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Protokols 

 

LU FMF SP 3. kopsapulce 

 

28.11.2017 

 

Norises vieta: Zellija, 233. telpa 

 

Sēdi vada: Laura Orliņa  

 

Valdes locekļi/biedri: Artūrs Kriviņš, Samanta Zorge, Gabija Jomante, Dāvis Kalvāns, Dace Osīte, 

Patriks Bite, Kaspars Vītols, Toms Akmens, Andra Annemarija Krūmiņa, Karlīna Pole, Laura 

Orliņa, Marija Terlanova, Lelde Švinka, Daniela Reihenbaha, Valts Liepiņš, Līva Elizabete Liepiņa, 

Malvīne Strakova 

 

Viesi: Elvijs Udo Dimpers, Marta Jaunzeme, Artūrs Viesturs Vimba, Daniels Dāvis Ore, Aloizs 

Ostrovskis 

 

Darba kārtība: 

1. Iesniegumu apstiprināšana 

2. Darba kārtības apstiprināšana 

3. Balsu skaitīšanas komisijas izveide 

4. Finanšu virziena vadītāja vēlēšanas 

5. FMF domes biedra vēlēšana 

6. Mini SP amatu atbildīgo vēlēšanas 

 Atbildīgais par SP telpu un aiz 100 

 Atbildīgais par sportu 

 Atbildīgais par tehniku 

 Lietvedis 

7. FMD (Fizmatdienas2018) galvenā organizatora vēlēšanas 

8. Revīzijas komisijas vēlēšanas 

9. Dažādi 

 

Sēdes sākums: 18:12 

 

1.Iesniegumu apstiprināšana 
Guna attaisno kavējumu dēļ teātra, līdzīgi to dara Ernests 



Vienbalsīgi tiek apstiprināti attaisnojumi. 

 

2.Darba kārtības apstiprināšana 
Vienbalsīgi tiek apstiprināta darba kārtība 
 

3.Balsu skaitīšanas komisijas izveide 
Izvirzīti: Malvīne, Lelde, Daniels, Artūrs, Andra, Sabīne, Vimba, Samanta 

Apstiprina: Daniels, Artūrs, Andra, Vimba 

 

4. Finanšu virziena vadītāja vēlēšanas 
Izvirzīti: Dace, Līva, Daniela, Enija, Maša, Gabija 

Apstiprina: Dace, Enija 

Ierosinātie laiki: 5:5:10 (15 par) 5:10:15  3:3:6 

Tiek pieņemts laiks 5:5:10 

 

Dace runā 

 

1.kursa fiziķe. Šis virziens šķiet atbilstošs, māk darboties ar Excel un ir loģiski domājoša. 

 Ar ko nodarbojies brīvajā laikā? 

Seriāli,  spēlēju ģitāru. 

 Vai ir bijusi pieredze ar budžetu plānošanu? 

Nevaru teikt, ka ir. 

 Vai nebūs bail uzdot stulbus jautājumus? 

Būs daudz, bet gribu visu darīt kārtīgi un prasīšu, 

 Vai tu esi punktuāls cilvēks, dod piemēru? 

Ne vienmēr, bet apzinos deadline un izdarīšu visu. Sāku laicīgi pildīt laboratorijas darbus. 

 Kāds ir lielākais daudzums naudas, kura pēkšņi „pazuda”? 

Tā nav bijis, sekoju līdzi. 

 Ko darīsi, ja pēkšņi kāda nauda ir pazudusi? 

Pārbaudīšu vai aprēķini pareizi. 

 Ko darīsi, ja kāds prasīs naudu kaut kam? 

Nezinu, pakonsultēšos, kā iepriekš šādi procesi notika. 

 

Enija runā 

Organizē Ziemassvētku balli, radošums beidzies – grib darīt kaut ko nopietnu. Domā, ka Dace ir 

mazliet labāks kandidāts. 

 Cik tu to vēlies? 

9.8 

 Pastāsti kaut ko interesantu par Daci? 

Viņa ir jauka, manuprāt. 

