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Viesi: Aloizs Ostrovskis 

 

Darba kārtība: 

1. Iesniegumu apstiprināšana 

  2. Mandātu apstiprināšana 

3. Balsu skaitīšanas komisijas izveide 

4. LU SP biedra vēlēšanas* 

5. FMF domnieku un SPP biedru atskaites 

6. Mēneša aktīvists 

7. Dažādi 

 

Sēdes sākums: 18:13 

 

1.Iesniegumu apstiprināšana 

Daniela lūdz attaisnot kavējumu, jo optiometrija ir smaga ☹ 

Lana atsakās no mandāta, jo nevar savienot darbu ar studijām 

Lelde atsakās no mandāta, lai dotu bērniem iespēju iesaistīties 

Vienbalsīgi tiek pieņemti iesniegumi 

 



 

2. Mandātu apstirpināšana 
Andris apstiprina mandātu; Laura grib, lai izstāsta savu dzīvesstāstu – īsi un jauki 

 

3. Darba kārtības apstiprināšana 

16 par, 2 atturas 

 

4. LU SP biedra vēlēšanas 
 

Izvirzīti: Enija, Maša, Līva, Andra, Andris, Marta, Dāvis, Sabise, Ernests ,Kaspars, Laura, Dace, 

Artūrs, Guna, Valts 

Apstiprina: Līva, Andra 

Ierosinātie laiki: 4:2:0 (3 par), 9:1:1 (0), 2:2:5 (15), 3:3:7 (0) 

Tiek pieņemts laiks  2:2:5 

 

Līva 

 

2.kurss - statisktiķe, aktīvi iesaistījās fizmatos pagāšgad, grib organizēt vēl pasākumus, ļoti tur 

patīk un esot bijis interesanti. Grib iesaistīties tieši kultūrā. 

 Ar ko tu esi labāka par Andru? 

Esmu tur jau iesaistījusies, zinu kā tur tā štelle notiek. Viņai vēl ir plašas iespējas 

fizmatos, gribu iet soli uz priekšu. 

 Apvienosi ar mācībām? 

Jā 

 Aizstāvesi viedokli, kad mūs centīsies atstumt? 

Jā, uzklausīšu un centīšos. 

 

Andra runā 

 

Baigi ilga sēde bija, tādēļ toreiz nepieteicos. Es tur cilvēkus pazīstu, tur mani gaida. Ļoti esmu 

aktīva, patīk cilvēkos atrasties. Jo vairāk darīšu, jo labāk, gribu iesaistīties. 

 

 Kāds iegūldījums fizmatiem? 

Visu fizmatiem! 

 Nepazudīsi no fizmatiem? 

Nē, neaizmirsīšu, un būšu šeit. 

 Nav pa maz pieredze LUSPam? 

Eju, lai mācītos, un tad arī varēšu atnest to pieredzi fizmatiem. 

 Pārklājas pasākumi, ko nu? 

Nezinu, par fizmatiem, bet, kurš būs svarīgāks 

 Tev ar fizmatiem nepietiek cilvēku? 

Vairāk cilvēku, šeit savējie, bet tur būs vēl iespējas. 

 Kuros virzienos iesaistīsies? 

Kultūrā. 

 



 

Diskusija 

 

Toms: Man sajūta,ka balsojam par līdzīgiem kandidātiem, abi grib kulturu utt. Ai, vai nu sūtam 

cilvēku, lai gūtu pieredzi, vai jau ar pieredzi to, kuru jau vienreiz atšuvām. 

X: Līva grib attālināties no fizmatiem, bet par Andru tā nelikās. 

X: Vai nebūs tā ka Līva aiziet uz LUSP un viņa tiešām pazūd? 

-Lauras izņemts komentārs- 

X: Interesanti, ko darītu Daniela?? 

X: Ja Līvai apnika fizmatos, tad neapniks LUSP? 

…tā nebūs mūsu problēma 

X: Līva nekad neteica, ka negrib taisīt šeit pasākumus, bet grib izaugsmi - lielākus pasākumus. 

 

Tika izlemtas (ar demokrātiju) atklātas vēlēšanas. 

