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Norises vieta: Zellija, 233. telpa 

Sēdi vada: Daniela Reihenbaha 

Valdes locekļi/Biedri: Malvīne Nelda Strakova, Lelde Švinka, Dace Gaile, Krišjānis 

Penka, Daniels Dāvis Ore aka Daņix Skorpions, Ritvars Māsāns, Alfrēds Mežulis (aiziet 

20:10), Līva Elizabete Liepiņa, Kristians Draguns, Irina Marčenko, Karīna Segruma, 

Lana Lazareva, Romāns Konstantinovs (aiziet 20:01), Ilvija Lazdiņa (aiziet 17:58), Laura 

Orliņa, Rota Brūna (ierodas 17:26), Pēteris Potapovs (ierodas 17:25), Ernests Einbergs 

(ierodas 17:41, aiziet 20:10), Arvīds Viesturs Vimba aka Samsungs (ierodas 17:42), 

Mārcis Akmeņkalns (ieroda 17:09, aiziet 18:45) 

Viesi: Viktorija Leimane, Kalvis Lauberts (aiziet 17:36), Valts Liepiņš (aiziet 20:20), 

Jānis Blūms, Kristaps Kļava aka Sneks (ierodas 17:39), Artūrs Kriviņš, Pēteris Ratnieks 

Darba kārtība: 

1. Iesniegumu apstiprināšana 

2. Mandātu apstiprināšana 

3. Darba kārtības apstiprināšana 

4. Balsu skaitīšanas komisijas izveide 

5. FMF domnieka vēlēšanas 

6. Matemātikas studiju programmas padomes (MSPP) biedra vēlēšanas 

7. Akadēniskā ministra vēlēšanas 

8. Revīzijas komisijas vēlēšanas 

9. Mazo SP amatu atbildīgo vēlēšanas 

10. FMD galvenā organizatora 

11. Dažādi 

12. Biedru fotografēšanas SP sienai 

Sēdes sākums: 17:05 

 

 

1. Iesniegumu apstiprināšana 



Melita Vantere lūdz atbrīvot viņu no šodienas kopsapulces, jo ir jāiet pie ārsta. 

Daniela aicina šo apstiprināt, kas vienbalsīgi tiek izdarīts. 

2. Mandātu apstiprināšana 

Kristians un Romāns apstiprina savus mandātus. 

3. Darba kārtības apstiprināšana 

Darba kārtība apstiprināta vienbalsīgi. 

4. Balsu skaitīšanas komisijas izveide 

Izvirza Līvu, Irīnu, Krišjāni, Viktoriju, Artūru, Daņiku, Mārci, Leldi, Malvīni, 

Romānu.  

Apstiprina Līva, Irīna, Mārcis. 

Vienbalsīgi apstiprināta komisija šajā sastāvā. 

5. FMF domnieka vēlēšanas 

Komisija iziet sagatavot biļetenus. Tā kā Alīna atteicās arī no domnieka mandāta, tulīt 

tiks izlemts, kurš pārņems viņas vietu. Daniela ātri iepazīstina ar amatu. 

Izvirzījumi: Dace, Daņix Skorpions, Alfrēds, Karīna, Kristians. 

Apstiprina Dace, Skorpions, Kristians 

Laiki: 2:2:3 (8), 1:1:2 (4), 2:2:2 (0), 1:1:1 (0) 

Nav iebildumu pret atklātām vēlēšanām. 

Izsakās Dace. 

Dace, statistiķis, 2. kurss. Jau ir MSPP biedrs, zina daudz par matemātiķu sāpēm. 

Uzskata, ka būs arī forši iesaistīties Domē. Apgalvo, ka neapniks un ka nenometīs 

amatu pēc mēneša, jo ja nepatiktu akadēmiskās lietas, neiesaistītos jau 2. Gadu MSPP. 

Izsakās Daniels. 

Daniels Dāvis Ore aka Daņix Skorpions. Daņiks saīsināti no Daniels, «x» beigās, jo 

«Xtream». Kāpēc Skorpions? Kāpēc ne? Pirmā labākā īpašība – esmu šarmants.. 

Gribu darīt akadēmiskās lietas. Būšu uz sēdēm. 

Kalvis: Kāda ir tava 2. un 3. labākā īpašība?  

Daniels: Esmu šarmants. 

Ritvars: Kas vada optometrijas nodaļu?  