 Nav bail izmantot reketu, kā naudas atgūšanas līdzekli? 

Nē. 

 Ko tu vēlies iegūt pati sev no šī amata? 

Vēlos savākt pati sevi, laiks pieaugt. 

 Tu to gribi darīt, jo gribi kaut ko nopietnu, vai tam nepieciešams valdes amats? 

Nē, bet tā ir tāda iespēja, un kāpēc ne. 

 

Diskusija 



 

Dace ir sagatavojusies un, šķiet, ka viņa pati to grib.  

Laura saka, ka abi kandidāti darīs lietas, bet Dace bija vairāk sagatavojusies un aktīvi arī organizē 

Ziemassvētku balli. 

Maša piemin, ka Enija ir mazāk sagatavojusies, jo pēdējo nedēļu jūtas slikti; bet viņa atceras visas 

naudas lietas un māk ar to apieties, ir atbildīga. 

Akmens saka, ka viņa varētu to izdarīt, bet viņa ir nogurusi – vajadzīga atpūta. 

 

Balsošana 

Enija par 3, pret 3, atturas 11 

Dace par 13, pret 2, atturas 2 

 

Laura apsveic Daci ar jauno amatu. 

 

5. FMF Domes biedra vēlēšanas 

Laura: vai kāds var pastāstīt, kas tas ir? 

Izklāsta amata pienākumus/būtību 

Izvirzīti: Daniels, Aloizs, Maša, Laura, Patriks 

Apstiprina: Daniels, Laura, Aloizs 

Ierosinātie laiki: 3:3:6 (6 par), 5:5:10 (4 par), 2:2:2 (8 par) 

Daniels runā 

Visi ir šeit, lai iegūtu diplomu. Iesaku izvirzīt sevi, jo esmu trešā kursa students, un nekur 

nepazudīšu. Man ir grūti, un redzu, ka citiem arī ir tāpat. Tādēļ lūdzu balsojiet par mani, lai mums un 

man būtu vieglāk. “Kad biju bērns... ” 

 Nosauc piemēru vieglākajam ceļam? 

Leonoras lekcijas ir grūti klausīties, ... nu domu uztvērām 

 Vai ir kāds domes loceklis, kurš tevi varētu piekaut? 

Nē. 

 Vai tu iesi trešdienās uz sēdēm? 

Jā, ar darbu sarunāts, lekcijas arī tikai no rīta. Dzirdēju, ka tur ir interesanti. 

 

Laura runā 

 

Trešais kurss statistikā. Vēlas tur būt. 

 Notiek domas sēde, Leonoras apstiprināšana amatā, ko tu teiktu? 

Viņai pirms apstiprināšanas, jāparāda, kā viņa pasniedz lekcijas. Priekšmetu, kuru viņa man 

tagad pasniedz ir okay.  

 

Aloizs runā 

 

Labāk Laura vai Daniels, jo jau esmu uzņēmies fizikas domes amatu. 

 Kurš labāk Daniels vai Laura? 



Tas, kurš var savienot ar citiem pienākumiem. 

 

Diskusija 

 

Vimbam bail no Aloja.  

Mums tikai viens cilvēks jāievelē? Jā 

Vai domes sēžu protokoli ir pieejami? Varbūt, ja uzraksta, tad var iegūt. 

Cik tur var vispār ietekmēt.. neko 

Kāda jēga?  

Bet nevar būt tur un būt lohs, jo tas reprezentē fizmatus. 

 

Balsošana 

Daniels: 5 par, 5 pret, 7 atturas 

Laura : 13 par, 0 pret, 4 atturas 

Aloizs: 2 par, 5 pret, 10 atturas 

6. Mini SP amatu atbildīgo vēlēšanas 

1. Atbildīgais par SP telpu aiz 100 
Izvirza: Samanta, Gabija, Marta, Kaspars, Enija, Andra, Vimba, Laura, Karlīna, Daniela, 

Maša 

Kandidē: Samanta, Gabija, Marta, Kaspars, Enija 

Ierosinātie laiki: 2:2:2 (17 par), 20:20:20 (1 par) 

 

Samanta 

 

Nezinu, ko dara tieši šajā amatā, ja ievēlēs tad uzzināšu un 100% darīšu to visu. 