 

Līva par 12 

Andra par 1 

Atturas 3 

 

Apsveic Līvu ar LU SP biedra amatau. Hurraa 

Foto ari tiek uztaisīts 

 

5. FMF domnieku atskaite, SPP atskaites 

Izlēma, ka nosaukums būs mainīts uz FMOF. (Laura) 

Pasaka no Lauras par SPP. 

Kitins šitā izskatās, Bula ar matiem, un optometriju noteikti neviens nezina. 

Mēs tur runājām, par cilvekiem, kuri varētu pasniegt lekcijas – Andra 

Pieņēmām visus, jo citu jau nav,…. Sad ☹ - Laura 

Buiķes mums nebūs fiziķiem. 

-Lauras izņemt komentāts- 

Tāpat neviena nav no optiometriem, un vienīgā grib nomest mandātu. 

6. Valdes atskaite 

 1. Laura 

Es neizliku protokolus. Solu izlikt līdz svētdienai. Daudz e-pastu. Atbildēju uz e-pastiem, pat 

tiem kuriem nezināju atbildes – izdomāju tās. 

Divas tikšanās ar vādību, tātad tortes. 



Domāju, ka būs sliktāk, bet ir tīri labi pat. Man patīk! 

 2. Dace 

 Centos pārņemt stafeti, melno kasi. Palīdzēju ar ZS balli. 

Vajadzēja naudu datoram un dažādi sīkumiem. 

3. Guna 

Internets datorā iet, es to nesataisīju, bet manis dēļ viss ir nokārtots.  

Top lēnām vietne, bet tas vēl top, nebūs jāmeklē nekas, visu labi varēs redzēt. 

 4. Patriks 

Sāku propogandēt, facebook ir aktīvs. Dalījos ar vēzi Tv. 

Aizrakstīju par hoodījiem, tie tur kaut ko čakarējass, meklēsim citus piedāvātājus. 

Dabūju palīgus Skolai 2018. 

Mani pārliecināja, ka jābrauc uz skolu. 

 Es nesapratu fizmatball, vari pastāstīt? 

Uz ekrāna fizmat cancer memes 

Joks ir tāds, Vācija ar Poliju, rēc par bumbu (fizmatbumbu), ierēcam par Eiropas valstim, 

protams, ir krievija – kura grib vēl zemi. Fizmatbumba saka “AIREEEEEEEEEE!!!” 

Vāciešiem patīk strādīgums; Somijai patīk mūsos “mums ir grūti”, jo tas atbilst viņu depresijai; 

Krievijai patīk, jo dzeram….kvasu. Fizmati dod elektrību, sūtam uz kosmosu, Poland cannot into 

space. 

 5. Karlīna 

Bija sēde, tur runājām par pasākumiem, vajag novus čepionātu. 

Ceturtdien SP eglīte, sešos. 

Iesaiņojiet savas dāvanas, un lūdzu dzejoli. 

 6. Ernests 

Izkatīju SP nolikumu, bija vecāko sēde. 

Pastāstīju par problēmām, kas praktiski bija bezjēdzīgi. 

Aizrādījums statistiķiem, tie baigi rēcot. 

7.Mēneša aktīvists 

Vajag par novembri un decembri. 

Sveic Eniju par novembri, ļoti paldies par Ziemassvētku balli. Superīga termo krūze, končas un 

fizmatīgs maisiņš. 



Decembra aktīvists ir Kaspars. Jau uzmočīja divus pasākumus – super. 

Laura izsaka paldies Andrai par fotografēšanu: “Pateicoties tev būs profila bildes.” 

Un man arī, jo neviens negrib rakstīt protokolus :D 

8.Dažādi 

Maša uztaisīja kladi, kurā var pierakstīties, par visām fizmatu pārdotajām lietām. 

 Kam dot naudu? 

Skapī atradīsies klade, kur ir arī visa atribūtika, tur liekam lādē iekšā. 

 Vai Akmens turpinās domē iet?  

Nometu mandātu jau. 

Laura grib stratēģisko semināru! 

 Aptuveni kad? 

Februāris, marts? 

 Nevar pirti noīrēt? 

Pie kāda foršāk. 

 

 

 

Sēde beigta 19:01 

Protokolēja: Dāvis Kalvāns 

  

 


