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Reihenbaha, Karlīna Pole, Līva Elizabete Liepiņa, Dace Osīte, Ernests Einbergs, Kaspars Vītols, 
Enija Jermolajeva, Dāvis Kalvāns, Marija Terlanova, Ivars Patriks Bite, Sabīne Alise Leimane, 

Zigmārs Jānis Ziemelis 

 

Valdes locekļi/biedri: Laura Orliņa 

 

Viesi: Aloizs Ostrovskis, Artūrs Mikāls 

 

Darba kārtība: 

1. Iesniegumu apstiprināšana 

2. Darba kārtības apstiprināšana 

3. Balsu skaitīšanas komisijas izveide 

4. Akadēmiskā virziena vadītāja vēlēšanas 

5. Baldones galvenā organizatora vēlēšanas 

6. FMF Domes biedra vēlēšanas 

7. Fizikas nodaļas valdes biedra vēlēšanas 

8. Nostāja par SAM 8.2.1 

9. Valde atskaites 

10. FMF Domnieku un SPP atskaites 

11. Atskats uz 

 Valentīndienas balli 

 Asinsdonoru dienu 

12. Informatīvi par 

 Fizmatdienām 

 Salidojumu 

 Torņkalnu 

 LU SP 



13. Mēneša aktīvists 

14. Dažādi 

Sēdes sākums: 18:12 

 

 

 

 

1.Iesniegumu apstiprināšana 
 

Brenda attaisno sēdi 22; Gabija arī attaisno šo sēdi, jo jau bija nolikusi sesiju un aizbraukusi 

mājās; Līva tad gatavojās eksāmenam. 

Andra šodien slima, Malvīne – mācās un iet prom no domes.  

Ernests atsakās no akadēmiskā virziena ministra amata (13 par, 1 pret, 1 atturas) 

 

2. Darba kārtības apstiprināšana 

 
13 par, 2 atturas 

 

3. Balsu skaitīšanas komisijas izveide 

 
Piesakās : Malvīne, Līva, Laura, Enija, Sabīne, Aloizs, Marija, Patriks 

Apstiprina: Malvīne, Sabīne, Aloizs 

 

4. Baldones galvenā organizatora vēlēšanas 

 
Lelde stāsta par organizēšanu - jāmeklē jauna vieta, parasti maz cilvēku vasarā iesaistās SP, būs 

daudz vienam pašam vai tikai ar dažiem palīgiem jādara; bet tas ir mūžīgs gods un slava. Tas ir 

milzīgs pasākums un no tā atkarīgs vai pirmkursnieki pēc tām iesaistās SP vai ne. 

Mana lielākā kļūdā – nebija plāns b vietai, un izvēlētā vieta atkrita un bija jāmeklē jauna. 

 

Laika ieteikumi: 2,2,5 (7 par); 5,7,10 (8 par); 9,1,1 (0 par); 1,1,2 (1 par); 

2,2,5 (8 par); 5,7,10 (10 par) 

Izvēlas laiku 5, 7, 10 

 

Izvirza: Marija, Enija, Līva, Artūrs, Guna, Artūrs, Lelde, Karlīna, Laura, Kaspars, Sabīne, Toms 

Apstiprina: Karlīna 

 

Karlīna runā: nav daudz ko teikt, likās, ka es šo gribu, bet šorīt vairs tā nelikās; bet tagad, ja jau 

neviens neiet… un man arī piedāvājās palīgs. 

Noteikti Leldei uzdošu jautājumus un padomus. 

 

 Kas patika/nepatika Baldonē? 

- Nebija laiks atpūsties, visu laiku mūs dzina. Bet ļoti patika nakts trase un radītā 

kopības sajuta ar jau esošajiem fizmatiem. Nepatika, ka bija jāstrādā pa lietu. 



 No 10, cik tu to velies? 

- 6…7…6,5 

 Kā patika palīdzēt organizēt Valentīndienas balli? 

- Patika līdz sapratu, ka daudzi darbi nebija izdarīti līdz galam, bet daudz iemācījos: 

nevar tik ļoti uzticēties. 

 Kā ar spējam deleģēt pienākumus? 

- Jāpasaka ko tu gribi lai izdara, un arī termins noteikti. 

 Cik ļoti saproties ar Lauru, un kā tu padarīsi vieglāku viņas darbu? 