 Vai lasīji manu e-pastu? (Laura) 

Mazliet, tikai sākumu. 

 Zini, kur tas ir? 

Nē. 

 

Gabija 

 

Esmu pirmā kursa statistiķe. Gribu kārtot un iesaistīties. Kaut kas jāsāk darīt, un tas varētu 

būt foršs iesākums. 

 Zini, kur ir aiz 100? 

Jā. 

 Laura sataisa mēslus, tu tīrīsi aiz viņas vai aizrādīsi? 

Pateikšu, pirmo reizi savākšu, ja vajadzēs, pēc tam - nē. 

 Cik ātri tev apniks mazgāt krūzītes? 

Ātri, bet tas ir mans amats, un mat patīk tīrība. 

 Vai pašlaik šī telpa ir organizēta? 

Nē, tādēļ gribu šo amatu, jo pašlaik tur neko nevar atrast. 

 

Marta 

 



Pirmā kursa fiziķe, neesmu biedrs, neesmu super tīrīga, bet patīk tīrīt. Ja tikšu tad rīkošu 

talkas. 

 Kāpēc tu runā kā Maša? 

Varbūt es esmu? 

 Laura sataisa mēslus, tu tīrīsi aiz viņas vai aizrādīsi? 

Varbūt nebūšu ļoti rupja, pateikšu un aizrādīšu. Ja nedarīs, tad nebūs izvēles un to izdarīšu. 

 

Kaspars 

 

Iepriekšējā skolā bija padomē, ir organizējis talkas, veicis organizāciju amatu. Atradīs veidu, 

kā piespiest mazgāt savus traukus. 

 Jau n-to gadu dzīvoju kojās, nevar mani izturēt, jo nesavācu savus traukus. Kā tu mani 

ārstētu? 

Atkarībā no situācijas. 

 Vimba sataisa mēslus, tu tīrīsi aiz viņa vai aizrādīsi? 

Nezinu kā atbildēt, pēc situācijas – atkarībā kādā stadijā viņš būs. 

 Cik bieži esi SP telpā? 

Vienreiz nedēļā. 

 

Enija 

 

Nopietns darbs ko darīt. Mīl kārtību un uzskata, ka tas ir pluss šeit, dresē istabas biedrenes un 

tīra aiz tām. 

 Cik bieži esi SP telpā? 

Ļoti bieži 

 Laura sataisa mēslus, tu tīrīsi aiz viņas vai aizrādīsi? 

*Enijas sejā sašutums pēc Vimbas aprakstītās, teorētiskās nekārtības 

Nobumbinās ko pretīgu, bet savāks. 

 

Diskusija 

 

Pagājušo gadu ilgi neviens nevāca to telpu, balsojam par tiem, kuriem būs iemesls to darīt. 

Vēlos, lai tā ir meitene. 

Laura vēlas čali. 

Bet Kaspars mani nesistu. 

Kaspars bieži ir SP telpā un jau tīra viņu. 

 

Priekšlikums balsot atklāti 

Vienbalsīgi apstiprina atklātas vēlēšanas 

Samanta: 1 

Gabija: 4 

Maša: 2 

Kaspars: 8 

Enija: 1 

 

Kasparu ieceļ par SP telpas atbildīgo 

 



2. Atbildīgais par sportu 

Izvirza: Elvijs, Samanta, Dace, Enija, Daniels, Malvīne 

Kandidē: Elvijs, Daniels 

Paliek pie tā paša laika 2:2:2 

 

Elvijs 

Gribu parādīt, ka nav jābūt tievam, lai skrietu utt. Es spēlēju boulingu un esmu amatieru topā, 

varēšu veidot pasākumus un turnīrus, boulings, distanču slēpošana. Varam izsisties ārpus 

Fizmatiem, un parādīt sevi Latvijai. Ierosina lāpu skrējienu uz universitāti 11. Novembrī 

 Cik ilgi nodarbojies ar boulingu? 

