem. Līva nepārliecināja. Kaspars vairāk ir darītājs, nevis vadītājs. Karlīna pārliecināja, ka viņa var to 

darīt. Patika, ka Karlīna godīgi atbildēja par mīnusiem.  

Lelde: būs par Karlīnu. Līva tā pat darīs, viņai nav obligāti jābūt vadītājai, kā arī vajadzētu dot ceļu 

pirmkursniekiem.  



Ernests: nevajadzētu ievēlēt pirmkursnieku, jo Līvai tomēr ir pieredze, un pirmkursniekam ir liela iespēja, ka 

viņiem apniks darīt lietas. 

Laura: ir vairāk par Līvu, jo viņai jau ir idejas un viņa var iesaistīt pirmkursniekus.  

Patriks: Kaspars - nenormāls darba rūķis, visu ko viņām piedāvās darīt viņš izdarīs uz 100%. Ir bijušas daudz 

situācijas, kad viņš ir darījis lietas kinda upurējot sevi. 

Kalvis: visi trīs šķiet atbilstoši, jebkurā gadījuma būs labi. 

Lelde: iesaka balsot par pirmkursnieku, jo jauns cilvēks ar jaunām idejām un jaunu skatījumu ir nepieciešams. 

Akmens: visi trīs kandidāti ir ļoti labi. 

Lelde turpina rosināt balsot par pirmkursniekiem.  

Laura: ja iet pirmkursnieks, viņam ir nenormāla izaugsme. Veckursnieks – labāk darbojās.  

No 18 balsstiesīgajiem 17 derīgas biļetenes.  

Kaspars: par 2 pret 5 atturas 10 

Līva: par 6 pret 3 atturas 8 

Karlīna: par 9 pret 5 atturas 3 

 

Tā kā 9 balss par Karlīnu nav lielāka daļa no 18, tad būs play off Līvai un Karlīnai.  

Laiks: 2:2:7 (vienbalsīgi pieņemts)  

Līva:  

Nedusmosies, ja ievēlēs pirmkursnieci, taču grib būt šajā amatā, jo viņai ļoti patīk.  

JAUTĀJUMI 

• Vai tu kaut ko jaunu iemācīsies šajā amatā?  

Pilnīgi noteikti, iepriekš es nebiju valdē, tā ir jauna pieredze.  

• Cik ļoti skalā no 1 līdz 10 tu gribi būt šajā amatā?  

8-9 

• Vai organizējot pasākumus tu to darīsi pati vai kādu deleģēsi? 

Pilnīgi noteikti deleģēšu pirmkursniekus darīt lietas, taču arī pati gribu iesaistīties.  

 

Karlīna: 

Iedomājās, ka pirmkursnieks valdē ir laba ideja, uzskata, ka jau ir izrādīja savu entuziasmu.  

JAUTĀJUMI 

• Vai tu esi kādreiz runājusi ar Neimani?  

Nē, bet man šķiet esmu redzējusi kā viņš izskatās.  

• Vai organizējot pasākumus tu to darīsi pati vai kādu deleģēsi? 



Ar to cilvēku deleģēšanu es jau būšu iesaistīta.  

• Ja ievēlēs Līvu, vai tu pazudīsi no SP, vai būsi Līvas palīgs? 

  Pilnīgi noteikti Līvas palīgs, nekur nepazudīšu, tas nav mans variants.  

DISKUIJA 

Lelde: liekas vel vairāk shady bet still ir par Karlīnu jo pirmkursniekus vajag.  

Artūrs: piekrīt Leldei.  

Guna: joprojām par Līvu.  

Malvīne: domas nav mainījušās 

Laura: Karlīnai ir motivācija. Līva dara lietas. Vieglāk būtu ar Līvu.  

 

Līva: par 7 pret 7 atturas 4 

Karlīna: par 10 pret 6 atturas 2 

Karlīna ir ievēlēta par kultūras virziena vadītāju. 

 

• Akadēmiskā virziena vadītājs 

Izvirzīti: Ernests, Dace, Līva, Dāvis, Patriks, Gabija, Andra, Malvīne, Lelde, Daniela. 

Kandidē: Ernests, Dāvis 

Ernests bliež vaļā 

Tieši tā kā akadēmiskais virziens. 

Pirms manis bija Irina, viņa taisīja mācību vakarus ar datoriķiem. Būtu cool taisīt tādus ar ķīmiķiem, jo Rēķis 

ir ļauns kurva. Tātad – mācību vakari ķīmijā. Un bioloģijā. Fiziķiem noderēs. 

