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Protokols 

LU FMF SP 4. kopsapulce 

20.12.2016 

Norises vieta: Zellija, 233. telpa 

Sēdi vada: Daniela Reihenbaha 

 

Valdes biedri/locekļi: Lelde Švinka, Brenda Beķere, Ilvija Lazdiņa, Jānis Blūms 

(aiziet 18:55), Rota Brūna, Lana Lazareva, Karīna Segruma (aiziet 20:10) , Ritvars 

Māsāns, Alfrēds Mežulis (aiziet 19:55), Krišjānis Penka, Dace Gaile, Melita Vantere, 

Daniels Dāvis Ore (Skorpions), Malvīne Nelda Strakova, Laura Orliņa, Gustavs 

Upenieks, Daniela Reihenbaha 

Viesi: Toms Akmens, Aigars Langins (aiziet 20:10), Guna Brenda Pogule, Artūrs 

Kriviņš, Kalvis Lauberts (ierodas 18:49), Kristaps Kļava (ierodas 19:05, aiziet 20:24) 

Darba kārtība: 

1.Iesniegumu apstiprināšana 

2.Mandātu apstiprināšana 

3.Darba kārtības apstiprināšana 

4.Balsu skaitīšanas komisijas izveide 

5.LU SP biedra vēlēšanas  

6.FMF domnieka vēlēšanas 

7.Mazo SP amatu atbildīgo vēlēšanas 

8.Valdes atskaite 

9.FMF domnieku un SPP biedru atskaites 

10.Mēneša aktīvists 

11.Dažādi 

Sēdes sākums: 18:05 

1. Iesniegumu apstiprināšana 

 

Daniela lūdz iesniegumus nesūtīt 3 teikumu garumā e-pastā, bet gan 

noformēt smuki wordā vai uzrakstīt ar roku! 

 

Iesniegumi saņemti no Lienes Vilnes (atsakās no mandāta),  Gustava (3. 

kopsapulces kavēšana veselības dēļ), Romāna (neieradīsies uz 4. 

kopsapulci), Brendas Beķeres (3. kopsapulces kavēšana, jo bija LUSP 
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kopsapulcē), Mārča Akmeņkalna (4. sēdes kavēšana ģimenes apstākļu dēļ). 

Iesniegumus apstiprina vienbalsīgi.  

2. Mandātu apstiprināšana 

 

Jānis Blūms mandātu apstiprina. 

 

3. Darba kārtības apstiprināšana 

 

Vienbalsīgi apstiprina darba kārtību. 

 

4. Balsu skaitīšanas komisijas izveidi 

 

Izvirzīti: Melita, Krišjānis, Guna, Ilvija, Daniela, Akmens, Langins. 

Apstiprina: Guna. 

Otrreiz izvirzīti: Brenda, Dace.  

Apstiprina: Brenda, Dace. 

Vienbalsīgi tiek apstiprināta balsu skaitīšanas komisija. 

 

5. LU SP biedra vēlēšanas 

 

Jaunu LU SP biedru vajag, jo Brenda tika ievēlēta LU SP projekta virzienu 

vadītājas amatā. Aplausi! 

 

Izvirzīti: Daniela, Ilvija, Skorpions, Lelde, Melita, Ritvars, Jānis, Alfrēds, 

Gustavs, Malvīne, Rota. 

Apstiprina: Ilvija, Skorpions. 

Laiki: (3;3;3) - 1, (6;6;6) - 0, (2;2;3) - 6, (1;1;2) - 3, (2;2;5) – 5. Pārbalso 

(2;2;3) – 6, (2;2;5) – 4. 

 

Izsakās Ilvija. 

Ilvija sola, ka ies uz visām kopsapulcēm (un ir jau bijusi uz vienu). Viņa grib 

iesaistīties projektu virziena sēdēs un darīt tur lietas. Grib dot LU SPā 

ieguldījumu no sevis. Negrib iesaistīties akadēmiskajā virzienā. Iesaistījās 

‘’Gada balvas’’ organizēšanā. Ilvijai svarīgāks liekas LU SP nevis FMF SP. 

 

Izsakās Skorpions. 

Skorpions stāsta, ka viņam ir kaisle būt LU SPā, Ilvijai tādas neesot. 