3 gadi 

 Esi taisījis boulinga celiņu? 

Palīdzu trenerim kur strādāju, esmu to darījis 

 

Daniels 

 

Elvijs ir labs, var balsot par viņu, bet nevar vienam cilvēkam kandidēt. Atzina mani pagājušo 

gadu par labāko sporta cilvēku. Apsola zeltu pavasarī, florbolā pateicoties viņam esam dabūjuši 

otro vietu. Ievēroja Baldonē, ka esam fiziski neattīstīti, bija kauns skatīties. 

 Kā tu dresēsi fiziski neattīstītos cilvēkus? 

Ieradīšos uz visiem pasākumiem, un tos pataisīšu par fiziskām nodarbībām. 

 Būs rīta rosmes? 

Būs, un kā vēl, nebūs tikai 2 divi cilvēki. 

 Visu laiku saki, nedēļu alkohola, vai tiešām? 

Jā, jo bija tieši tik nožēlojami. 

 

Diskusija 

Karlīnai patīk, ka Udo spēlē boulingu.  

Viņš pats pienāca, jo nav redzēts? 

Laura atbild, ka jā, runāja ar viņu un Danielu. 

 

Balsošana 

Daniels: 3 

Elvijs: 12 

 

 

3. Atbildīgais par tehniku 

 
Izvirza: Melita, Valts, Kļava, Toms, Enija, Dāvis, Daniels 

Kandidē: Valts, Daniels 

Laiks 2:2:2 

 

Valts 



 

Pasākumos pagājušo gadu ņemos ar lietām un tehniku. Ja ballē ir sūdi, tad pats eju un palīdzu 

labot.  

 Vai tu zini kāda mums ir tehnika? 

Divas tumbas, vadi ir, nezinu kādas ir jauni pasūtītās lietas, zolīdi mikrofoni. 

 Vai esi katrā balle? 

Jā 

 Vai tavā gādībā pazudīs projektors? 

Neplānoju. 

 Cik daudz mikrofoni? 

Neesmu skaitījis, 3-4 noteikti ir. 

 

Daniels 

 

Lieki laiku netērēšu, man kojās ir piecus gadus vecs dators un ir iPhone. Esmu kvalificēts, ir 

pieredze ar Windows. Ja ievēlēsiet mani par tehniku, es varēšu apvienot ar melno darbu 

ministriju. 

 

 Ko vēl var no ģeogrāfiem pizģīt? 

Visu, kas nav pienaglots. 

 Vai ģeogrāfiem ir labas tumbas? 

Nē 

 Tātad principa pēc? 

Jā 

 

Balsošana 

 

Atklāta balsošana 

Valts: 16 

Daniels: 0 

 

 

4. Lietvedis 

 
Izvirza: Dāvis, Andra, Marta, Daniels, Kaspars, Toms, Maša, Enija 

Kandidē: Dāvis, Toms 

Laiks 2:2:2 

 

Dāvis 

 

Jā, es esmu Dāvis, vienreiz kandidēju, varbūt pazīstat mani. Es daru visu laiku kaut kādu amatu, 

man ir pieredze kā lietvedim. Vajag balsot par mani, jo esmu to darījis šajā sēdē un pirms tam, 

līdz šim ir labi sanācis.  

 

 Cik ilgi tu saglabāsi sēdes protokolu savā datorā? 

Kādu laiku, savai piemiņai, ārā nedzēsīšu visam būs back up. 

 



 Kā tev ar gramatiku? 

Komati riktīgi neiet, varētu daudz labāk, pievērsīšos uz daudzumu, rediģēšu mājās. 

 

Toms 

 

Akmens ienāk fanfaru pavadīts 

„Es nevēlos, pieteicos lai būtu interesanti, pirms tam rakstot taisīju nenormālu huiņu, un noliku 

citus cilvēkus.” 

