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Protokols 

LU FMF SP 9. kopsapulce 

08.05.2017 

 

Norises vieta: Zellija, 233. telpa 

Sēdi vada: Malvīne Starkova 

Valdes locekļi/biedri: Ernests Einbergs (aiziet 19 :39), Lana Lazareva, Oskars Sjomkāns, 

Līva Elizabete Liepiņa, Kristians Draguns, Rota Brūna, Dace Gaile, Melita Vantere, Ilvija 

Lazdiņa, Jānis Blūms, Krišjānis Penka, Daniels Dāvis Ore, Romāns Konstantinovs, Laura 

Orliņa(ierodas 19:42) 

Viesi: Filips Mudulis, Kalvis Lauberts, Kristaps Kļava, Daniels Krimans, Alise Ella 

Pretkalniņa. 

Darba kārtība: 

1. Iesniegumu apstiprināšana 

2. Darba kārtības apstiprināšana 

3. FMF SP galīgā budžeta apstiprināšana 

4. Balsu skaitīšanas komisijas izveide 

5. Vēlēšanas 

- FSPP biedra vēlēšanas 

- FMF domnieka vēlēšanas 

- OSPP biedra vēlēšanas 

6. Fizmatdienas 2017 atskats 

7. FiDi & Baltkrievijas brauciena atskats 

8. Valdes atskaites 

9. LU SP aktualitātes 

10. Mēneša aktīvists 

11. Dažādi 

Sēdes sākums:  18:34 

 

 



Iesniegumu apstiprināšana 

Milzīga iesniegumu čupa: Laura attaisno iepriekšējo kopsapulci, Daniela šodien 

slimo, daudzi attaisno šo (Mārcis, Lelde, Artūrs, Irina) un iepriekšējo (Laura un vēl 

daži) kopsapulci. 12 par apstiprināšanu, 1 atturās. 

Darba kārtības apstiprināšana 

2. punkts (mandātu apstiprināšana) nav vajadzīgs, jo mandātu iegūvēju šodien nav. 

Viss pārējais paliek, kā ir. Visi par gala darba kārtības apstiprināšanu. 

FMF SP galīgā budžeta apstiprināšana 

Malvīne stāsta sīkāk par šī gada galīgo LU SP budžetu priekš FMF. Malvīne lūdz 

apstiprināt. Budžets vienbalsīgi apstiprināts. 

Balsu skaitīšanas komisijas izveide 

Izvirzījumi: Melita, Ilvija, Dace, Filips, Krišjānis, Rota 

Apstiprina: Melita, Ilvija, Filips, Krišjānis 

12 par, 1 atturās. 

Vēlēšanas 

FSPP biedra vēlēšanas 

Laika ierosinājumi: 3:5:10, 3:3:10, 3:5:5, 3:3:8 

Balsošana : 3:3:5 (9 par) 

Izvirza: Danielu, Alisi, Kalvi, Oskaru, Ernestu, Kristianu  

Apstiprina: Daniels, Alise, Kalvis, Ernests, Kristians 

 

Daniels: 

Daniels, 2 kursa fizbaks. Domā, ka viss, kas notiek LU ir vēzis un vajag mainīt. Agrāk 

piedalījās sēdēs, zina, kā viss notiek.  

Jautājumi : 

Vai ietu tā pat uz sēdēm, pat ja neievēlēs? – Jā tur ir interesanti, lai gan nespēja balsot 

ierobežo. 

Lietas, ko mainītu: novecojuši kursi, par daudz laboru. 

Kā plāno to panākt? – Labori – easy. Var netaisīt kā obligātus. Kādus 3 iekļaut kursā, 

bet pārējos uztaisīt kā jaunu neobligātu kursu. 

Vai ir dzirdējis, ka fizikas programma tiks mainīta? Vai atbalsti? - Vēlas, lai visas 

basic lietas tiek studētas nevis visa bakalaura gaitā, bet 1. gadā. 

 



Alise: 

2. kursa fizbaks, mēģina bīdīt lietas, runā ar pasniedzējiem, taisīja aptaujas, bet, nav 

varas kaut ko ietekmēt. Uzskata, ka LU fizikas programma ir kā monopols, tāpēc ir 

lietas, kas sāpina. 

Jautājumi: 

Lietas, ko mainītu: dzirdēja, ka tiks mainīta programma, kas ir labi. Ir par daudz 

laboru, un fizikas kursi mēdz pieprasīt tādas matemātikas zināšanas, kas pat tuvu vēl 

nav apgūtas.  

Būs laiks apmeklēt sēdes.   

 

Kalvis: 

 Daudzi kandidāti ir spēcīgi. Viņa stiprāka puse ir pieredzīte.  

Apmeklēs sēdes. Studēšot maģistrantūrā, jo kā tad nē? 

 

Ernests: 

1. kursa fizbaks. Ir laiks un vēlme. Nav Buligina fans.  

Kāda attieksme pret pasniedzējiem, kas neiemāca, bet like studentiem mācīties 

pašiem? Kā risinās? – Jābīda lietas, lai nomainītu pasniedzēju, ko nebūs bail izdarīt. 

Vienīgi Smirnovs. Viņš ir shady. 

Draguns: 

Varētu strīdēties ar pasniedzējiem. Dažas lietas nepatīk: labori – par daudz un slikti 

aprakstīti, kursa saturs mēdz pārklāties u.t.t. Ir brīvs laiks. 

