
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

STUDENTU PADOME 
 

Zinātņu māja, Jelgavas iela 3, Rīga, LV-1004 
 

www.fizmati.lv, e-pasts: info@fizmati.lv  
 
 

 

PROTOKOLS 
 

LU FMOF SP 5. kopsapulce 
 

17.01.2020 
 

Norises vieta: Zinātņu māja, Jelgavas iela 3, 301. telpa 
 

Sēdes vadītājs: Dāvis Kalvāns 
 

Sapulcē piedalās 14 no 25 FMOF SP biedriem – Dāvis Kalvāns, Līva Luīze Levko, Ansis 

Pauliņš, Kaspars Vītols, Linda Arāja, Aigars Langins, Guna Brenda Pogule, Anna 

Volksone, Andis Poļaks, Rolands Aleksandrs Rudenko, Jekaterina Bogdanova, Angelina 

Ganebnaya, Sanita Agloniete, Irina Makarova. Sapulce saskaņā ar statūtu ir lemttiesīga. 
 

Protokolists: Nauris Krišjānis un Linda Arāja 
 

Darba kārtība: 
 

1. Iesniegumu apstiprināšana  
2. Darba kārtības apstiprināšana  
3. Biedru atskaites  
4. Balsu skaitu komisijas izveide  
5. LUSP biedra vēlēšanas  
6. Domnieka vēlēšanas  
7. MSPP biedra vēlēšanas  
8. FSPP biedra vēlēšanas  
9. Fizmatdienu galvenā organizatora vēlēšanas  
10. Atskats par Ziemassvētku balli  
11. Dažādi 

http://www.fizmati.lv/
mailto:info@fizmati.lv


 

Sēdes sākums: 17:41 
 

1.  Par iesniegumiem 
 

Kitijas Kristiānas Bergas iesniegums, par neierašanos uz kopsapulci, jo jāsvin 

dzimšanas diena un jāēd pankūkas. 
 

Kristiāna Križmaņa iesniegums, par neierašanos uz kopsapulci, jo Valmierā dodas 

apmācīt skolniekus. 
 

Kitijas Alises Štuceres iesniegums, par neierašanos uz kopsapulci, nezināmu iemeslu dēļ, 

bet zināms, ka ēd cepumus. 
 

Anda Poļaka iesniegums par neierašanos uz kopsapulci, jo bija aizņems koncertā dzerot vīnu. 
 

Anetes Bērziņas iesniegums par neierašanos uz kopsapulci darba apstākļu dēļ. 
 

Tiek lemts par balsot par to vai apstiprināt visus iesniegumus vienlaicīgi, tiek nobalsots par. 
 

Tiek lemts vai apstiprināt visus iesniegums, tiek nolemts par. 
 
 

 

2. Par darba kārtību 
 

Tiek balsots par darba kārtības apstiprināšanu, vienbalsīgi tiek balsots par šādu kārtību 
 
 

 

3. Par atskaitēm 
 

Līva Luīze Kvēsele Levko un Dāvis Kalvāns stāsta par FMOF domniekiem, SPP, Valdi 

un LU SP. Bija satraukums par to, ka izmaiņas ir jāapstiprina ar dekāna parakstu, jo tas 

var ietekmēt brīvību, kaut īstenībā, tas palīdzētu par izmaiņu uzskaiti. 
 

Langins stāsta, ka FSPP turpina darbu par angļu valodas integrēšanu fizikas maģistros, 

fizikas maģistrs būs tikai angļu valodā. Dāvis stāsta par MSPP ko tiek slēgti līgumi. Tiek 

runāts, ka FSPP vajag pārvēlēt Berķi un Lauru Nelsoni. 
 

Apsveic Andi, ka viņš ir iekļuvis LUSP valdē. Guna ar Andi pastāstīs, kas notiek LUSPā. 

Notiek drāma, nav priekšsēdētāja, nav neviena iesnieguma uz priekšsēdētāja amata, 

priekšsēdētāja nav jau 2 mēnešus. Bet, situācija ir nedaudz labāka, nekā pagājušo mēnesi, 

jo juridiski ir vajadzīgi vai nu priekšsēdētājs vai 7 valdes locekļi, lai par kaut ko lemtu. 