Daniels: Nemelošu - nezinu. 

Izsakās Kristians 

Sveiki, biedri. Īstenībā neko daudz nezinu par šo amatu, bet būtu patīkami būt 

domniekam. 



Ritvars: Ko domā darīt Domē?  

Kristians: Klausīties un aizstāvēt studentu viedokli. 

Daniela: Vai tev ir brīvas trešdienas?  

Kristians: Trešdienās tikai viena lekcija. 

Daniela: Vai pēc mēneša nenometīsi mandātu?  

Kristians: Ja neinteresēs, tad nometīšu. 

 

Ierodas Pēteris P. un apstiprina mandātu. 

Apspriešana 

Daniela aicina balsot par Daci, jo viņa ir vienīgā, kam tas interesē. Mārcis ir par 

humoristisko Daņiku, jo viņš nopietnajās sēdēs varētu ieviest nelielu „gaismiņu”. Ja 

būs Daņiks, tad viņš to varēs labi apvienot ar akadēmiskā ministra amatu, ja tiks arī 

tur. Irina aicina dot Daņikam iespēju akadēmiskajā jomā. Daniela atgādina, ka šis 

amats tomēr ir ļoti nopietns. 

Balsošana: Dace 14 par, Daņix 4 par, Kristians 0 par 

6. Matemātikas studiju programmas padomes (MSPP) biedra vēlēšanas 

Arī šī vieta nesen piederēja Alīnai. Šoreiz par amatu izstāsta Dace. Saka godīgi: tās 

sēdes ir diezgan skumjas, un, kad atnāk epasti, darba kārtībā ir 2 punkti, no kuriem 

viens ir «Dažādi». Sēdes parasti notiek otrdienās.  

Izvirza Daņiku, Mārci, Pēteri I (Ratnieku), Romānu, Alfrēdu, Lanu, Irinu, Līvu, Ilviju 

Apstiprina Daņix, Pēteris I, Romāns 

Daniela ierosina izmantot tos pašus laikus un atklāto balsošanu. Rota iebilst pret 

pēdējo. 

Izsakās Daniels 

Labdien atkal, esmu Daņix Skorpions. Es vēlos iesaistīties un jūs nekādīgi mani 

neapstādināsiet! Šoreiz bez jokiem vēlos iesaistīties. Būšu labāks par Ratnieku. 

Gatavs izteikt citu viedokļus.  

Izsakās Pēteris I 

Sveiki, dārgie domnieki, valde, biedri! Esmu akadēmiskā virziena vadītājs, tāpēc 

jaunu varat neievēlēt. Esmu piemērots, jo esmu izgājis cauri šai ne pārāk labajai 

(sūdīgajai) programmai, tāpēc esmu piemērots. 

Vai esi gatavs taisīt aptaujas? - Jā. 

Ko darīsi nākamgad? - Studēšu maģistrantūrā.  

Vai būsi fakultātē un vai uzklausīsi studentu viedokļus? - Būšu fakultātē, vakšu 

cilvēku viedokļus. 

Plāno pabeigt Vēža lietu. Īsumā par to: matemātiķi programmēšanā mācās visual 

basic for applications, kas vairs nav aktuāla darba tirgū. Vajadzētu mācīties datu 



analīzi un apstrādi, kas ir būtiska statistiķiem, kā arī nomainīt programmēšanas 

valodu. 

Romāns 

4. kursa matbaks. Kandidē, jo ir redzējis daudz nepilnības programmā. Piedalījās 

“Erasmus+” programmā Čehijā, var salīdzināt. Nebūs zinātnieks, uz maģistru neies. 

Var pateikt visu, kas nepatīk un aizstāvēt to.  

Dace: Vai nebaida, ka tas var traucēt mācībām?  

Romāns: Nē, jo esmu komunikabls, pazīstu pasniedzējus, varu ar viņiem parunāt. Tas 

ir atkarīgs no pieejas. Plāno arī iestāties akadēmiskajā ministrijā un runāt ar 

pasniedzējiem.  

Ir idejas, kādēļ absolvē tik maz matemātiķu un grib to mainīt. 

Dace aicina balsot par Pēteri, jo Romāns, šķiet, nesaprot, ko viņam jautā, bet Pēteris 

uzklausa. Malvīne atbalsta Romānu. Romānam ir stingra nostāja, un viņš neatkāpsies 

no tās, kā arī ir labas atzīmes, kas nav mazsvarīgi šajā amatā. Romāna runāšanas 

spējas var būt lieliski izmantojamas sarunās ar vadību.   

