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Protokols 

LU FMF SP 7. Kopsapulce (ārkārtas) 

13.03.2017 

 

Norises vieta: Zellija, 233. telpa 

Sēdi vada: Daniela Reihenbaha 

Valdes locekļi/biedri: Artūrs Kriviņš, Līva Elizabete Liepiņa, Lana Lazareva, Karīna 

Segruma, Arvīds Viesturs Vimba, Gustavs Upenieks, Melita Vantere, Lelde Švinka, 

Malvīne Strakova, Ilvija Lazdiņa, Jānis Blūms, Krišjānis Penka, Daniels Dāvis Ore, Dace 

Gaile, Rota Brūna, Laura Orliņa 

 Viesi: Andris Locāns, Kalvis Laubetrs, Oskars Sjomkāns, Toms Vāvere, Kristaps Kļava 

Darba kārtība: 

1. Iesniegumu apstiprināšana 

2. Darba kārtības apstiprināšana 

3. Balsu skaitīšanas komisijas izveide 

4. Baldones galvenā organizatora vēlēšanas 

5. Pavasara balle(?) 

6. Dažādi 

Sēdes sākums: 18:33 

Iesniegumu apstiprināšana 

Romāns uzraksta ļoti “garu” iesniegumu, lūdz viņu atbrīvot no kopsapulces 

apmeklēšanas. Iemēsls nav zināms. Potapovs noliek savu mandātu un nodod to tālāk. 

Brendai jāvada projektu virziena sēde LU SP, Daina noliek SPP mandātu. Iesniegumi 

vienbalsīgi apstiprināti. 

Darba kārtības apstiprināšana 

1 atturās, parējie par darba kārtības apstiprināšanu. 

Balsu skaitīšanas komisijas izveide 

Izvirza: Malvīni, Rotu, Leldi, Artūru, Gustavu, Vimbu, Daņiku,  

Apstiprina: Artūrs, Gustavs, Malvīne 



Balsošana: 1 atturās, parējie par.  

Baldones galvenā organizatora vēlēšanas 

Izvirzīti: Lelde, Locāns, Laura, Ilvija, Jānis, Gustavs, Rota, Malvīne, Daņiks, Oskars 

Apstiprina: Lelde, Locāns 

Piedāvātie laiki: 5:7:7, 5:7:9, 7:10:15, 7:10:20, 7:10:15, 5:5:5, 3:5:5 

Uzvar 5:7:9 

Locāns 

Par sevi: Andris Locāns. Veselu gadu bija SP biedrs. Aizbrauca uz vāciju, nākamajā 

semestrī vairs fizmatos nestudēs. Varēs noorganizēt pirmo Baldoni Vācijā. 

Jautājumi: jau ir atradis skolu. Nebūs mācības septembrī, tāpēc varēs koncentrēties uz 

Baldoni. Noorganizēs autobusu turp un atpakaļ.  

Locāns pasauc Leldi un skrien prom uz volejbolu. 

Lelde 

Par sevi: vēlas būt nākamais Baldones orgs aka borgs. Grib organizēt un sadarbosies 

ar iepriekšējo borgu Oskaru. 

Jautājumi: ir gatava invistēt daudz laika, iet labi. Ar mācībām arī labi.  

Kādu gribi redzēt Baldoni ? – Sports, darbs un mazliet dzeršana.  

Kāpēc gribi organiz Baldoni? – Grūti pateikt. Foršs izaicinājums.  

Vai esi jau sākusi plānot? – Vēl nē.  

Vai trv jau ir provizoriska komanda? - Nav. 

Pēc vecās labas skalas grib uz 7-8 no 10 ballēm. 

Kas visvairāk patika pirmajā Baldonē? - Sporta pasākumi 

Daniela nopietni lūdz stāstīt par plāniem. Lelde tiešām grib, visu darīs no labākas 

sirdsapziņas.  

No iepriekšējās Baldones nepaticis, ka borgs bija attālināts no dalībniekiem.  

Ir pieredze 1+ dienu pasākumu organizēšanā (Skola 2017). 

 

Diskusija: Daniela atbalsta Leldi, jo zina, ka viņa grib. Laura arī apsvēra domu 

organizēt, bet jautāja Leldei, no viņas arī saprata, ka Lelde grib, tikai šeit to 

neizrādīja. Toms jautā, vai viņa spēs vadīt pasākuma organizēšanu, nēmot vērā 

cilvēku skaitu. Daniela uzticās (ņēmot vērā Skolu 2017). Vimbam patika Locāna ideja 

par autobusiem un ārzemēm. Bet nē. Oskars saka, ka ja Lelde laicīgi savāks komandu 

un Oskars palīdzēs bakstīt, viss būs labi. Daniela jautā cik daudz gatavi palīdzēt. 



Gandrīz visi ceļ roku. Cik gatavi būt galvenie? Tādu ievērojami mazāk, bet būs labi. 

Oskars aktīvi rāda THUMBS UP par Leldi. Visi par atklātām vēlēšanām. 

Par Locānu: 3, par Leldi: 14.  

Apsveicam Leldi! 

Pavasara balle(?) 

Priekšā nāk Mārča vietniece Līva. No PPMF jautāja, vai mēs gribam organizēt 

Pavasara balli, ko viņi pagājušogad gribēja noturēn pie sevis. Tā ir problēma, jo būs 

ļoti maz no mūsējiem. Ja rīkot, tad, visticamāk, maija beigās. Toms piedāvā taisīt 

ieeju pretī 100. Auditorijai. Irina jautā, kādēļ PPMF ir problēma, jo uzskata, ka tur 

nav tālu jābrauc. Pirmkārt, fizmati tālu nebraukā, otrkārt, mūs drīz dzīs ārā uz jaunu 

ēku un ir jābauda šīs telpas, kamēr mēs to varam. Jānoskaidro, cik cilvēki plānotu 

nākt. Toms saka, ka tās balles gandrīz vienmēr skipo Fizmatdienu dēļ. Danielai 

ierosinājums taisīt aptauju f.lv. Toms saka, ka vajag facebook. Rota piedāvā drīzāk no 

turienes nolinkot, lai atdzīvinātu fizmatu mājaslapu. Daniela uzskata, ka balle jārīko, 

bet tā, lai būtu finansiāli pieejamāk.  

Pēc balsošanas, lielākā daļa grib rīkot balli. 

Dažādi 

Rasnačs SP čatā jautā par Roņu dienām, bet nav brīvprātīgo tās noorganizēt marta 

beigās/aprīļa sākumā.  

Sēdes beigas: 19:14 

Protokolēja: Lana Lazareva 

 