Es nezinu kredītpunktus. 

Akmens ručī diferenciālvienādojumus, jo faken Margarita ir tāds homomaker. 

JAUTĀJUMI 

• Laura: Kas tev par mērķi? 

Nomainīt pasniedzējus un turpināt mācību vakarus. 

• Malviška: Vai tu ietu uz FN valdi un uz domi? 

Ies uz domi un FN valdi. 

• Lelde: Vai tu risināsi opto, matemātiķu un matskolotāju problēmas. 

Mēģinās. 

• Lelde: Ko darīsi ar kursa vecākajiem? Nu kādas 7 kursa vecāko sēdes? 

Rīkošu sēdes, apsolos gada laikā 7 sēdes. 

• Akmens: Kam vajag kursa vecākos? 



Tie pārstāv kursa vecākos. Izplata e-pastus. Uzņemas saliedēšanas pasākumus. Kursa vecākie zina 

kursa problēmas. Mūsu kursa vecākais ir sevišķi skaists. 

• Lelde: Ko darīsi, ja pasniedzēji borzīs par atzīmēm? 

Ir ok sekmes. E-studijās vari apskatīt pēdējo gadu kursa vidējās atzīmes.  

IENĀK DĀVIS 

Haiiiiiiii, es Dāvis. Zin ko darīšu? Runāšu ar kursa vecākajiem. Iesaistīšu viņus SP vidē. (Ei nost, tas čalis 

normāli močī visu). Man patīk mācību vakari. E-studijas ir tuksnesis. Vēzis vienīgais tur kaut ko ieliek. 

Algebrā vēl ir gala vērtējums, bet figviņzin kas to veido.  

Ā jā, esmu pirmkursnieks, uzdodiet jautājumus. Bet nu man pozitīvi, ka es neesmu pieradis pie viduvējības un 

būšu vēl sparīgs cīnīties. 

Esmu ražīgs, palīdzu cilvēkiem. Mana motivācija ir tā, ka es atbildu par visiem. 

JAUTĀJUMI 

• Zigfrīds: Nav bail kļūdīties? Lustrācija 

Es neraudu par savām bēdām. 

• Malvinčiks: Cik spēcīgs esi akadēmiskā jomā? 

Man ir tīri ok. Man nav bail no pasniedzēja. 

• Akmens: Kas ir, ja pasniedzējs aiz personīgās nepatikas izgāž bakalauri. 

Es tev piekrītu. Nevar tā darīt. 

• Guna: Ko darītu citu, ja tevi neievēlētu? 

Palīdzēšu pasākumos un moš arī propagandā. Pirmkārt akadēmisko. 

BAZARS 

Akmens: Dāvis ekšelī super, ar ņuhu. Bet nu es par Ernestu galu galā. 

Daniela: Man sāpēs sirds, ja Ernests nebūs vadītājs. 

Guna: Ernests ir gribošs. 

Lelde: Dāvis čist super. Bet nu vajag nepirmkursnieku. Lai ir Ernests. 

Artūrs: Mans sakāmais nav svarīgs. 

Malvīne; Ko TU gribi, Laura? 

Laura: Ja hoču Ernestsu. Viņam boļše saprašana. 

Malvīne: A nu es tā domāju, ka Dāvis bija kvalitatīvs. Bet nuuuuuuu.. Ernests! Pieredze, tomēr. 

Dace: Jāiet runāt ar pasniedzējiem, jāstrīdās. Ernests tāds štengrāks buks. Mmmmmm. Dāvis vēl mazliet pa 

pieklājīgu. 

Zigmunds: DAOM -sekmes nav svarīgas- ASDOFNAODSFOO -Ernests- OONOSFN 

Karlīša: Dāvis ir jauks cilvēks, piekrīt visam un bail, kā viņš neies strīdēsies. 

BALSOJUMS 

Vēlēšanas: 



Ernests 

 par-14 pret-0 atturas-5 

Dāvis 

 par 4 pret-7 atturas-8 

Ernests ir jaunais akadēmiskais skrablords. 