Ierodas Pēteris I, jo esot laiks. Ar grūtībām izdodas izdzīt viņu atpakaļ ārā un turpināt. 

Rota ieminās, ka nejauši papusdienoja ar Romānu, ko vēlāk gan nožēloja, gan 

nenožēloja reizē, jo Romāns baigi piekasoties, kas ir vajadzīga īpašība šim amatam. 

Mums ir balsu skaitīšanas pauzīte. Tikmēr, lai netērētu laiku, Daniela ierosina sākt 

fočēties. 

Balsošana:  Daņiks: 1 par, 12 pret, 8 atturās; Pēteris I: 3 par, 7pret, 11 atturās; 

Romāns: 16 par, 3 pret, 2 atturās. 

7. Akadēmiskā ministra vēlēšanas 

Izvirza Kristianu, Alfrēdu, Irinu, Daņiku, Romānu, Karīnu, Ritvaru. 

Apstiprina Romāns un Ritvars. 

Laiki: 2:3:5, 3:3:5, 2:3:10, 3:5:10  

Izsakās Romāns: 

Viss, ko teica iepriekšējās vēlēšanās, attiecās tieši uz matemātiku, bet viņš ir gatavs 

strādāt arī pie pārējo programmu problēmām. Pastāsta interesantu lietu par to, ka var 

izvēlēties B daļas kursus no citām programmām, ko neviens parasti nezina. 

Daniela: Vai spēsi pielāgoties un apmeklēt valdes un vadības sēdes? - Spēšu.  

Kurā vietā prioritāšu sarakstā būs akadēmiskais? - 5. vietā.  

No cik? - No visām, bet globālā veidā uzreiz pēc studijām. Apsolās taisīt regulāras 

sēdes. Grib aicināt visus uz sēdēm. Ja cilvēki neatnāks, tā nebūs problēma, jo pats būs 

tāpat sagatavojies.  

Ko domā par Danielu? - Divas kājas, divas rokas, gudra galva.  



Vai māki klausīties? - Jā.  

Vai māki sadarboties? – Kāpēc jautājumi sākas ar “vai”? Jā.  

Izsakās Ritvars 

Ir šeit daļēji no savas gribas, daļēji pienākuma sajūtas dēļ. Vājā puse - bakalaura 

darbs. Ir  labāks par Romānu, jo šaubās, ka Romāns zina lietas par optometristiem un 

fiziķiem, uzskata, ka viņam nerūp attiecības ar vadību. Drošs, ka Pēteris turpinās savu 

cīņu ar Vēzi. 

Vai apmeklēsi valdes sēdes, ja rīkošu otrdien un trešdien, kad ir koris? - Jā. 

Kāpēc tev šķiet, ka Romāns sabojās attiecības ar vadību? - Viņš nepiedomās, ko saka,  

jo viņam vairs nebūs šeit jāmācās. 

Vai tu tiešām gribi būt akadēmiskais ministrs? - Uz 6-7 desmitbaļļu sistēmā.  

Vai būtu gatavs sūdzēties par problēmām, pat ja pašu tās nesāpina? - Jā, noteikti. 

Vai tiec valdes un vadības tikšanās laikos? - Jā. 

Apspriešana 

Laura uzskata, ka šajā ministrijā ir robeža, līdz kurai var bojāt attiecības ar vadību un 

tiešām kaut ko panākt. Mārcis izsakās pret šo argumentu, jo tas var negatīvi ietekmēt 

komandas darbu. Pēteris nepiekrīt, ka Romāns izbojās attiecības ar vadību, jo viņiem 

tās lielākoties esot labas. Uztrauc tas, ka viņš nākamgad nemācīsies. Daniela un Rota 

atbalsta Ritvaru, jo liekas, ka būs labāk sastrādāties tieši ar viņu. Mārcis: vai Romāns 

nebojās mikroklimatu? Rota aicina neuzticēt savu balsi Pēterim, jo viņš ir Romāna 

lielākais fans. Rota: Ritvars ir cilvēks kurš daudz sūdzas. Romāns arī daudz sūdzas, 

lāmājas, bet kaut ko dara. Pēteris: Romāns būtu labs kā vadītājs, jo rīkos regulāras 

sēdes. Svarīgs jautājums, ko apdomāt - pie kura no abiem labprāt nāktu uz sēdi.  