 

 Cik gadu veca cilvēka līmenī tu vērtē savu humora izjūtu? 

-3i 

 

 Kad parādīsies sēžu protokoli 

Šonedēļ, -Laura 

 

Ok balsojums 

 

Dāvis: 13 

Toms: 1 

7.FMD (Fizmadienas2018) galvenā organizatora vēlēšanas 

Izvirza: Daniela, Lelde, Karlīna, Maša, Enija, Artūrs, Dace, Marta, Toms 

Kandidē: Karlīna, Artūrs 

Laika ieteikumi: 5:5:10 ( 10 par), 5:7:15 (6 par) 

Daniela palūdz Laurai pastāstīt par šo. 

Fizmatdienas ir pasākums, kur katru nedēļu notiek aktivitātes, organizatoram nav jāorganizē, viņš 

atrod cilvēkus, kas to darīs un tos kontrolē. 

 

Karlīna 

Pieteicos, jo neizskatījās, ka kāds to vēl darīs. 

 Plānoji kandidēt? 

Nē, bet par to domāju. 

 Esi bijusi fizmatdienu pasākumā? 

Nē. 

Artūrs 

 

Gribēju to darīt, jo tas ir liels pasākums, un domāju, ka labi ietu roku rokā ar valdes amatu. Varēšu 

sponsoriem atbildēt, kur aiziet viņu nauda. Varu kontaktēties ar cilvēkiem no fizmatu lielo personību 

dienas. 

 Vai esi domājis par to ko jaunu vēlies ievest? 

Daudz neesmu domājis par jaunu, noteikti paturēt veco. 

 Tavas domas par gājienu, vajag? 

Personīgi man gājiens patīk, piedalās vadība. Ja labi noreklamē, pirmkursnieki arī nāks, 



 Kad sāksi visu bīdīt? 

Pirms Ziemassvētkiem vajadzētu sākt, sadalīt galvenos amatus.  

 Tu izteici foršu ideju, kas varētu iederēties fizmatdienās, vai atklāsi? 

Runājām par salidojumu. 

 Vajadzēs daudz cilvēku, kuri visu darīs, varēsi noorganizēt? 

Domāju jā, atradīšu centīgus cilvēkus, ja nedarīs, tad atradīšu citus. 

 Vai tev ir domā ideja par cilvēkiem, kuriem uzticēt pienākumus? 

Jā, ir. 

 

Diskusija 

 

Laura nezināja, ka Artūrs kandidēs, bet patīkami pārsteigta. 

Daniela atbalsta Artūru, jo neizskatās arī, ka kāds cits to šeit darīs. 

Karlīna pati izteicās, ka nezin, kas tur ir. Un palīdz, ja zini, kādi pasākumi notikuši iepriekšējos 

gados. 

Laura runāja ar Gunu, bet viņa neieradās, so... 

 

Vienbalsīgi visi atbalsta atklātu balsošanu. 

Karlīna: 0 

Artūrs: 15 

 

 

8. Revīzijas komisijas vēlēšanas 

Izvirza: Samanta, Daniels, Daniela, Vimba, Marta, Enija, Maša, Malvīne, Lelde, Gabija, Kaspars 

Kandidē: Samanta, Vimba, Malvīne, Gabija, Kaspars 

Neviens nav pret šiem kandidātiem 

9. Dažādi 

Toms: Kas būs ar kapteini labsajūtu? 

Laura: Es viņu neliku. 

 

Laura stāsta par SP atslēgu, kuru var dabūt pie Enijas 

 

Enija atskaitās par masku balli: Viss kārtībā, biļete 4 eiro, balles dienā – 6 eiro. 

Staigās pa kojām un piedāvās biļetes? 

Jā. 

 

FMF SP jaunā vīzija 20.11 19:30 240. Auditorija 

 



Pateicība par PBS afterparty organizēšanu Vimbam un Ziemelim 

 

Sēde beigta 20:44 

Protokolēja: Dāvis Kalvāns, Arvīds V. Vimba 

  

  


