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Marta Jaunzeme, Zigmārs Jānis Ziemelis 

 

Viesi: Justīne Širina, Aloizs Ostrovskis 

 

Darba kārtība: 

1.Iesniegumu apstiprināšana 

2.Mandātu apstiprināšana 

3.Darba kārtības apstiprināšana 

4.Valdes atskaites 

5.FMF Domnieku un SPP atskaites 

6.Informatīvi par 

 Fizmatdienas 

 Stratēģiskais seminārs 

 Asinsdonoru diena 

 Valentīndienas balle 

 Fizmatu rekordi 

 LU SP 

 Mini ekskursija  

 

7.Mēneša aktīvists 

8.Dažādi 

9.Mini iedvesma 

 

Sēdes sākums: 18:07 



 

 

1.Iesniegumu apstiprināšana 

 

Malvīne grib attaisnot iepriekšējo sēdi, jo daudz bija jāmācās. 

Artūrs Kriviņš grib atteikties no fizmatu rekordu uzturēšanas pienākumiem. 

Andra attaisno kavējumu – slima. 

Danielai bakalaura darbs, tādēļ attaisno neierašanos uz šo sēdi. 

Brenda attaisno pēdējās kopsapulces – studijas un darbs. 

 

Visi vienbalsīgi apstiprina iesniegumus (15) 

 

2. Mandātu apstiprināšana 

 
- Marta, vai tu apstiprini mandātu? 

Es padomāšu… jā, apstiprinu. 

- Zigmār, vai tu apstiprini mandātu? 

Jā. 

 

3. Darba kārtības apstiprināšana 
 

Akmens grib lai agrāk izrunā visu par fizmatdienām, iesakot to kā sestā punkta pirmo 

apakšpunktu. 

Vienbalsīgi tiek apstiprināts ieteikums. 

 

4. Valdes atskaites 

 
 Artūrs, ārlietu ministrija - Sponsoru piesaistīšana fizmatdienām, galvenais sponsors - 

Accenture. 

Sadarbība ar ārvalstu skolām, 31. janvārī pie Fizmatiem brauc pārstāvji no Lietuvas. 

 Dace, finanšu ministrija – budžets vēl nav apstiprināts, tādēļ pašlaik paļaujamies uz 

melno kasti. 

 Patriks, propaganda – sarunāju cilvēkus skolai 2018, grafiki utt. 

 Karlīna, kultūras ministrija – Valentīn dienas balle, galvenie pienākumi iedoti Līvai. Sēdē 

tika izdomāta tematiku – tauriņi vēderā – kā arī datums. Būs sēde arī šonedēļ. 

 Guna, Lauras labā roka – stratēģiskais seminārs, galvenokārt izdomāt visu par un ap 

fizmatdienām, kā arī, protams, saliedēšanās. Izbraukšana 13.34 pie Torņkalna ar vilcienu, 

bet pulcējamies fakultātē ap vieniem. Būs doodle, ar to arī noskaidrosim visu 

nepieciešamo. Līdzi paņemt guļammaisu, traukus utt. 

 Ernests, akadēmiskā ministrija – pakaitināju lietvedi par kursu secību, veicu spontānās 

aptaujas. 

- Ko studenti domā par kuratoriem? 

Tikai 2 izsakās pozitīvi, pārējiem tie neko nedod. 

Laura: bija sēde, un pārsvarā bija sliktas atsauksmes, visdrīzāk nākošgad nebūs kuratori.  



 Laura – bija 2 valdes sēdes – ir 2 sēdes mēnesī; pirmajā sēde liekam mērķus, ko gribam 

sasniegt. To visu var redzēt internetā, brīvi pieejama informācija. Katram ir trīs mērķi, un 

var sūdzēties, ja kaut kas nepatīk par izpildi. Otrajā sēde mēs runājam kas sanāca un kas 

ne. Šīs sēdes ir atvērtas, variet man droši pievienoties. Fizmatu mājaslapā ir kalendārs - 

tur to var redzēt. 

Ar Gunu gājām uz LU, runājām ar priekšsēdētājiem. 

Bija satikšanās ar vadību un dekānu. 

Visiem, kuri pieteicas, iedevu fizmatu e-pastus. 

Būs salidojums un balle.  

- Vai ir zināma cena? 

Nav vēl izlemts, bet laikam 10 eiro. Par to arī runāsim stratēģiskajā seminārā. 

Sakārtoju SP telpu….jo domāju , ka nenoliku eksāmenu… 

 

5. FMF domnieku atskaite, SPP atskaites 

 

FMF domnieki - Par FMOF jau pateicu. Tas ir negrozāmi, bija jau sūdzība. Ir diskusijas, bet 

lēmums jau ir pieņemts. Apstiprināja amatus, bet nekas īpašs nenotika. 

SPP  fiziķi – Studentu programmas pārkreditācija; ka pielāgot programmu. Bija garas diskusijas 

par cilvēkiem, kuri nav akadēmiski godīgi. Kaut kāds projekts, ka jāpārtaisa kurss angļu valodā, 

tā, lai būtu erasmus… “nopārdodamies” ar savu valodu. 