- Nu no manas puses, diezgan vienkārši; ja pajautā ko, tad atbildu uzreiz. 

 Tev tiesības ir? 

- Jap ir tiesības. 

 Kurš būs tavs palīgs? 

- Artūrs Mikāls un tas, un vēl tas, nu būs palīgi. 

Diskusija: 

 Negribu, lai organizē pirmā kursa students, labāk atlikt balsošanu līdz būs vecāka kursa 

students. Tur ļoti daudz jādara, ko nevarat pat iedomāties. Labāk, lai pirmkursnieki 

aizbrauc kā mini orgi un tad tikai kandidē. 

 Karlīna ir spējīgs cilvēks, ātri var savākt komandu, piemēram, kā to izdarīja tikko. Tomēr 

atbalstu Karlīnu. Lelde, vai tu biji Oskara Baldonē? 

 Jā. 

 

 Esmu rīkojis pasākumu uz tūkstošs cilvēkiem kopā ar citiem bez nekādas pasākumu 

vadīšanas pieredzes, visāda huijņa, kas bija jādara, bet mums sanāca. Varu vienmēr 

palīdzēt un pakonsultēt. 

 

 Valentīndienas ballē Karlīna pēdējā dienā tik ļoti visu izdarīja, visu to, ko citi neizdarīja 

viņa panāca gatavu tikai vienā diena. Ja pirmkursniece – tad Karlīna. 

 

 Valentīn dienas balli nevar salīdzināt ar Baldoni, tās ir 3 dienas. Atrast ēdienu un vietu 

var jebkurš; vajag redzēt vairākas Baldones, lai zinātu kas un kā. Ja tev vienīgais, kas 

nepatīk ir lietus…? Man nekas nav pret Karlīnu, tiešām super, bet esmu pret 

pirmkursniekiem. 

 

 Es neredzu citu cilvēku, kas nav šeit un nav pieteicies, bet no otras puses saprotu, ka ļoti 

būs jāpalīdz Karlīnai. 

 

 Nevar salīdzināt Valentīndienas balli ar Baldoni; nevajag būt pirmkursniekam, jo notiek 

no iekšienes viss. Redzēju pasākumu no Oskara un tad arī no Leldes, un radās pilnīgi cits 

iespaids. 

 

 Nevaru iedomāties nevienu ne pirmkursnieku, kurš pēkšņi ierastos un to darītu. 

 

 Šis nav balsojums par vienu cilvēku, Karlīnai jau ir komanda. 

 

 Vai kāds zina ne pirmkursnieku kurs nav šeit, kas to varētu izdarīt? 



 

 Karlīna ir okay kandidāts. Varbūt atcelt velēšanas, un lai viņa ar mani parunā par to kā es 

organizēju pagājušogad, lai saprastu, kas un kā, cik ir daudz jādara. 

 

 Viņa pati sevi vērtē 6.5 …. 

 

 Tas ir lielākais šajā telpa, so…. 

 

Vai visi piekrīt atklātām vēlēšanām? (visi atbalsta vienbalsīgi) 

1 par, 16 atturas, 0 pret 

Nevienu neievēlē. 

Lai padomā, un nākošreiz atkārtosim šī amata vēlēšanas 

 

5. Akadēmiskā virziena vadītāja vēlēšanas 

 
Izvirza: Ernests, Toms, Dāvis, Enija, Līva, Marija, Kaspars, Zigmārs 

Piekrīt: Dāvis, Līva, Zigmārs 

 

Ernests par pienākumiem: jāapmeklē kopsapulces, darba sēdes…. Sēdes…. Un vel sēdes…ar 

domu, ka tu izglītojies akadēmiskajā vidē un vari papildināt apkārtējos cilvēkus… un jāapmeklē 

vēl daudz citas sēdes. 

 

Izsakās Līva: (Pārsteidz visus ar prezentāciju) Iepazīstina ar sevi. Kandidē, jo jau LUSPā aizrāva 

akadēmiskais virziens. Grib ne tikai organizēt balles, bet arī palīdzēt ar akreditāciju u.c. Pašai 

sasāpējies, ka e-studijās nav materiālu. Grib sevi pilnveidot, kā arī patīk izaicināt sevi.  

3 svarīgākie mērķi, ko grib izdarīt – e-studijas, akreditācija, komunikācija ar kursu vecākajiem. 