• Ārlietu ministrijas vadītājs 

Izvirzījumi: Mašija, Kriviņš, Dāvis, Līva, Kaspars, Lana, Andra, Patriks, Lelde, Malvīne, Danielai 

Kandidē: Maša kandidat, Kriviņš 

MAŠA: TI MŅE DAŠ PĻUSIK TI MŅE DAŠ TI MŅE TI MŅE DAŠ 

Maša: Esmu matstatu pirmā kursa vecākā. Man patīk darīties un būt aktīvai, tāpēc esmu SP. Uzskatu, ka man 

sanāk runāt ar cilvēkiem, man to patīk darīt. Es māku izteikt savu viedokli, un tāpēc uzskatu, ka amats ir 

piemērots man. Jo ejot pie sponsoriem, vieslektoriem, es spētu viņus pārliecināt. Tas arī ir galvenais, kāpēc es 

varētu būt MAŠA KANDIDAT!!! 

• Zigbors: Varbūt tev ir kontakti ne LU studentu pašpārvaldēs? 

Gan LV, gan citur es varu atrast paziņas, kas tur dara lietas. Un es mazliet māku krieviski. Varu 

savilkt kādu kopīgu pasākumu. 

• Oskars: Esi kaut ko ar sponsoriem darījusi? Kā to dara? 

Esmu sponsoru čika ziemīšu ballē, tā ir mana pagaidām pirmā un vienīgā pieredze. Te nu es rakstu uz 

darba e-pastiem, mazliet arī privāti. Pagaidām iet ok. 

• Daniela: Cik sponsori? 

4 I think. 

• Laura: Cik uzrakstīji? 

10 kkur tā. 

• Laura: Tev nebaida monotons darbs? 

Tas tomēr ir darbs ar cilvēkiem, es to spēju darīt ar savu Mašas īpašo pieeju ;) 

• Guna: Kā ar zvanīšanu sponsoriem? 

Jau zvanām! 

• Daniela: No 1-10, cik skaista es esmu? 

Nu kkur 8 

• Laura: Kā mācības? 

 Chill 

• Zigštrīds: Vai mēs no tevis varam sagaidīt padstavu? 

Nē. Esmu atbildīga čiksa. 

• Malvīnuss: Cik tev palīdzēs cilvēki šito? 



Eņa palīdzēs. Un gan jau vēl. 

KRIVIŅŠ 

Arturito: Es ar reiz meklēju ziemīšu ballei sponsorus. Un Valentīn dienai. Man ir pieredze. Es vnk to varu. 

Iesvētībās arī meklēju. Bija ok, nu! 

• Laura: Es aizmirsu savu jautājumu. 

• Daniela: Kā tev ar komandu sponsoru meklējumos, tāda bija? 

Definē komandu. 

• Daniela: bleh 

Tas ir viena cilvēka darbs. 

• Zigtrons: Kā tev ar citu augstskolu SP?  

Es zinu VeA kultūras virzienu, man ir ViA māsa sabiedriskās attiecībās. Ir cilvēki, mazais! 

• Guna: Vai atdzīvināsi zvanīšanu? 

Kurš tev teica, ka tas ir nenotiek? 

• Guna: Blūms 

Es to daru. 

• Laura: Ko tu saki, ka tev dod dāvanas? Man viņi neko nedod. 

Tas ir mans noslēpums ;) 

• Malvišs: Pastāsti, kā tas ir viena cilvēka darbs? 

Tas ir viss viena cilvēka darbs? 

• Malvīne: Bet nu ja kāds grib darīt? 

Da tad pamācīšu. Oskars Valtenbergs arī tāds rīko šito. 

• Daniela: Baldonei tomēr vajag vairāk sponsoru meklētājus. 

Bet es pats varu. 

• Daniela: Kā sadarbosies ar augstskolām ārzemēs? 

Ir kontakti ar Minsku, Maskavu, Baltiju. Viss ok. 

• Daniela: borzi, borzi, borzi 

Es pats tikšu galā. 

• Akmens: Tev neapriebsies vārds “sponsori”? 

Jā, neapriebsies 

• Laura: Un kā tu tiksi galā, kad būs jābrauc tirgot grāmatas? 

Tad nodošu amatu citam. 

• Daniela: Cik skaista esmu? 
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BAZARS 

Laura: Tas pa lielam ir viena cilvēka darbs, srsly. Man neviens īsti nepalīdzēja savulaik. 

Kalvis: Ņemam vnk kādu, kas to izdarīs labi. Porziņģis > 10 sīkie 

Malvīne: Jā 

Daniela: Piekrītu Malvīnei. Artūrs nepatika kā prezentēja, bet gribu valdē. 

Oskars: Mentalitāte. Artūrs nesastrādāsies. Maša sastrādāsies. Jāņem Maša. 