SPP matemātiķi – nebija sēdes, 

SPP optiometriķi – nav cilvēku no optiometriem ☹ 

6. Informatīvi par 

 

 Fizmatdienas 

Toms par fizmatu dzīvnieku – ar Arturu strīdamies, kurs labāk patīk - lentenis vai 

kamielis. Izdomājam, ka vajag demokrātiju un balsot.  

Tātad, lentenis… kāpēc? Vajag ko interesantāku, kas nav zīdītājs. Vajag savādāk. Šī 

ir attieksmes paušana, atgriežamies kā fizmati – interesanti un aktuāli. Kopš Džihāda 

uzvaras, kamieļi, man liekas, visiem jau “apnikuši”. Uzzīmēšu savu ideju. 

Zigmārs iedod akmenim pirmo ZB balvu. 

- Tas ir vairāk fizmatdienām, labāk to atstāt stratēģiskajam semināram.  

- Lentenis nav slikta ideja, bet ne šajā paskatā. Vajag normālu slieciņu ar 

aksesuāriem. Neder 12 gadnieka humors, kurš smejas par beigtu cilvēku. 

- Tā doma par lenteni nepadara mūs par parazītiem? 

Nē. 

- Lentenis ir episks – tapāt kā fizmati. 

- Lenteni nevar noindēt, jāiet 6 mēnešu kurss; kamieli nožmiegs, lenteni nē. 

- Es tur neredzu lenteni. 

- Ir foršs dzīvnieks – honeybadger. 



- Latvijā nav aktuāls. 

Varbūt izdomājam kur lemjam par šo, šeit vai stratēģiskajā seminārā? 

Stratēģiskajā seminārā – 15 par, 2 pret, 0 atturas. 

   

 Datumi ir sarunāti, sakām ar salidojumu – ap 1000 cilvēki. Ballēsim. 

 Stratēģiskais seminārs 

Jau Guna pastāstīja. 

 

 Asinsdonoru diena 

 

Notiek no 10.00-14.00, 14. februāri, telpu es vel nezinu, par to rūpējas Karlīna. 

Plakātus vēl neesam izklājuši, jo Neimanis nav pateicis telpu. Prasīja 40 

kvadrātmetrus, varētu izmantot auditoriju otrajā stāvā. 

- Vai asinsdonoru diena palīdzes dabūt balles biļeti? 

Ierunājāmies par šādu ideju, bet par to runās kultūras sēde, bet es to atbalstīju. Iesaku 

visiem asinis nodot. Jābūt veselam, svaram jāatbilst prasībām… nedrīkst “šmigot”, 

bet tas jau būs afišā. 

- Es nesen nodevu asinis, jābūt diezgan pāri 50 kg. 

- Nevar ari būt 4 mēnešus pirms nodošanas veikts pīrsings vai tetovējums. 

Ņemiet draugus līdzi un arī konta numurs, tiem, kuri pirmo reizi nodod asinis. 

-Cik ātri atjaunojas asinis? 

62 dienas, džeki var nodot 5 reizes gada, meitenes – 4 reizes. 

 

 Valentīn dienas balle 

 

Viss jau tika izstāstīts. 

 

 Fizmatu rekordi 

 

- Arturs atsakās. Vai ir kāds, kurš nezin šī amata pienākumus? 

Jap. 

Basically, nav obligāti jābūt nenopietniem rekordiem. Tā var dabūt savu seju uz dēļa. 

Nezinu, kas notiks nākošgad, kad pārvāksimies, vai mums piešķirs dēli. 

- Ņemam līdzi. 

Lai uzstādītu rekordu līdzi jābūt šī amata atbildīgajam un jebkuram citam, kurš varēs 

apstiprināt rekordu. Visvairāk un aktīvāk rekordu uzstādīšana notiek fizmatdienās. 

Vai ir cilvēki, kuri vēlas šo uzņemties? Es redzu, ka tu, Patrik, gribēji celt roku. 

Labi. 



Patrikam piešķir fizmatu rekordu amatu. 

 

 

 LU SP 

 

Ir drāma LUSP, kad ievelēja divus priekšsēdētaja biedrus, Brendu un kaut kādu 

ģeogrāfu. Ļaus abiem, bet būs grozījumi nolikumā.  

LUSP tagad ir jauna juriste. 

Parastās lietas – diskutēja, ievelēja. Iesaku pieteikties JBS, bet ne pa daudz. 

 

 Mini ekskursija 

 

Sakārtojām aiz simtās telpas, re arī bilde.  

Un otra telpa…. Vajadzēs palīgus, kuri kātros… daudz palīgu… daudz brīva laika. 

 

7. Mēneša aktīvists 

Apsveicam Patriku ar lielām ovācijām. 

 

8. Dažādi 

Tātad, lietuvieši brauc un mēs viņiem stāstīsim par sevi, un viņi mums. Sagatavojiet viņiem 

jautājumus un pēc tam palīdziet ar jautājumu atbildēšanu.  

- Kādā valodā vajag jautājumus? 

Angļu. 

 

9. Mini iedvesma 

Kaut kas SP telpa, kurā nedrīkst iet,  kamēr Laura kaut ko gatavo. 

 

 

Sēde beigta 19:22 

Protokolēja: Dāvis Kalvāns 

  

 