7 minūšu pauzīte uzpīpēšanai un balsu skaitīšanai. 

 Rezultāti: Romāns: 11 par, 6 pret, 3 atturās; Ritvars: 8 par, 7 pet, 5 atturās 

8. Revīzijas komisijas vēlēšanas 

Daniela sagatavoja īsu paskaidrojumu visiem, kas nelasa epastus.  

Izvirza Jāni, Ernestu, Rotu, Kristianu, Irinu, Valtu, Pēteri II (Potapovu), Daņiku, Pētri 

I, Alfrēdu.  

Apstiprina Jānis, Ernests, Rota, Pēteris I. 

Laiku ierosinājumi: 0.5:0.5:1 (6 par), 1:1:3 (11 par), 2:2:2 (1 par) 

Visi piekrīt nobalsot atklāti, tomēr Daniela atgādina, ka statūtos rakstīts - šīm 

vēlēšanām obligāti jābūt aizklātām. 

Jānis 

Esmu Jānis Blūms. Neesmu biedrs. Gribu skatīties, lai nekas netiek darīts cilvēkiem 

aiz muguras.  



Cik reizes plāno veikt pārbaudi? - 1 reizi pēc sesijas un vēl 2 reizes. Kopā 3. 

Ernests 

Sākumā gribēja būt par finansistu. Kad uzzināja, ka revīzijas komisija dara ko līdzīgu, 

un turklāt var apvainot pašu finansistu, izdomāja, ka ir piemērots šim amatam. Grib 

veikt vienu pārbaudi pēc sesijas, vienu pēc Baldones. 

Rota 

Bija SP vadītāja. Zina lietas, domā, ka šī ir kruta lieta, ko darīt.  

Pēteris I 

Kandidē tādēļ, ka uzaicināja Rota. Apsveic Romānu ar jaunu amatu akadēmiskajā 

virzienā. 

Kad grib veikt pārbaudi? - Jo biežāk jo labāk.  

Daniela ierosina balsot par visiem. Jautājums, kā balsot. Nolemts, ka var atzīmēt 

«par» vairākas reizes. 

Balsošana: Jānis: 18 par, 0 pret, 0 atturas; Ernests: 18 par, 0 pret, 0 atturās; Rota: 17 

par, 0 pret, 1 atturās; Pēteris I: 17 par, 0 pret, 1 atturās. 

Visi četri veido jaunu revīzijas komisiju. 

9. Mazo SP amatu atbildīgo vēlēšanas 

1. Atbildīgais par SP telpu un aizsimto 

Izvirza Līvu, Irinu, Daņiku, Karīnu, Rotu, Ernestu, Krišjāni, Kristiānu, Pēteri I, 

Vimbu, Valtu 

Apstiprina Līva un Valts 

Laiki: 1:1:3 (1 pret, 1 atturās, pārējie par) 

Līva 

Līva Elizabete Liepiņa, studē 1. kursā statistiku. Grib apvienot lietderīgo ar labo, 

iejusties jaunajā vidē un uzturēt telpu kārtībā. 

Vai tev patīk tīrīt? – Jā. 

Cik bieži uzturies SP telpā? - Ne pārāk bieži, aptūveni 3 reizes nedēļā. 

Vai tu pati mazgātu krūzītes? - Jā, es varētu. 

Vai tīrīsi arī aizsimto, ja tur būs baiga nekārtība? – Ja būs nekārtība, tad jā. 

Valts 

Valts Liepiņš, 1. kursa fiziķis. Piedalījās talkā, izdomāja, ka nepatīk situācija 

aizsimtajā. Uzskata, ka ir bardaks, kas riktīgi nepatīk, tādēļ vajag labot. Gandrīz vai 

dzīvo SP telpā, un ir gatavs arī pats iztīrīt krūzītes. Koju istaba labā stāvoklī.  



Aizmirsām nolemt, kā mēs vēlēsim. Visi par atklātajām vēlēšanām. 

Laura atbalsta Līvu, jo pati sākumā baigi neuzturējās SP telpā un šī ir lieliska 

motivācija biežāk tur nākt. Rota saka, ka amats tam arī ir domāts. Karīna iebilst pret 

Līvu: viņa neuzturās telpā un arī diezgan negribīgi tur iet, kad viņu aicina. Vimba 

saka, ka kā atbildīgo par tīrību un kārtību ievēlētu meiteni. 