Ir ievākusi kontaktus no JBS, lai uzzinātu vairāk par akadēmiskā virziena vadīšanu un problēmu 

risināšanu. Par e-studijām – grib iziet cauri kursiem un pārbaudīt vai tas, kas kursā tiek pasniegts 

sakrīt ar to, ko reāli kursā iegūst, ir gatava to izdarīt pati. Vēlās satikties ar iepriekšminētajiem 

kontaktiem un apmeklēt LUSPa sēdes, lai uzzinātu kā vislabāk cīnīties ar dažādām problēmām. 

Ir gatava amatam nedēļā veltīt 5-10 stundas. 

 

Izsakās Dāvis: Iepazīstina ar sevi. Izjūt deja-vu, jo jau otro reizi kandidē par akadēmiskā virziena 

vadītāju. Min, ka vēlas realizēt mācību vakarus, e-studiju papildināšanu. Sola ar cilvēkiem (kursa 

vecākajiem) kontaktēties ne tikai caur e-pastiem. Nedaudz sūrst par laiku, bet sola, ka laicīgi visu 

sarunājot var paspēt visu. Vērtē amata vēlmi kā 7-8. Ir gatavs runāt ar pasniedzējiem par 

problēmām. Māk rakstīt iesniegumus. 

 

Apspriede: Dāvis varētu ar visu tikt galā, bet Līva tiešām ir pārdomājusi un gatavojusies. JBS ir 

Līvu ļoti pozitīvi ietekmējis. Pozitīvi par Līvas individuālo pieeju kursu vecākajiem.  

 

Atklātā balošana. 

Līva 10 par, Dāvis  2 par, 5 atturas 

 

 



 

6. FMF Domes biedra vēlēšanas 

 
Izvirza: Līva Dāvis, Marija 

Apstiprina Līva 

Laiks: 1;1;1 (visi vienbalsīgi apstiprina) 

 

Līva runā. Ja jau esmu akadēmiskajā, tad jau tas ir mans pienākums iet uz domi. 

 Tev nav lekcija tad? 

- Nē. 

 

Diskusija. 

Karoči ievēlām viņu. 

 

Visi ir par atklātu balsojumu 

Par Līvu 13, pret 1, 1 atturas 

 

 

7. Fizikas nodaļas valdes biedra vēlēšanas 

 
Katru mēnesī, pēdējā trešdienā ap četriem. Tur jautā studentu viedokli. 

 Ko pēdējo reizi jautāja studentiem? 

- Par laikiem, lekcijām, konsultācijām. 

 

Izvirza: Patriks, Dace, Ernests, Malvīne, Marija, Artūrs 

Piekrīt: Dace, Kaspars, Artūrs M 

Piedāvā to pašu laiku, visi piekrīt. 

 

Dace runā – cik noprotu nekas baigi nav jādara, vnk jāiet uz sēdēm. Ir laiks un varu iet, varētu 

būt interesanti. 

 Vai tu spēsi iesaistīties un uzdot jautājumus? 

- Jā, protams. 

 

Kaspars runā – a ko man teikt… čau! 

 Tev tad ir brīvs? 

- Jā. 

 Ja ievelēs tevi, nebaidīsies uzdot jautājumus un iesaistīties? 

- Jā būs neērti. 

*zālē iestājas smiekli* 

-    Nu bet man būs. 

 

Artūrs Mikāls runā – ir brīvs laiks, esmu gatavs mācīties un iesaistīties studentu dzīve, un dabūt 

par brīvu kafiju 

 No Kitenberga nenobīsies? 

- Nē. 



 

Diskusija 

 Par ko balsojam? 

 Arturs motivēts – grib kafiju. 

 Balsojam par Daci un Artūru? 

 Jap. 

 Yeah. 

 

Kurš ir pret atklātam vēlēšanām, neviens, okay. 

 

Dace vienbalsīgi par, 2 par Kasparu, 13 par Artūru 

 

8. Nostāja par S.A.M. 8.2.1 

 
Ir tādā lieta kā S.A.M. (specifiskā atbalsta mērķis), mēģināšu pastāstīt. 

Naudu dabūjam no valsts, studentiem un Eiropas naudas. 

Mērķis ir samazināt studiju programmu fragmentāciju par 30 %, un tad mums dod naudu - baigi 

super. 

Viņi piedāvā salikt programmas kopā, mūs skar tikai matemātiķi + statistiķi, kip mācas gadu vai 

divus kopā, un tad izvēlas kuru apakšprogrammu grib. 

