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Protokols 

 

LU FMF SP 9. kopsapulce 
 

10.04.2018 

 

Norises vieta: Zellija, 233. telpa 

 

Sēdi vada: Laura Orliņa  

 

Valdes locekļi/biedri: Laura Orliņa, Malvīne Nelda Strakova, Guna Brenda Pogule, Samanta 

Zorge, Karlīna Pole, Līva Elizabete Liepiņa, Dace Osīte, Ernests Einbergs, Kaspars Vītols, Enija 

Jermolajeva, Diāna Lagocka, Dāvis Kalvāns, Artūrs Kriviņš, Marta Daniela Jaunzeme, Zigmārs 

Jānis Ziemelis, Aloizs Ostrovskis, Elvijs Udo Dimpers. 

 

 

Viesi:  

 

Darba kārtība: 

1. Iesniegumu apstiprināšana 

2. Mandātu apstiprināšana 

3. Darba kārtības apstiprināšana 

4. Atbildīgais par Fizmatu rekordiem 

5. Balsu skaitīšanas komisijas izveide 

6. Propagandas virziena vadītāja vēlēšanas 

7. Budžeta apstiprināšana 

8. Valdes atskaites 

9. FMF Domnieku un SPP atskaites  

10. Diskusija par 

 Logo 

 Salidojumu 

 Fizmatdienām 

 Laivu braucienu 

 LUSP 

11. Mēneša aktīvists 

12. Dažādi 



 

Sēdes sākums: 18:23 

 

1. Iesniegumu apstiprināšana 

 
Patriks vēlas atteikties no mandāta un visiem saistītajiem amatiem, un Toma atteikuma eseja. 

12 par 0 pret 0 atturas. 

 

2. Mandātu apstiprināšana 

 
Udo piedāvā mandātu. 

-Nu jā, apstiprinu. 

 

3. Darba kārtības apstiprināšana 

 
Vienbalsīgi tiek apstiprināta darba kārtība. 

 

4. Atbildīgais par fizmatu rekordiem 

 
Izvirza: Didzis, Udo, Aloizs, Artūrs I(Mikāls), Artūrs II 

Apstiprina: Didzis, Artūrs II (Kriviņš) 

Izvirzītie laiki: 1:1:1 (7 par), 7:7:7 (2 par), 6:6:6 (2 par) 

Izvēlas 1:1:1 

 

Didzis runā: 1. kursa fiziķis, gribu būt par šo atbildīgais - izklausās jautri. 

 Kāpēc tieši tu? 

Kāpēc ne? 

 Vai tu pats plāno uzstādīt rekordu? 

Gribētos. 

Artūrs II runā: Vai ir jautājumi? 

 Kas tev krūzē? 

Studentu sapņi… 

 Kādus rekordus tu esi uzstādījis? 

Vel neesmu, bet plānoju visātrāk uzskriet DACĀ no 0. līdz 7. stāvam. 

DISKUSIJA:  

 Balsojam par Didzi? 

 Pirmais likās pārliecinošāks? 

 Ja gadījumā otrais kandidāts neatteicas gada sākumā no šī amata? 

Balsošana 

Neviens nav pret atklātu balsošanu. 

14 par Didzi, 1 par Artūru, 1 atturas. 

 

 



5. Balsu skaitīšanas komisijas izveide 

 
Neeksistē, jo tauta ir pelnījusi atklātas vēlēšanas, lai visi zina, kas par un, kas pret. 

 

6. Propogandas virziena vadītāja vēlēšanas 

 
Izvirza: Enija, Udo, Kaspars, Dāvis, Marta, Samanta, Aloizs, Zigmārs 

Apstiprina: Enija, Samanta, Zigmārs 

Laiku iesaka: : 1:1:1 (0 par), 7:7:7 (1 par), 6:6:6 (3 par)  4:4:43 (2 par) , 3:3:10 (7 par) 

Izvēlas 3:3:10 

 

Enija runā: Īsi un mīļi runāšu. Es to ļoti gribu darīt un man ir daudz plānu. Man jau ir komanda 

ar kuru es redzu, ka dosimies uz skolām pa Latviju. Gribu darboties septembrī reģistrācijā un  

aicināt uz SP (bija super laba pieredze ar 3 studentu kurpītēm un viņas visas ieguvu kā nākotnes 

Fizmatus). Mīlu sēdēt sociālajos portālos, kāpēc gan to neapvienot ar darbu? JOhaidiii ļaujiet 

man darīt!! 