Akmens jautā: Kādi ar tavi uzskati par vides aizsardzību un civilaizsardzību? 

Skorpions: Vides aizsardzība ir svarīga. Bet katram pašam vajag sevi mācēt 

aizstāvēt. 

Rota jautā kurā virzienā grib iesaistīties. 

Skorpions nezina. 

 

Apspriede. 

Izskan viedoklis, ka ir grūti ar Ilviju sadarboties. Aigars šajā balsojumā 

atturētos. Daniela saka, ka nevajag bloķēt cilvēkam iespēju darboties, ja viņš 



patiešām grib (par Ilviju).  

Aizklātas vēlēšanas. Viedoklis jāizsaka par abiem kandidātiem.  

Rezultāti: 11 par Ilviju, 4 par Danielu. 

 

6. FMF domnieka vēlēšanas 

 

Ir 2 vietas. Daniela aicina Ritvaru pagarināt termiņu. Ritvars piekrīt.  

 

Izvirzīti: Langins, Malvīne, Alfrēds, Artūrs, Lelde, Laura, Guna, Krišjānis. 

Apstiprina: Guna. 

Laiks: (2;2;3). Ierosina atklātas vēlēšanas. Neviens neiebilst. 

 

Izsakās Guna. 

Guna ir 1. kursa matemātikas skolotāju studente, kas skaitās zem ķīmijas 

fakultātes, bet sirdī jūtas fizmats. Pagaidām nesaprot kas norisinās domē, 

bet, kad sapratīs noteikti iesaistīsies vairāk. Ir kursa vecākā. 

Skorpions jautā: Vai tev pietiks visam laiks? 

Guna: Cerams. 

 

Apspriešanās. 

Daniela uztraucas, ka domē šo varētu nepieņemt, jo Guna skaitās pie 

Ķīmijas fakultātes. Toms saka, ka tam vajadzētu strādāt un noteikti ir 

jāpamēģina. Rota piekrīt, ka būtu forši, ja domnieks būtu matemātikas 

skolotāja. 

 

Rezultāti: 16 par Gunu un 1 atturas. 

 

7. Mazo SP amatu atbildīgo vēlēšanas 

 

Amats: atbildīgais par SP tehniku 

 

Izvirzīti: Gustavs, Jānis, Krišjānis. 

Apstiprina: Gustavs. 

Laiks: (2;2;3). Atklātas vēlēšanas. 

 

Izsakās Gustavs. 

Gustavs stāsta, ka ir liela pieredze. Strādājis kultūras centrā ar aparatūras 

uzturēšanu kārtībā.  

Aigars jautā: Kas, tavuprāt, trūkst FMF aprīkojumā? 

Gustavs: Gaismu pults.  

Rota jautā: Kas ir tavas vājās vietas? 

Gustavs: Laiks. 

Rota: Vai tu zini Rīgā kādus labus remontus? 

Gustavs zina. 

Skorpions: Pats nevari sataisīt? 

Gustavs: Tad zaudē garantiju. 



Daniela: Vai tu ballēs būsi pieejams un uz vietas? 

Gustavs: Jā. 

 

Apspriede netiek vilkta garumā un vienbalsīgi ievēl Gustavu. 

 

Amats: Kapteinis Labsajūta 

 

Izvirzīti: Kalvis, Akmens, Langins, Ritvars, Rolde, Brenda. 

Apstiprina: Kalvis, Langins, Rolde. 

Laiks: (2;2;3). Aizklātas vēlēšanas. Par katru ir jāizsaka viedoklis.  

 

Izsakās Kalvis (ar prezentāciju!) 

Moto ‘’Darīt to, kas Tev un citiem nes labsajūtu’’. Kalvis paziņo, ka tomēr 

nekandidēs par Kapteini Labsajūtu. Novēl veiksmi abiem (3?) pārējiem 

kandidātiem. Draud, ka radīs sliktsajūtu, ja viņu tāpat ievēlēs.  

Toms jautā: Vai abiem (jā, abiem) pārējiem kandidātiem piemīt labsajūtas 

prasmes? 

Kalvis: Jā. 

Daniela: Kāpēc tu vairs to nevari veikt? 