Ko jūs par to domājiet? 

 

 Tas esot pavisam sakarīgi, jo pirmais semestris mums viss kopa, otrajā ne, bet tapāt 

gandrīz tapāt. 

 Eiropa uzspiež mums savus noteikumus, liek mainīt ministra kabineta noteikumus, fuck 

off. 

 Kaut kādi dekāni runāja, ka vienmēr var sabāzt visu vienā un reklamēt moduļus. 

Vai varam nobalsot par vai pret? 

 

12 par, 1 pret, 1 atturas 

 

9. Valdes atskaite 

 
Patriks – nedēļas nogalē būs skola 2018, runājot par hūdijiem, būs 20 eiro. 

 Smuki, mīksti? 

 Sensuāli. 

 

Guna – info sistēma ir nosacītā gatavībā, cerams kādam noderēs. Tātad ej.uz/infosistema. 

Vajadzētu visam strādāt, ir dzimšanas dienas, var redzēt visu valdi un katra mērķus. Ir pasākumi, 

visi dokumenti, iesniegumi un tas ļoti noderēs. 

*lieli aplausi zālē* 

Ja ziniet, ka ir vel kādi nolikumi un citas lietas, tad pasakiet. 

Biedru plūsma – tie, kas te ir sarkani, tiem jāuzraksta iesniegums, dzeltens - ir iesniegums un 

viss labi. 

Bija stratēģiskais seminārs. Bez drāmas, bija forši. 



Ir divi varianti, par brīvu biljards vai boulings par kaut kādu cenu. 

Izlemj, ka no sakuma būs biljards, bet pēc tām noteikti arī boulings. 

 

Ernests – notiek lekciju filmēšana, prasa mums, lai mēs filmējam. 

 Viņa (pasniedzēja) doma ir tāda, ka pārklājas materiāli un tēmas, tādēļ video var rādīt arī 

citiem. 

Erasmus lekcija; netika uzraudzīti studenti studīju laika; Lācis taisa atgriezenisko saiti. 

Sataisīju aptaujas, mūsu fakultātē <100 cilvēki, ir daži kursu vecākie pienākuši klāt. 

 

Dace – budžets ir diezgan sarežģīta lieta, jo izradās, ka tā nauda būs mazliet savādāk jādabū. 

 

Arturs -  bija uz pašizaugsmes lekciju; sarunāja ar Accenture ekskursiju. 

 

Karlīna – novusa čempionāts būs, meklējam nolikumu; vairāk ar fizmatdienām ņemos. 

Darīju lietas saistībā ar balli un asinsdonoru dienu. 

Laura – daudzas lietas; stratēģiskais seminārs, salidojums, domes sēdē, tusēju ar lietuviešiem, 

Daniela iemācīja likt protokolus fizmati.lv u.c. 

10. FMF Domnieku un SPP atskaites 

 
Atkal par FMOF, kādā jēga strīdēties, ja visu jau nolēma? 

 Var jau atceļošo balsojumu. 

 Bet kāda jēga? 

 Pārbalsot vajag un apspriest, jo uzvarēja tikai ar vienas balss pārākumu. 

 

Pārējo nav neviena no citām domēm ☹ 

Daudz apspriež zinātņu māju. 

11. Atskats uz 

 

 Valentīn dienas balli 

 
Šķiet, ka izvelēts slikts datums, sakrīt ar mākslas akadēmijas karnevālu, citiem bija 

jāizlemj uz kuru iet. 

Ģeogrāfiem ari tajā pašā diena bija fukši. 

 

 

 



Lugas sakums, cēliens Nr. I 

 

Zigi vai tu zini kā darbojas melnais caurums? 

Wtf??? 

*Iekož Zigmāram rokā. 

 

Svarīga detaļa, viņš bija bez krekla, ap septiņiem, nē, tad jau pa sniegu vārtījās, tātad 

agrāk. 

I cēliena beigas. 

 

II cēliens. 

 

Sakām vākties. Nesam krēslu, nāk Edgars (nu jau ar uzvilktu kreklu) – super, varēsim 

beidzot sūtīt mājās. Un tad viņš sniedzas pēc ugunsdzēšamā aparāta, paņem aiz pirkstiem 

gredzenu un izpūš viņu, trāpa Artūram acīs. Sāk ari Zigmāra virzienā šļākt virsū. 