LUSPā trūkst biroja cilvēku. 
 

Jautājumu nav. 
 
 

 

4. Par balsu skaitīšanas komisijas izveidi 
 

Tiek izvirzīts: Linda, Aigars, Kriviņš, Sanita, Saša, Katja, Dāvis, Ansis, Anna, Angelina. 
 

Apstiprina: Linda, Kriviņš, Sanita, Saša 
 

Balsojums: vienbalsīgi par 



 

5. Par LUSP biedra vēlēšanām 
 

Tiek izvirzīts: Dāvis, Anna, Aleksandrs Saša, Linda, Angelina, Ansis. 
 

Neviens nepiekrīt. Tiek nolemts, lai padomātu līdz nākamajai kopsapulcei. 
 
 

 

6. Par domnieka vēlēšanām 
 

Tiek izvirzīts: Angelina, Sanita, Irina, Saša 
 

Neviens nepiekrīt. Tiek nolemts gaidīt līdz nākošajai kopsapulcei. 
 
 

 

7. Par MSPP biedra vēlēšanām 
 

Dāvis pastāsta par to, kas tur notiek. 
 

Tiek izvirzīts: Ansis, Saša 
 

Ansis apstiprina izvirzījumu. 
 

Dāvis jautā vai par FSPP un MSPP balsošanu veidot atklāti. 
 

Balsojums: Vienbalsīgi par 
 

Tiek nolemts uz laiku 1/1/1. 
 

Balsojums: Vienbalsīgi par 
 

Ansis stāsta par to, ka viņam jau tagad ir labs kontakts ar pasniedzējiem. 
 

Guna jautā kā ir ar sesiju, Ansis saka ka ir labāk nekā iepriekš. 
 

Guna jautā par to vai Ansim ir doma kaut ko mainīt programmā, Ansis atbild, ka vajag 

padomāt par jaunām programmām. 
 

Ansis tiek vienbalsīgi ievēlēts. 



 

8. Par FSPP biedra vēlēšanām 
 

Izvirza: Kvēsele, Katja, Kriviņš 
 

Apstiprina savu izvēli Kvēsele 
 

Tiek nolemts par laiku 1/1/1. 
 

Balsojums: vienbalsīgi par 
 

Kvēsele stāsta, ka ir domnieks jau gadu, un zina, kas notiek virs FSPP. Viņai 

nebūtu problēmu runāt par lietām. 
 

Langins jautā , kas viņai sakāms par studijām, kvēsele atbild, ka lielākais mīnus ir materiāli 

estudijās. Dāvis jautā cik ļoti viņa tur vēlās tur būt, kvēsele atbild, ka diezgan. Guna jautā par 

fiziku angļu valodā, Kvēsele atbild, ka galvenais ir tas, kā to pasniedz. Langins jautā, ja kāds 

kurss nepatīk, ko Kvēsele darītu, Kvēsele atbild, ka ir luis anketas, kur var visu izstāstīt. 

Langins jautā vai tiek plānots par kaut ko šogad runāt, Kvēsele saka, ka vajadzētu. 
 
 
 

Guna saka, ka par Kvēseli nav šaubu, ka viņa turpinās studēt. 
 

Balsojums: Vienbalsīgi tiek nobalsots par Kvēseles ievēlēšanu. 
 
 

 

9. Par fizmatdienu galvenā organizatora vēlēšanām 
 

Tiek izvirzīti: Kvēsele, Kriviņš, Saša, Katja, Dāvis, Linda, langins, Sanita, Nauris 
 

Piekrīt: Kvēsele, Kriviņš, Nauris. 
 