Kalvis atsakās iedziļināties. 

Skorpions: Kā izpaudīsies tava sliktsajūta? 

Kalvis: Nu to tu uzzināsi laika gaitā. 

 

Izsakās Langins. 

Iepazīstina ar sevi. Saka, ka palīdzēja Kalvim taisīt prezentāciju. Saka, ka 

patīk masēt cilvēkus, ballē dalīja pudiņus. Iespējams SP nevarēs iesaistīties 

visu laiku, taču var sūtīt bagetes no ārzemēm. 

Skorpions: Cik svarīgs tev ir street credits? 

Langins: 8. Skala ir lineāra un 10 ir augstākais iespējamais. (Skorpions 

pieraksta) 

Malvīne: Tu bagetes sūti pa express pastu vai parasto? 

Langins: Parasto. 

Dace: Kuri būs tie laimīgie, kas dabūs bageti? 

Langins: Visi, kas balsos par mani. 

Skorpions: Labsajūta bagetēs  - ko tas nozīmē - narkotikas? 

Langins: Balso par mani, tad jau redzēsi. 

 

Izsakās Rolde. 

Saka, ka ir siāmas jaunietes. Grib kandidēt par Kapteiņa Labsajūtas siāmas 

dvīnēm. Viņām ir daudz ideju un labsajūtu matu. Kā risināt sasāpējušās 

problēmas šajā fakultātē. Jā!  

Akmens: Iepriekšējais kandidāts solīja bagetes. Ko piedāvājat jūs? 

Rolde: Mums nav plāna. 

Daniela: Kādas ir sasāpējušās problēmas? 

Rolde: Gribas smaidošas kājas. Un vairāk alus. 

Skorpions: Ar ko jūs esat labākas par iepriekšējiem kandidātiem. 



Rolde: Mēs esam divas. Bet mēs esam divas. 

 

Apspriede. 

Daniela aicina nebalsot par Kalvi. Dace atbalsta Langinu. Skorpions 

spriedelē – kas tā par labsajūtu bagetēs?  

 

Rezultāti: 1 par Kalvi, 11 par Langinu, 4 par Roldi. Langins jautā, kuri bija 

tie, kas balsoja par viņu. 

 

Amats: SP izsitējs 

 

Izvirzīti: Krišjānis, Rota, Skorpions, Daniela, Dace, Malvīne, Lana, Brenda. 

Apstiprina: Krišjānis, Rota, Skorpions. 

Laiks (2;2;3). Rotai ir iebildumi pret atklātām vēlēšanām. 

 

Izsakās Krišjānis.  

Pieteicās kaut gan saprot, ka fizisku spēku nevajag. Īsti nezina nevienu, kas 

ir kaut ko sliktu teicis par FMF.  

Dace: Vai tu aizstāvēsi mūs arī sociālajos portālos? 

Krišjānis: Jā. 

Langins: Vai tu spētu SP aizstāvēt no pašiem biedriem? 

Krišjānis: Pienākumos tas nav minēts, bet jā.  

 

Izsakās Rota. 

Saka, ka ir šī amata autors. Bija aicināta kā novērotāja Ziemassvētku balles 

sēdē. Saka, ka situācija bija tāda – FMF organizēja, bet pārējās 3 fakultātes 

‘’dirš’’ virsū. Ja kādi ārēji spēki dara pāri, aicina, ka vienmēr var vērsties pie 

viņas. Spēs acīs pateikt jebkuram, ko par viņu domā gan pati, gan fakultāte, 

un to, kas ir slikts un labs. 

Langins: Vai tu aizstāvētu FMF arī no iekšējiem spēkiem? 

Rota: Tas drīzāk būtu Danielas uzdevums, bet, ja jūs domājat, ka vajadzēs – 

jā. 

Gustavs: Vai tu neaizsvilsies strīdu laikā? 

Rota: Nē. 

 

Izsakās Skorpions. 

Vārds jau vien izklausās pēc izsitēja. Esot titulēts debatētājs, tātad arī mutiski 

māk aizstāvēt savējos. Labi spēj strīdēties. Brīvajā laikā trenējas MMA. Spēs 

arī fiziski aizstāvēt savējos. Viņš var sist un runāties. Krišjānis esot vecs ar 

beigtu celi – viņš nevar sist. Rota ir meitene, trausla meitene. Skorpionam 

neesot bail.  