Balsošana : Līva: 18 par, Valts: 1 par 

2. Sporta cilvēks 

Izvirzījumi: Alfrēds, Daņix Skorpions, Kristaps, Kristians, Artūrs, Ernests, Rota, 

Valts, Vimba aka Samsungs, Karīna 

Apstiprina Alfrēds, Skorpions, Kristians, Artūrs 

Alfrēds: 

Runa netika piefiksēta tehnisku iemēslu dēļ (vadītāja nejauši notīrīja no tāfeles 

izvirzīto vārdus un diktēja, kas tur bija). 

Zina, kas ir miniturnīrs, bet nezina, kā tas notiek. Pievienotu tām stafetes. 

Daņix 

Kā mēs jau visi zinām, Daņix Skorpions. Pirms aptūveni 6 kandidatūrām kandidēja 

par kultūras ministru. Grib, lai miniturnīrs izdodas. Ir ļoti sportisks cilvēks. Pagāšgad 

nepiedalījās miniturnīrā un šahu uzskata par sportu. 

Ko citu jaunu gribētu uztaisīt? - Grūti teikt. Patīk Vimbas doma par e-sportu. Rota 

jautā, vai uzorganizētu Fizmatu orientieri. Daņiks piekrīt. 

Kristians 

Kristians, 1. kursa fiziķis. Kandidēja Domē, bet tā neinteresēja tik pat, cik sports. 

Labprāt rīkotu šaha turnīrus, ko arī pats spēlē. Grib būt ministra labā roka. Par 

orientieri pakonsultēsies ar kultūras ministru.  

 

Artūrs 

Artūrs Kriviņš, 1. kursa fiziķis. Ir maza pieredze organizēšanā, bet pats daudz tiesā 

dažādos sporta pasākumos un sporto. Apmeklē treniņus LU vieglatletikā. Uzņemtos 

noorganizēt fizmatu orientieri.  

Apspriešana 

Laura uzticētos Artūram, jo šis ir vienīgais cilvēks, kurš padomājis viņu aizvetot vai 

palīdzēt, un apmeklē visus pasākumos. Vairāki ieminās, ka varbūt Daņikam beidzot 

jādod iespēja. 



Balsošana: Alfrēds: 2 par, 7 pret, 7atturās; Daņiks: 10 par, 5 pret, 1 atturās; 

Kristians: 1 par, 9 pret, 6 atturās; Artūrs : 3 par, 6 pret, 7 atturās. 

3. Atbildīgais par SP TV 

Izvirza Valtu, viņš apstiprina un iziet parunāt. Neoficiali šis amatiņš jau ir viņa, kopš 

televizors ir uzlikts un “dod gaismu”. Dara, ko var un turpinās darīt, bet «pa savam.» 

Izmanto amatu arī saviem nolūkiem, bet neatklās, kādi tie ir. Šobrīd ir vienīgais, kurš 

to māk un dara. 

Balsošana notiek atklāti: 1 atturās, pārējie par 

4. Sponsoru cilvēks 

Daniela pasaka, ka amats nav grūts.  

Izvirzījumi: Laura, Dace, Pētetis II, Irina, Karīna, Vimba aka Samsungs, Kristians, 

Kristaps aka Sneks, Līva, Krišjānis, Rota, Pēteris, Jānis 

Neviens negrib apstiprināt, jo visi, kas var to darīt, negrib to kā pienākumu. Paiet 

laiciņš, un beidzot apstiprina Karīna. Iziet priekšā, savu runu sākot ar vārdiem “es 

riktīgi negribu šito darīt!”. Ir pieredze sponsoru uzrunāšanā, bet ir jau apnicis. 

Jautājums: cik ļoti NEgribi? 

(Atbilde pazudusi :/) 

Apspriešana 

Nevajadzētu uzmest visu darbu Karīnai, bet lai viņa ir par „sponsoru grupas” vadītāju. 

Pārējie aktīvi iesaistīsies un palīdzēs.  

Balsošana notiek atklāti: 1 pret, 3 atturās, pārējie par. 