Akmens: Maša teica visu, ko gribējām dzirdēt. Artūrs bija ietiepīgs. 

Ernests: Artūrs nedarīs, kamēr nepaprasīs. Un uz Baldoni viņš nebūs. 

Zigballs: Laura sarunās, un Artūrs darīs visu. 

Daniela: Pirmīši. Kā ir ar Mašas pašiniciatīvu? 

Andra: Maša actually baksta mūs. Srsly. She tha bawss. 

Lelde: Man patīk Artūrs. There, I said it. Un es piekrītu, ka vienam jāmeklē sponsori. 

Laura: 10 e-pasti mēneša laikā nav daudz. Par maz. Gribu vairāk. 

Lelde: Ko TU gribi, Laura? 

Laura: Nu Artūram es uzticos. Man bail par Mašas mācībām. 

Zigštrams: Ebrejs 2. pasaules karā atnāk uz komisariātu, grib karot. Ok, sūta izdalīt skrejlapas. Atnāk ar 

kaudzi reihsmarku. Sak: “Vairāk nesūti man tādos uzdevumos, prece ir ejoša”. 

BALSOJUMS 

Marija Trolololova 

 par-1 pret-8 atturas-9 

Artūrs Kriviņš 

 par-16 pret-0 atturas-2 

• Propagandas virziena vadītājs? 

Izvirzījumi: Patriks, Kaspars, Sabīne (tikko apstiprināja mandātu), Mawa, Lelde, Dace, Andra, Dāvis, Līva, 

Danielai 

Kandidē: Patriks, Danielai 

PATRIKS 

Patriks: Es kandidēju, jo 1) man ir bijusi pieredze vidusskolā, 2) attīstīs manas saziņas spējas un 3) pats 

galvenais, nākotnē vēlos saistīties ar politiku, un tas ļaus iepazīt, kā cilvēki domā un pārstāvēt savu pusi, tobiš, 

fizmatus. Esmu taisījis propagandas posterus, video utt. Es biju galvenais propagandists CuČ. Feisīti nelietoju, 

bet nu tas man netraucēs. Es bildēju lietas. Gramatika man netraucē, un cilvēki man palīdzēs. Atdzīvināsim 

FMF instagramu. 

• Oskars: Atdzīvināsi Fizmatu baumas? Lielie plāni pagrīdes propagandai? 

Universitāte ir vieta, kur eksperimentē. Nezinu, kāda jēga no twittera. Primāri propagandēšu caur feisi 

un instu. Viss atkarīgs no mērķauditorijas. 



• Laura: Zini Skolu 2018? 

Jā, Ķīpsala. Biju. Kruti. Fizmatu stends bija nice. Nogāju garām. Bet es varu yiiiii. Un uzreiz atbildēšu 

Zigštrausam, jo zinu, ko tas prasīs. Esmu gan D, gan A. 

• Akmens: Vai esi labāks fotogrāfs par Andru? 

Nē. 

• Akmens: Ar ko esi labāks par to otru kandidātu? 

Es neesmu tik vecs, labāk pārzinu jaunatni. 

• Oskars: Ko tu propagandēsi? 

Ka jānāk uz fizmatiem. Saturu vēl sadomāsim. 

• Lelde: Logo un mājaslapa? 

Kāds progress? 

• Lelde: Nav progresa. 

Apburoši. Logo nav prioritāte, bet jāpačakarē mājaslapa, lai ir saistošāka. Nu logo uzticēsim kādam 

radošākam cilvēkam. Sataisīsim konkursu or watnot. 

• Lelde: Kā taisīsi, lai pašiem fizmatos būtu jautri? 

Ir idejas ar pasākumiem. Diemžēl viens ir līdzīgs Čujam, Ņuham un Poņai. Mazliet tādu pieskaņu 

gribu visiem pasākumiem, ka jādara kopā. Likt lepoties, ka ir fiziķis, matemātiķis, optometrists. 

Redzēs, vai tas ies uz jaunajiem.  

• Kaspars: Tev būs laiks? 

Bro! Esmu perfekcionists, izdarīšu! 

DANIELA 

Daniela: ABCDEJDIRST. Es jau esmu atmetusi sev cerības. Nebalsojiet par mani! Pastāstīšu savu dzīvi tā 

vietā. 

• Ziemelis: Kāpēc tu tik depresīva? 

A vot. 

• Akmens: Cik no 1-10 skaista tu esi? 
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• Vimba: Kas tev ar to logo? 