Langins: Vai tu būtu gatavs arī sist meitenēm? 

Skorpions: Es māku neitralizēt arī citādi. 

Toms: Krišjānis gan teica, ka varēs tevi uzvarēt viens un divi. 

Skorpions: Krišjānis ir vecs un viņam ir klibs celis. 

Daniela: Bet tu varētu arī sarunāt lietas mutiski ar citām fakultātēm? 



Skorpions: Es varētu sarunāt lietas mutiski. 

Daniela: Bet tu to tiešām gribi darīt? 

Skorpions: Jūū, es no sirds to gribu darīt. 

 

Apspriešanās. 

Daniela ir par Rotu. Rota ir viskompetentākā kaut arī dažreiz aizsvilstās. 

Langins piekrīt, ka Rota ir vienīgā atbilstošā. Vairākas reizes tiek pieminēts, 

ka zālē esošie bija nobijušies, kamēr Rota runāja. Daniela saka, ka ir 

vajadzīgs students, kuru visi ciena un atpazīst studentijā, un Rota tam der. 

Gan Daniela, gan Gustavs, gan Guna uzslavē Rotas rīcību Ziemassvētku 

balles sēdē. Laura uztraucās, ka vajadzētu pozitīvāku cilvēku, Rota to darīšot 

ar dusmām. Citi to oponē. 

 

Rezultāti: 1 par Krišjāni, 10 par Rotu, 3 par Skorpionu. 

 

Amats: maketētājs 

 

Daniela iesaka maketētāju šodien nevēlēt. Biedri vienbalsīgi apstiprina. 

 

8. Valdes atskaite 

 

Izsakās Malvīne (Danielas vietniece). Neko lielu nav izdarījusi. Pārsūtījusi 

dažādus e-pastus. Taisījusi ciparkūkas.  

Daniela saka, ka Malvīnei nav daudz pienākumu, bet ir ļoti palīdzējusi. 

 

Izsakās Lelde (Propogandas ministre). Bija sēde. Bija aizbraukusi uz skolu 

kopā ar Daci un Ojāru. Cer, ka pēc sesijas viss kļūs krietni aktīvāks.  

Langins prasa: Ko jūs darījāt sēdē? 

Lelde: Runājām par soc. tīkliem, un to, ko darīt, ja pēkšņi uzsalst ledus. 

 

Melita (Finanšu ministre). Saprata no Brendas un Danielas, kas būs jādara. 

Budžets vēl nav apstiprināts. 

 

Lana (Sociālā virziena ministre). Nav daudz darījusi, bet aicina visus uz 

Sociālās ministrijas sēdi, kas norisināsies trešdien (21. decembrī) 16:30. 

 

Nav ieradies Romāns (akadēmiskā virziena ministrs). Daniela stāsta, ka 

viņam bija laba sēde, ar labām atsauksmēm. Drīzumā sazināsies ar kursa 

vecākajiem un sataisījis anketas matemātiķiem. 

Langins: Kas ir ar Lāča lietu? 

Daniela: Ir sagatavotas anketas ar jautājumiem ‘’kurš e-studiju kurss ir 

jāuzlabo’’ vai ‘’kurā kursā ir par daudz’’.  Rezultāti būs februārī. 

 

Nav ieradies Mārcis (kultūras ministrs). Daniela stāsta, ka viņam rīt būs sēde. 

Daniela aicina visus ierasties, it īpaši tos, kas grib organizēt Valentīndienas 

balli. 



 

Rota: Vai valdes vīrieši ir iesnieguši iesniegumu par kavēšanu? 

Daniela: Jā.  

 

Daniela (SP vadītāja). Organizēja tikšanos ar fakultātes vadību. Bija 2 valdes 

sēdes. Cenšas sakārtot visus protokolus un ir sataisījusi e-pastu listes. 

 

9. FMF domnieku un SPP biedru atskaites 

 

Daniela lūdz vismaz vienam no pārstāvjiem pateikt, kas notiek attiecīgajās 

vietās. 