5. SP pavārs 

Izvirzījumi: Jānis, Rota, Pēteris II, Kŗišjānis, Vimba aka Samsungs, Kristaps aka 

Sneks 

Apstiprina Jānis, Vimba 

Jānis 

Jau pieredzējošs SP pavārs kopš iepriekšējā sasaukuma. Baldonē bija ļoti jautri, 

lielāko daļu neatceras. Var to darīt, bet nevar teikt, ka ļoti vēlas.  

Vai taisi ēst ar mīlēstību? - Taisu kā priekš sevis, lai man garšotu. 

Vimba 

Iziet priekšā, virzās pie tāfeles. Paņem krītu. “Vai jūs zinat, kas šis ir? Jo es zinu - tas 

ir krīts. Un es neļaušu jums ēst neko, kas būtu tik pat negaršīgs.” 



Vai celtos piecos no rīta Baldonē, lai paspētu pagatavot visiem brokastis? - Nē, jo 

nekad neesmu augšā tik agri. 

            Vai taisi ēst ar mīlestību? - Tikai un vienīgi. Bez pannām, bez nekā, tikai ar mīlestību. 

Apspriešanā paliekam pie viedokļa, ka Jānim ļoti labi sanāk un viņš ir ļoti piemērots 

šim amatam. 

Balsošana (atklāti): 13 par Jāni, 1 par Vimbu. 

6. Atbildīgais par tehniku. 

Izvirza Jāni, Krišjānis izvirza sevi, Daniels izvirza sevi. Visi apstiprina. 

Jānis 

Ir bijis arī tehnikas specialists iepriekšējā sasaukumā. Iziet priekšā un izstāsta par 

pienākumiem. Jāziedo laiks, lai paskaidrotu lietas tiem, kas neko nesaprot. Reizēm arī 

jākavē lekcijas, jābūt ātri piejamam, nedrīkst uzmest citus. Ir gatavs palīdzēt jaunajam 

atbildīgajam, ja neievēl viņu. Kandidē diezgan negribīgi, jo ir mazliet apnicis.  

Krišjānis 

2. kursa statistiķis, ar tehniku uz tu, visu nepārzina, bet strādājis gan ar gaismu, gan ar 

citām lietām. Izvirzīja sevi, jo vēlas to darīt. Nebūs tik viegli sasniedzams, jo 

brīvdienās brauc mājās.  

Daniels 

Tos čaļus neievēliet, balsojiet par DJ TANK (laikam par viņu). Varbūt ballē pazūdīs 

skaņa, bet tas nekas.  

Vai tu tiešām gribi? - Nākamais jautājums... 

Apspriežot visus, atkal paliekam pie Jāņa, bet šoreiz neviens īsti nezina, ko darīt. 

Vimba saka, ka Gustavs ļoti gribējis šo amatu, bet viņš netika uz kopsapulci, jo ir 

slims. Vimba zvana Gustavam, ieslēdz skaļruni un jautā, vai Gustavs tiešām grib. 

Gustavs grib, tāpēc ievēlēšanu atliekam uz nākamo sēdi. Tikmēr Vimba ir atbildīgais 

par Gustavu, lai viņš ierastos. Pagaidām par tehniku turpina rūpēties Jānis. 

7. Lietvedis 

Izvirzījumi: Rota, Daņix Skorpions, Lana, Irina, Kristians, Kristaps aka Sneks, Dace, 

Laura, Līva, Karīna, Vimba 

Apstiprina Lana.  

Lana stāsta, ka šajā kopsapulcē jau protokolē, un ir paspējusi protokolēt vēl divas 

sēdes. Viņai patīk, ir pieredze. Trūkumi: daudz drukas kļūdu;  tā kā viņa ir valdē, tad 

būs grūtāk iesaistīties valdes sēdēs un reizē protokolēt.  



Vai ir gatava protokolēt ar papīru un spalvu, ja nebūs pieejama tehnika? – Vairāk 

patīk rakstīt ar roku uz papīra, tāpēc jā. 

Cik daudz Daņika joku ir pierakstījusi šodien? - Nedaudz. 

Vai māk rakstīt ātri? – Nē, mācos.s 

Cik labs ir dators? Vai tiek uz kopsapulcem? – Gana jauns, nopirkts oktobrī, strādā 

labi. Tiek uz kopsapulcēm. 

Mīļakā teksta apstrades programma? – Word. 

Vai grib iemacīties Latex? - Nezina, kas tas ir.  