Vai ir labas atzīmes?  - Jā, diezgan labas. 

Romāns jautā, kāpēc ar šīm problēmām nav vērsies pie akadēmiskā virziena vadītāja? 

Jautājums pretī no auditorijas – vai viņš to tiešām varētu labot? 

 

Apspriešana 

Malvīne aicina balsot par Danielu un Alisi, jo viņi ir sakarīgi kandidāti, kas kaut ko 

varētu ietekmēt un mainīt. Kalvis esot samierinājies ar problēmām un vienkārši tiek 

galā ar saspieztiem zobiem. Draguns, iespējams, arī varētu kaut ko izdarīt, bet 

Ernestam, šķiet, diezgan vienalga. Varētu ievēlēt trīs cilvēkus bet ceturto vietu 

pieturēt līdz vēlākam. Statūtos ir rakstīts, ka var kandidēt caur epastu. Romāns 

uzskata, ka jābalso par Kalvi, jo viņš jau beidz, viņam ir vienalga, tāpēc arī nebūs bail 

izteikties. Oskars un Rota vienojas, ka šis tā nestrādās un viņš vienkārši neies uz 

sēdēm.  

 



Balsošana:  

Daniels: 11 par, 1 atturas;  

Alise: 11 par, 1 pret;  

Kalvis: 2 par, 9 pret, 1 atturas;  

Ernests: 1 par, 8 pret, 3 atturas;  

Kristians: 9 par, 1 pret, 2 atturas, un 2 nederīgie biļeteni, jo nav izteikts viedoklis par 

visiem. 

Daniels, Alise un Kristians ir ievēlēti. 

 

FMF domnieks 

Malvīne izstāsta, kas jādara un kad notiek sēdes. Paliekam pie izvēlētiem laikiem. 

Izvirza: Filipu, Malvīni, Krišjāni 

Apstiprina: Malvīne.  

Dace ierosina atklātas vēlēšanas, iebildumu nav.  

Melitai uz brīdi jāpārņem sēdes vadīšana.  

Malvīne: grim kandidēt domē, jau ir FSPP, pēdējas sēdas ir apmeklējusi. Interesē 

akadēmiskās lietas un viss, kas notiek fakultātē. 

Vai grib iet uz senātu? Šobrīd notiek par daudz sēžu, bet ir apsvērusi domu.  

Balsošana: 12 par, 1 izgāja pačurāt. 

Fizmatdienas 2017 atskats 

Tātad, Dace nāk priekšā. Taisīs vēl kādu sēdi, apspriest, ka gāja. Tagad nav jēgas iet 

visam cauri. FMD bija pa lielam forši, bet loģiski, ka ir lietas, ko darītu citādāk. Ir 

cilvēki, kam jāatdod nauda, bet šogad mēs esam labos plusos (vismaz 400 eiro). 

FiDi & Baltkrievijas brauciena atskats 

Rota un Kalvis stāsta par Baltkrievijas braucienu un demonstrē izsoles āmuru, ko 

atveda no turienes. Pa lielam gāja forši. Nākotnē jābrauc uz Maskavu. Šogad jau būs 

mazliet par vēlu organizēt un jau par daudz izbraucienu, bet NĀKAMGAD! Skumji, 

ka lietuvieši neatbrauca uz Laivu braucienu. Plānota vēl kāda neliela publikācija par 

abiem braucieniem. Stāsta, ka vispār postpadomju teritorijās fizmatsvētki radušies no 

tā, ka liels bars braucis to svinēt uz Maskavu, kas ir diezgan interesanti.  

Valdes atskaites 

 

Melita 

Rakstīja tāmes par FiDi un LB, tulīt būs apstiprināts budžets. 

 



Lana 

Stāsta par talkošanu parkā, proporcionālo uzvaru asinsdonoru dienā, par 

apgaismojumu. Piemin arī FMD atklāšanas pasākumu, sāks darboties ar mentoru 

sistēmu šajā mēnesī. 

 

Romāns 

Zem manas vadības šajā mēnesī akadēmiskajā jomā nekas nenotika. Kāpēc -  jo 

piedalījos Fizmatdienās.  

 

Mārcim ar nekas nav bijis  

Malvīne palīdzēja ar Laivu brauciena organizēšanu.  

Lelde darija PR lietas + organizēja personību vakaru Roldes sastāvā. 

LU SP aktualitātes 

Tuvojas absolventu dienas pasākums, ko organizē Brenda. Organizatoriem vajag vēl 3 

cilvēkus no mūsu fakultātes, lai pastāsta lietas par mums. Nākampiektdiendien jānāk 

palīdzēt.  

Mēneša aktīvists 

… ir DACE par Fizmatdienām. Rota iebilst, ka viņa bija pagāšgad, bet, laikam, kopš 

vadītāja nomaiņas, skaitītājs tika nullēts. 

Dažādi 

Kā Leldei veicas ar Baldoni? Atrasta skola netālu no īstās Baldones. Ir stadions, dīķis 

un mežs tuvumā. Būs super lēta, jo direktore ir bijusī LU studente, un viņas meita arī 

šogad studējot. Pirmā sēde kādā jūnijā. 

Sēdes beigas: 19:58 

Protokolēja: Lana Lazareva 

 

 