 

Rota: Domē nekas interesants nenotiek. Joprojām tiek vēlēti amati. Ģirts 

Zāģeris tika ievēlēts par zinātnisko asistentu. Torņakalns ir aktuāls, bet nav 

nekas jauns parādījies. Matemātikas nodaļā par gada pārskatiem vadītāja 

parādīja dažādas iniciatīvas par to, ko varētu mainīt, piemēram, pielikt 

pedagoģiju klāt matemātikas bakalauriem.  

Guna jautā: Par skolotāju pieskaitīšanu fizmatiem tiek domāts? 

Rota: Jā, par to bija runāts, bija baigais čakars, bet diemžēl izskatās, ka 

nenotiks. Visticamāk jūs arī paliksiet pie ķīmijas fakultātes. 

 

Ritvars: Fizikas SPP nav bijušas sēde. Nav ievēlēti pasniedzēji, uz to jāgaida. 

Bet ir mainīti matemātikas metožu un optikas laboratorijas pasniedzēji. 

Belovs pasniegs tikai maģistros (varbūt). Kvantos arī būs jauns pasniedzējs.  

Toms jautā: Vai Fizikas SPP ir bijušas sēdes kopš ievēlēja Kitenbergu? 

Ritvars: Jā, bet sēdes vadīja Lācis.  

 

Dace: Mums (matemātikas SPP) nav bijušas sēdes. Nu bija, bet toreiz 

netikām. Dzirdēju, ka 2. kursā būs izmaiņas par programmēšanas valodām, 

kas mani iepriecina. 

Toms: Gribu piebilst, ka tas ir studentu panākums. 

 

Rota: OSPP sēdes nav bijušas. Ir bijušas elektroniskās sēdes. Sistemoloģija 

tagad būs pievienots kā izvēles kurss visiem.  

Ritvars: Optometristiem esot 2 jauni kursi. Fizioloģija un vēl kaut kas.  

 

10. Mēneša aktīvists 

 

Ir Valts Liepiņš! (Aplausi). Viņam balvā pienākas fizmatu maisiņš ar diplomu 

un pildspalva, kuru Daniela visu dienu esot izmantojusi. SP telpā būs 

ierāmēta Valta bilde.  

 

11. Dažādi 

 

Ir problēma ar kekšiem fizmati.lv. Kirils piedāvājot pastāstīt par fizmati.lv 

rakstu ievietošanu, kekšiem, utt. Daniela ierosina ar Kirilu tikties Janvārī.  



Ierosina: 6., 13., 20. janvāri. Apstiprina 13. janvāri. 

 

Malvīne: no LU SP atnāca vēstule, ka tiek mainīts nolikums par to, ka tiek 

mainīts vispār tas, kā notiek studijas.. (Gribēja parādīt prezentāciju, bet 

aizmirsa novilkt) Nākamgad visiem būs vides un civilā aizsardzība, jo tas ir 

minēts ministrijas noteikumos. Bula ierosinājusi pārvietot programmēšanu un 

angļu valodu no A daļas uz B daļu. Parādījušies kursi kā ‘’sociālā labuma’’ 

kursi. Vēl būs ‘’soft skills’’ kursi, kas ietver emocionālo inteliģenci utt. No 

janvāra tas stājas jau spēkā. Malvīne aicina 28. decembrī apmeklēt senāta 

sēdi, bet nezina, kā mēs to varam ietekmēt. Šie soft skills aiziet uz A daļu. 

Vēl 9 kredītpunktu vērtībā kaut kāda prakse, kas mums kā akadēmiskajiem ir 

nesaprotams. 

Vairāki klātesošie saka, ka tas notiek klusi un studentiem aiz muguras. Izrāda 

nepatiku par šīm pārmaiņām. 

Kalvis: Kurš to bīda? 

Malvīne: LU vadība, bet nezinu konkrētos cilvēkus.  

Kalvis: Tas notiek sasteigti, var redzēt, ka grib kāds to izbīdīt.  

Sēde ir 16:00 28. decembrī. Informāciju par šo pārsūtīs uz e-pastiem. 

 

 

Sēdes beigas: 20:26. 

 

Protokolēja: Artūrs Kriviņš 