Laiki: 2:2:2(0), 5:5:10(10), 3:5:3(4) 
 

Kvēsele izsakās: Nav prezentācijas, bet vienalga. Ļoti grib, jau pagājušajā gadā iesaistījās 

FMD organizēšanā, organizēja orientieri, palīdzēja LB, zina, kas un kā. Ir KV vadītāja, jau 

ir runājusi par FMD koncepta maiņu, mazāk pasākumu. Domās, kur efektīvāk organizēt. Ir 

augusi kopš pirmās balles, ko oargnizēja. 
 

Jautājumi 
 

Langins: ko domā par gājienu kopā ar RTU? Izplest FMD ārpus LU. 
 

Vajadzētu pirmo gadu, lai organizētu. Domā, ka būtu cool. 
 

Dāvis: Ko darīsi, ja kāds no FMD orgiem pazūd? 
 

Uzreiz dabūs gan galveno orgu, gan labo roku. Ja tie abi prom, tad jautās kādam 

no SP. Ja ne tas, tad pati uzņemsies kkādas mazās lietas. 
 

Guna: ko darīsi, lai čekotu, ka lietas tiek darītas? 
 

Atskaites, bakstīšana. Pierādījumi. 
 

Katja: idejas upēm? 



 

Mūsa. Gaidīšu ieteikumus. 
 

Guna: ir idejas, ko aicināsi par orgiem? Arī LB? 
 

Ir ideja. Arī LB. 
 

Guna: tad kas būtu tie pasākumi, kas paliktu? 
 

Afterītis, bet lkm cits nosaukums, ČNP, Personību vakars un LB. Gājiens varētu būt 

pirms atklāšanas. 
 

Guna: FMD par ne tikai LU pasākumu in general? 
 

Pirmajā gadā jāaicina apmeklēt, citos gados var aicināt arī organizēt. 
 

Dāvis: vai esi runājusi ar Līvu? 
 

Vēl nē. 
 

Guna: vai aicināsi uz pirmo sēdi Martu? 
 

Jā 
 

Dāvis: StratSem ne tikai par FMD? 
 

Jā, labāk izrunāt visu, brainstormot uzreiz, izrunāt arī idejas jauniem pasākumiem. 
 

Linda: cik ļoti gribi? 
 

Daudz! 
 

Guna: būs atbildība arī FMD laikā? 
 

Būs, varēšu organizēt. 
 

Artūrs izsakās: Nebalsojiet par viņu, bet par komandu. Krītam kopā! Bilde ar komandu. Ivariņš 

izbeidzās 


 Viegli restartēt un piestartēt – pietiek ar aliņu. Ir izbaudījis LB ļoti. LB būs dope. 

3 labas īpašibas: neatlaidīgs, bezbailīgs un 3.īpašība. Runescape stati norāda, ka neatlaidīgs. 
(Langins pret) Bezbailīgs – var uzmest kūleni jebkurā brīdī. Trešā – screenshot. 

 

2018.gada cirvis, izmanto arī. LB 2019 nogāza koku ar to. Ir atrodams tinderī. Apnika sesija. 
 

Jautājumi 
 

Dāvis: cik ļoti tev patika taisīt šo prezentāciju? 
 

6. 
 

Nauris izsakās: Labdien! Sauc Nauris. Mācās RTU. Būtu smieklīgi, ja ievēlētu. Nekad pēc 

tam vairs nebūs tik sliktu FMD. Organizatoriski būs baigi labi. Nav vēl sasitis mašīnu, bet ir 

noslīcinājis laivu. LB ieteikums – paņemt līdzi rezerves ēdienu, it īpaši, Ādažu kombināts. 

Gājienu varbūt taisīt līdz Alai. Noslēgumā, nebalsojiet par Nauri. 
 

Jautājumi 
 

Guna: vai labāk organizēsi, kā pagājušā gada gājienu pirms Marta to sāka darīt? 
 

Nu nez, varbūt ies labāk, ja iesim uz Alu. 



 

Guna: kā tev iet RTU? 
 

Labi, mācās to, kas laikam patīk. 
 

Langins: ko domā par organizēšanu kopā ar RTU? 
 

Šogad varētu aicināt uz pasākumiem, un tad citos gados iespējams organizēt. Bet 

tad FMD būs liels pasākums. 
 