Laurai šķiet, ka Lana ir forša un viss labi. Rota negrib balsot par Lanu, jo viņai jau ir 

amats. Daniela aicina neņemt vērā šo apstākli. #viss_safe. 

Balsošana (atklāti): 1 atturās, 1 pret, pārējie par. 

Paldies Karīnai par asistēšanu! 

10. FMD galvenā organizatora vēlēšanas 

Rota pastāsta par Fizmatdienām. Galvenā organizatora uzdevumi: čakarēties ar to, lai 

viss notiek. Šis jādara tam, kurš to vēlas darīt.  

Izvirzījumi: Dace, Lelde, Rota, Karīna, Malvīne, Laura, Daniela, Pēteris II, Daņix, 

Ritvars, Irina. 

Apstiprina Dace. 

Laiki 5:5:10 (4, tad 7 par), 4:4:8 (5, tad 9 par), 7:8:9, 3:3:8, 5:5:10. 

Dace, 2. kursa statistiķis. Negāja valdē, jo gribēja organizēt FMD. Pagājušogad rīkoja 

atklāšanas pasākumu, spēs sazināties ar FMD pagājušā gada organizatori. 

Vai ir kkāda vīzija par pasākumu? - Grib attīstīt, lai tur ir arī studentu māksla. Pašai 

nesanāca labi sponsorlieta, jo lielie uzņēmumi un meklēt saka par vēlu. Pirmā 

fizmatdienu sēde būs nākamajā vai aiznākamajā nedēļā. Domā, ka orientieris būtu 

cool un to vajag. Pagāšjušajā gadā nebija uz personības vakaru, jo korim bija svarīgs 

koncerts ar dejotājiem. Domā sazināties ar Akmeni un uzprasīt par personām, arī 

uzspiezt uz Neimani. Ja sāksies sūdi grūtības mācībās, tāpat spēs apvienot ar FMD 

organizēšanu.  

Apspriešana 

Daņix, Daniela un Rota baigi par. Tiešam dara lietas, neheito nevienu un runā ar 

citiem. Daniela aicina iesaistīties organizēšanā. It īpaši pirmkursnieki - iesaistieties, 

cieniet Daci, dariet lietas un make Fizmatdienas great again! 

Balsojam atklāti: 1 atturās, pārējie par 

11. Dažādi 

Ir budžets, ko vajadzētu apstiprināt. Uz doto brīdi kopā aptūveni 6600 eiro, bet reālais 

budžets būs mazāks. Daniela aicina šo apstiprināt.  



Vienbalsīgi par (16 klātesošie biedri) 

Lauras daļa 

Laura pastāsta par semināru, kas būs 8. decembrī (ceturtdiena), vajag 25 cilvēkus, . 

pagaidām pieteikušies 8, bet būs raksts fizmatos un plakāts un viss būs ok. 

Daces daļa. 

Raksta ļoti daudzas skolas. Jāvienojas par laiku, kad tiks izstāstīta prezentācija. 

Pagaidām ierosina nākamajā pirmdien 18:00. Aicina visus, kas pacēla rokas, ierasties, 

lai nebūtu tizli. Malvīne ierosina nofilmēt, Līva var to izdarīt.  

Ziemīšballes daļa 

Ar Ziemassvētku balli esot labi, par biļešu pārdošanu nezina. Ir viens pārdevējs, jo tā 

ir vieglāk uzskaitīt nopelnīto. Ierosina izstaigāt kojas, lai cilvēki pērk biļetes jau 

laicīgi un nāk. Esot forša sastrādāšanās ar fakultātēm, vienīgi ķīmiķi neuztver jokus. 

Dancis iesaka publicēt ziņas lielākoties caur facebook, jo tā vairāk cilvēku redz. 

Ķīmiķi sūdzas par cenu un vispār sūdzas kopumā vairāk, nekā dara. 

Ciparkūkas 

Ierosina cept šjās brīvdienās. Kojinieki atbalsta svētdienu.  

Slava Kaščejevs jautā, kad būs hūdiji. Problēma atrast logo, pazudis. Daniela uzjautās 

Kirilam. 

12. Biedru fotografēšanās SP sienai 

Daniela aicina visus aiziet nofočēties un noslēdz sēdi. 

Sēdes beigas:21:43  

Protokolēja: Lana Lazareva 

 