 

Jautājumi: 

 Palīdzēsi Baldonē? 

Ja. 

 Facebook ir bijušas daudzas aktivitātes, lai pievērstu uzmanību SP; kuras bija 

veiksmīgas tavās domās? 

Bildes, kur komentāros cilvēki rakstīja par mīļākajām vietām; neveiksmīga likās 

joku sadaļa laikam… 

 Vai bijusi pieredze facebookā? 

Visi Ziemassvētku balles facebook posti bija mani. 

 Vai māki uztaisīt plakātus interesantus? 

Amm, man čukst, ka iemācīšos. 

 Būs dank memes facebook? 

MMMhmmmm…..Ja atradīšu cilvēku, kuram tas sanāk labi, tad varbūt. 

 Kā ar mācībām? Jo daudz jādara sājā amatā, vai varēsi apvienot? 

It kā jā. 

 Vai velies to darīt līdz semestra beigām? 

Jā, protams. 

 

Samanta runā: Šobrīd man nav virziena un konkrēta amata, bet visur cenšos iesaistīties un 

apmeklēju gandrīz visas sēdes. Neesmu droša vai piemērotākais virziens, bet gribu sniegt Enijai 

konkurenci. Domāju, ka es būtu lielisks kandidāts, ja būtu vairāk brīva laika. 

 

Jautājumi: 

 Ja esi aktīvs cilvēks, tad kāpēc ne gada aktīvists? 

Sekmes un tā… 

 Maz laika, ko tu dari? 

Gatavojos vasarai.  Mācīšanās un gatavošanās aizņem daudz, gribu dabūt kartībā 

sekmes. 



 Vai ir domas kā uzlabot PR Fizmatiem? 

Super godīga, neesmu to izpētījusi - reti kad skatos facebookā; ja es izpētītu, es 

ātri atrastu ko uzlabot. 

 Vai būs dank memes facebook? 

Nē. 

 

Zigmārs runā: Nevelk mani šis amats, bet…. Bet man ir domas un plāni kā rīkoties propagandas 

sakarā. Vairāk merch, sociālie tikli - to pats nedarītu. Skolas programma es labāk iesaistītos nekā 

organizētu. 

 

Jautājumi: 

 Pastāsti joku. 

- Nevelkas prāts uz jokiem. Varbūt vēlāk. 

 

DISKUSIJA 

 

 Pārējie divi arī teica, ka uzgāja runāt tikai jautrības pēc. 

 Enija runāja, ka grib tiešām to darīt un man stāstīja savus plānus. 

 Nezinu cik viegli būs sastrādāties ar Eniju. 

 Kāpēc? 

 Nu viņai tas garastāvoklis un tā. 

 

Visi par atklātām velēšanām.(nu gandrīz visi!) 

11 par Eniju, 0 par Samantu, 3 par Zigmāru,  1 atturas 

Enija ir mūsu propagandas ministre! 

 

7. Budžeta apstiprināšana 

 
Mums iedeva par tūkstoti vairāk, un es apmēram izdomāju šādi: 

400 eiro par krekliem 

200 laivu braucienam 

350 ēdienam – salidojumam un tā 

100 traukiem 

 

 A kas ar grāmatām notiek? 

 25% jābūt zinātnei – grāmatas, pa universitātēm utt. 

 Kad mēs beigsim pirkt grāmatas, tad mēs varbūt pirktu licences interneta pieejai 

zinātniskai literatūrai. 

 Var padomāt, vai mums pietiek ar to. 

14 par, 0 pret, 2 atturas 

Apstiprinām piķi. 

 

 

8. Valdes atskaite 

 



Guna – 1 filmēšana, mistiska otra filmēšana. Spēļu vakars bija un bija forši. Šomēnes būs beidzot 

boulinga vakars. 

Skatāmies video par krutiem cilvēkiem oranžos kreklos. 

 

Līva – biju akadēmiskajā, visu zinu, būs sēde šonedēļ un jūs visus gaidu. Ekskursija uz 

Accenture, rakstīšu atskatu par šo pasākumu. Karaoke vakars. Fizmatdienas – personību vakars. 

Apkopoju Ernesta aptauju un prezentēju vadībai. 

 

Artūrs – bijām uz Accenture, pastāstīja mums un bija kruti. Un runājām par citām universitātēm 

un par viņu fizmatdienu apmeklēšanu. Fizmatdienu sponsori. 