Nu čakars, viņu ir bik pa daudz versijās. Vajag ko jaunu. 

• Vimba: Un klasika? 

Neaizskarama. 

• Lelde: Ko domā par twitteri? 

Es viņu lietoju, Oskars lieto, bet tas vairs nav tas. 

• Guna: 1-10 amats? 



Necik :D Bet skaista es esmu. 

BAZARS 

Laura: Beidzot kāda sagatavota prezentācija. 

Vimba: Patriks ir propagandas mīlis. 

Kaspars: Viņš to grib. 

Akmens: Šito nevajag vilkt garumā. 

BALSOJUMS 

Patriks 

 par - 16  pret - 0  atturas - 1 

Danielai 

 par - 0  pret - 10  atturas – 7 

6. FN valdes vēlēšanas 

Izvirzījumi: Aloizs, Vimba, Ernests 

Kandidē: Aloizs, Vimba 

ALOIZS 

Aloizs: Esmu pirmo fizbaku kursa vecākais. Gribu darīt lietas, jau veidoju kontaktu ar fizikas mācībspēkiem 

un administrāciju. Daudz tusēju teorētiskās fizikas katedrā. Nu būs interesanti man. 

• Maša: Kāpēc tu vēlies to darīt? 

Es tikko to pateicu. 

• Oskars: Kāpēc tu uzturies tai katedrā? 

Visforšākā vieta. 

• Laura: Pabeigsi šo semestri? 

Cerams. 

• Daniela: KO NOZĪMĒ CERAMS? 

Nu, var piestrādāt. 

• Ernests: Kurā priekšmetā? 

Buligins :D :D Nu fizikas kursos vispār pasniedzēji nav atsaucīgi? 

BAZARS 

Ernests: Ko jūs čīkstat par Kaldri? Es pie viņa nodevu lapu ar skaitļiem un dabūju seši. 

VIMBA 

Vimba: Man ir ok kontakts, varēšu uzspiest savu viedokli. Spēšu pastāvēt par viedokli. 

• Akmens: Tava labākā prezentācija līdz šim. 

• Oskars: Tev ir kādas sliktas attiecības ar pasniedzējiem? 



Nē. 

• Oskars: Akadēmiskā līmenī? 

Jā. 

• Laura: Zini, uz ko kandidē? Ok, nē. 

• Kaspars: Kas tevi kaitina? 

Kavē progresu, nemeklē labākos risinājumus. 

BAZARS 

Oskars: Vimba izskatījās salīdzinoši pārliecinoši. Ir izdzīvojis divas sesijas. 

Akmens: Aloizs ir enerģisks, to grib. Lai iet! 

Laura: Jā, viņš nāca pie manis. 

BALSOJUMS 

Aloizs 

 par - 14  pret - 1   atturas - 1 

Vimba 

 par - 0   pret - 0  atturas - 16 

7.Ciparkūkas 

Izvirza: Daniela 

Kandidē: Daniela 

Daniela: Liela piparkūka katrai fakultātei un LU SP. Pievienosim mazgājamo līdzekli, kas mums ir surplusā. 

Nākšu ar Džihādiņu. Būšu Konsuela. Pievienošu pildspalvas. 

• Zigis: Kad būs? 

Decembrī. Es iesitīšu pa seju tiem, kas ēdīs piparkūkas. 

8.SP atslēga 

Es neko nesaprotu. Atslēga maksā eiro piezmit. Lelde māca lietot. 

9.Dažādi 

Kalvis: dodiet baterijas jauniem fizmatu plakātiem kthx bai. 

Propagandas virziena vadītājs: Kādas baterijas? 

Kalvis: Yup. Normālas datora baterijas, kas to pavelk. 

Laura: Nākamā kopsapulce. Sataisīšu doodli, bet likšu uz nākam nedēļu. 

Daniela: Kā skaista sieviete atgādinu, ka ir LU SP gada balva. Nominācijas ir iesniedzamas līdz 26. 

novembrim.  

Akmens: Būs kopīgā nomināciju rakstīšana FMF SP vārdā? 

Daniela: Ar veco valdi rakstīsim. Vari pievienoties. 



Zigis: Piektdien pirts. PBS afķis + saliedējošais jaunajam sasaukumam. 

Laura: Būs arī kas vairāk par vnk piedzeršanos. Dalības maksa – pitaks. 

Sēde beigta 22:54 

Protokolēja: Marija Terlanova, Akmens Akmens 

  