Ieeju 238, Edgars bija pazudis, bet tad viņš nāk atpakaļ. 

 

*Stāstnieka maiņa* 

 

Viņš saka pazudis, bet patiesībā viņš vienkārši turpat koridori šļāca to aparātu tad.  

Vienā brīdī sadomājām ar Artūru, ka Edgars ir jāsavāc. Bet Edgars uzpūš Artūram sejā. 

Pēc tam pats bija apjucis un izskrēja ārā bļaudams. 

Bija sadūmots gaiss no tā, uguns signalizācija ieslēgusies, apsargs arī neilgi pēc tam bija 

atnācis. 

Izsauca mentus un Edgaru savāca. 

Viņš skaidroja, ka viņš izmantoja ugunsdzēšamo aparātu, jo, acīmredzot, visa fakultāte 

dega lielās liesmās.  

 

Tika piečurāta garderobe. 

Visticamāk Edgars vainīgs atkal, visa lete slapja, un pods arī salauzts. 

 

 Asinsdonoru dienu 

 
24 cilvēki nodeva, kas ir ļoti labi salīdzinot ar to cik nodeva DACā. 

 

 

12. Informatīvi par 

 

 Fizmatdienām 
Lietas notiek, patika stratēģiskais seminārs, sponsori arī ir (pirmā naudiņa). 

Ceturtdien 16:30 būs sēde, ir arī logo mājaslapā 

 

 Salidojumu 
Par šo ceturtdien. 



 LU SP 

 
Ko darīt ar studiju maksām utt. Ko darīt vēl pēc gada. Nostāja no mums, pacelt vai nē, un 

vai gribam, lai visām programmām būt vienāda cena vai atšķirīga. 

 

 Statūtos vispār rakstīts, ka jāsaglabā cik vien maza cena neatkarīgi no statusa. 

 Tu studentiem prasi vai viņi grib maksāt vairāk?? 

 Bula teica, ka ne redzot, ne sajūtot to naudu tapāt, lai cik viņas arī būtu. 

 Es teiktu, ka nav jābūt visur vienādam, ir profesijas kurās vajag vairāk darbinieku; 

statistiķus vajag, tādēļ vajag viņiem lētāk. 

 

Vienbalsīgi nobalso, ka nevajag palielināt. 

 Fiziķiem vajag dārgāk, jo aparatūra utt. 

 Runa tapāt ir par kredītpunktu cenu. 

 Jautājums, vai vajag visām programmām vienādu cenu, vai dažādas? 

 Domāju, ka gribam vienādu cenu. 

 Varbūt fiziķiem dārgāk vajadzētu? 

 Valsts jau par to maksās. 

 Vai tad mēs redzēsim uzlabojumus laboratorijās? 

 Vai tad valsts maksās vairāk par budžeta vietām? Vai jutīs atšķirību uzlabojumos? 

Šo noskaidrošu un uzzināšu līdz nākamai kopsapulcei. 

 

Par LUSP 

Brendu ievelēja par senatoru, bija jauno biedru seminārs un tur bija ļoti forši; šo ceturtdien būs 

kopsapulce pusseptiņos. 5 martā būs lekciju cikls “Būs”, par filmas uzņemšanu un varēs 

noskatīties arī pašu filmu. 

 

 Torņkalns 

 

Cilvēki tur nebija pretimnākoši, bet nu, vismaz uzzināju, ka būs kur dejot ballēs. 

Laura zīmē SP telpu, jautāja arī par kvadrātmetriem, bet to neviens nezin. 

Ir pēdējā iespēja pateikt, ko mēs gribam SP telpā – sienas, krāsas, tāfeles utt. 

Mums būs noliktava, bet tā būs dalīta ar visiem Dacā, un par tās izmēriem atkal neviens 

nevarēja pateikt. 

 

13. Mēneša aktīvists 

 
Mēneša aktīvists – veseli trīs: 

1. Guna 

2. Līva  

3. Karlīna 

 

Sveic dzimšanas dienās: 

Ernestu 



 

14. Dažādi 

 
Vai visi redzēja eventu par slēpošanu? Bet laikam nebūs jo tikai 3 cilvēki pieteicās. 

 

Sēde beigta: 20:20 

Protokolēja: Dāvis Kalvāns, Artūrs Kriviņš 

  

 

 