 

Dace – biju Viļņā, eksakto zinātņu diena - dabūju aparātus un uzdevumus, telpas utt. Biju Viļņā. 

 

Karlīne – novusa čempionāts. Filmējām vienu video fizmatdienām – mazliet palīdzēju. Afterītis, 

būs DJ par kuru nebūs jāmaksā un apsargi. Bija nakts trases sēde. 

 

Enija – iepazīšos ar to, kas jāizdara un izvērtēšu prioritātes. Piekaušu Patriku par hoodijiem. 

 

Laura – rakstīju Kalvim un Artūram, lai uzzinātu par fizmatdienām un laivu braucienu – gribu, 

lai viss notiek. Arī lietas par salidojumu. Paldies valdei par mocīšanu – super - davaj aplausus 

viņiem! 

 

9. FMF un domnieku SPP atskaite 

 
Fizikas valde – izrunāja par olimpiādēm un logo (atbalstīja). Par studiju kursiem – neizskatījām 

maģistra kursus (nav pietiekamu datu). Datori I problēma – māca to, kas balstās tikai uz 2. kursa 

vielu. Tur viena sieviete ir nemotivēta. Vienā priekšmetā ir problēmas, bet pirmo gadu 

pasniedzējs un to apzinās), iet uz priekšu nanoinženierijas programma, viss iet uz priekšu. 

 

Matemātikas valde – neparko runāja… kā jau vienmēr. 

 

Optometrija neeksistē, jo vēl neesam oficiāli FMOF. 

 

10.  Diskusija par 

 

 Logo 

 
Runājām par nodaļas vadības aptauju. Bija rezultāti un apkopojām datus. Tagad ar dizaineri 

turpinām attīstīt esošos logu. Atsijājām tikai 2 logo variantus (modernais un tas, kurš līdzīgs LU) 

 

 Salidojumu 

 
Man ir darbiņu saraksts, un es jūs lūdzu pierakstīties kur tiekat. 

Varbūt iemetiet kursu čatos vai nav pazīstami jau absolvējuši Fizmati, lai painformē par 

salidojumu. 



Bakalauriem viss pa brīvu!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 Fizmatdienām 

 
Fizmatdienas.lv, ir daudz sēdes. Nāciet uz pasākumiem – būs zaib**. 

 

 Laivu braucienu 

 
Piesakāmies. Aiciniet citus. 

Fizmatdienu laivu braucienam piezvaniet mūsu partneriem un būs atlaide laivu nomai. 

 

 LU SP 

 
Oktobrī būs saimes velēšanas un  LUSP ir ideja, ka vajag palielināt augstākas izglītības 

finansējumu. Un vajag bīdīt viņus dot mums naudu. Vai kāds zina pazīstamos, kuri ir kādā 

partijā?(“mēs jūs ievēlām, ja jūs izglītībai dodat piķi”)  

 

Nu nav, bet jūs gribat vairāk piķi? 

$$$$$$ JĀAAAA $$$$$$$    

 

 Pavasara balle 

 

24. maijā, viss ir procesā. 

 

 EZD 

 

Viss bija forši, sīkajiem patika. 

 

 FiDi 

 

Ejiet dirst, pa trīs minūtēm nesanāks. 

DAUDZ BILDES 

Zigmāra pasaka 

Pls kill me 

 

11. Mēneša aktīvists 

 
Sveicam Daciiii!! 

 

 

12. Dažādi 

 
Loha balva pēdējam kurs nometīs mandātu šajā sasaukumā . 

Visi atbalsta! 



 

Sveiciens Gunai un Dacei dzimšanas dienā. 

 

Nāciet uz karaoke šo ceturtdien. 

. 

Boulinga sacensības ar Udo?? Starp fakultātēm (lai tie stulbie ģeogrāfi rij zemi). Bet nevaram 

novienoties par laiku. Jūsu piedāvājumi? 

19. (ir brīvs), 20. (10 celiņi, bet dārgāk un satversmes sapulce ir vienos), 26. un 27. (8 celiņi) 

 
Kādu datumu? 

 

26, 26 aiziet! 

No 5 – 7 vai 4 – 7? 

 

Tad 26. no 17:00 – 19:00 

 

 
Sēde beigta: 19:47 

Protokolēja: Dāvis Kalvāns 