Dāvis: a kas tev nepatīk ar ēdienu LB? Dzērienos arī kalorijas. 
 

Labāk laivu apgāž (jo neko jau vairs neredz), nekā brauc bez ēdiena. 
 

Noslēgumā: atnāca, lai nebūtu jāraksta protokols. 
 

Diskusija 
 

Dāvis: vajag vispār garu diskusiju? Jautāja par Līvu, jo Līva viņam rakstīja. Kvēsele ir 

ar pieredzi pasākumu organizēšanā, viņai būs atbalsts. Aicina arī atbalstīt viņu. 
 

Irina: laba mamma, viņai sanāks. 
 

Guna: visiem jāpalīdz. Atbalsta pasākumu saīsināšanu, jo izstiepšana nozīmē, ka 

mazāk cilvēku atnāk. 
 

Balsojums 
 

Vienablsīgi par atvērtām 
 

Kvēsele: 14 par, 0 pret, 0 atturas 
 

Artūrs: 0 par, 14 pret, 0 atturas 
 

Nauris: 0 par, 14 pret, 0 atturas 
 
 

 

10. Par atskatu par Ziemassvētku balli 
 

Bija problēmas ar AKKA/LAIPA, bet ar to tiks galā. Uz balli ieradās gandrīz 500 cilvēku. 

Ienākumi bija gandrīz 2,5 tūkstoši. Daudz kas tika izdarīts jau iepriekš. PPMF ir gatavi 

sadarboties arī turpmāk. 
 

11. Dažādi 
 

Par informatīvi 
 

Par stratēģisko semināru Linda sarunāja cilvēkus, kas meklēs vietu, kur to darīt. Ir doma 

uzaicināt iepriekšējo divu gadu fizmatdienu orgus. Tika izrunāts, ka fizmatdienām 

dzīvnieks būtu gliemezis. 
 

Par Skolu 2020 Dāvis teica, ka tiks izlikts drīzumā grafiks, un kā tur parasti notiek. Andis 

stāsta, ka tiks palielināts stendu lielums, tiek domāts, ka būs zili gari krekli visiem ar 

fakultātes logo, katrai fakultātei vajadzētu savu priekšnesumu. Kvēsele saka, ka 

vajadzētu sameklēt papildus parādāmās lietas. 



 

Par valentīndienas balli Katja stāsta par to, ka notiks 14. februārī, piektdienā, varētu aicināt 

Mediķus, PPMF un varbūt ģeogrāfus vai teologus. Balles biļete varētu būt kā indulģence, 

PPMF varētu vairāk rīkoties ar vizuālo pusi, sāks ap nākamo nedēļu meklēt cilvēkus ar ko 

sadarboties, telpas 505/506, telpu karaokei, telpu playstation, virtuvīte, orgu telpu. 
 

Par lielisko cilvēku deju vakaru 31. janvārī, sponsorus vajadzēs maz, iespējams “Alu” un 

“Ļeņingradu”. Vajag spotify playlisti, kuru izdomās vēlāk, jo nav tā lielākā prioritāte. 
 
 
 
 

 

Par mēneša aktīvistu 
 

Par mēneša aktīvistu tiek izvēlēts Andis. 
 
 

 

Par jubilāriem 
 

Tiek apsveikta Kvēsele 
 

Tiek apsveikta Irina 
 

Tiek apsveikta Sanita 
 
 

 

Par kultūras un fizmatdienu sēžu apvienošanos 
 

Tiek domāts, ka varētu to darīt reģistrācijas nedēļā 
 

Par ziemas sporta spēlēm varētu nodot vienkārši informāciju, ka tādas notiek 
 
 

 

Par uzlīmēm 
 

Varētu uzlīmes izveidot ar saukļiem, nevis tikai logo. Uzlīmēm ir atvēlēti 100 eiro. Irina teica, 

ka uztaisīs vairākus variantus no kuriem izvēlēties labākos. 
 
 

 

Sēde beidzas: 19:57 


