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Protokols 

LU FMF SP 12. kopsapulce 

25.09.2017 

 

Norises vieta: Zellija, 233. telpa 

Sēdi vada: Daniela Reihenbaha 

Valdes locekļi/biedri: Malvīne Nelda Strakova, Laura Orliņa, Ilvija Lazdiņa, Lelde 

Švinka, Kalvis Lauberts, Krišjānis Penka, Lana Lazareva, Artūrs Kriviņs, Mārcis 

Akmeņkalns, Dace Gaile, Melita Vantere, Ernests Einbergs, Irina Marčenko, Līva 

Elizabete Liepiņa, Brenda Beķere (ierodas 20 :15)  

Viesi: Aloizs Ostrovskis, Zigmārs Jānis Ziemelis (ierodas 20:17), Toms Akmens, Dace 

Osīte, Patriks Bite, Kaspars Vītols, Marta Jaunzeme, Marija Terlanova, Andra 

Annemarija Krūmiņa, Enija Jermolajeva, Elīna Fridvalde, Laura Elīte. 

Darba kārtība: 

1. Iesniegumu apstiprināšāna 

2. Mandātu apstiprināšana 

3. Darba kārtības apstiprināšana 

4. Balsu skaitīšanas komisijas izveide 

5. FMF domnieka vēlēšanas 

6. MSPP biedra vēlēšanas 

7. FMF SP vēlēšanu komisijas izveide 

8. Valdes atskaites 

9. FMF SP logo 

10. LU SP aktivitātes 

11. Informatīvi par upcoming pasākumiem 

12. Mēneša aktīvists 

13. Dažādi 

Sēdes sākums: 20:09 

Iesniegumu apstiprināšana 

Daņiks raksta garu, dramatisku epastu par savu kopsapulces kavēšanu; Brendai notiek 

Aristoteļa atskata sēde. 

Iesniegumi vienbalsīgi apstiprināti. 



Mandātu apstiprināšana 

Meitene, kas dabū mandātu, šodien nav ieradusies, tādēļ šis punkts tiek izlaists. 

Darba kārtības apstiprināšana 

Darba kārtība apstiprināta vienbalsīgi. 

Balsu skaitīšanas komisijas izveide 

Daniela izstāsta par balsu skaitīšanas komisiju, kas tajā jādara, un aicina pirmkursniekus 

pieteikties. 

Toms un Irina sacenšas pirmkursnieku vārdu zināšanā: 

Izvirzījumi: Andra, Marija, Elīna, Laura, Kaspars, Irina, Elvijs, Laura O., Matīss, Patriks, 

Gabija 

Apstiprina: Andra, Marija, Elīna, Kaspars, Elvijs, Laura O., Patriks, Gabija 

1 atturās, pārējie par balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšanu. 

FMF domnieka vēlēšanas 

Akmens stāsta, ka dome ir fakultātes augstākā struktūrvienība, kas tajā domē sēž, un ko 

viņi dara. Ritvars vairs nestudē, tāpēc ir vajadzīgs jauns biedrs.  

Izvirzījumi: Irina, Artūrs, Gabija, Enija, Sabīne, Elīna, Zane, Krišjānis 

Apstiprina: Enija, Sabīne, Elīna 

Daniela izstāsta par vēlēšanu kārtību. 

Laiku izvirzījumi: 3:3:5 (1 balss), 2:2:2 (5 balsis), 1:3:5 (8 balsis) 

Vēlēšanas notiks aizklāti, lai nodrošinātu aktivitāti vēlēšanu komisijai.  

Enija 

Enija, matstatu 1. kurss. Nepateica nē, kaut gan gribēja, jo patīk iekulties problēmās, 

kurās var gūt labu rezultātu. Uzskata šo par jaunu izaicinājumu, un gribētu iesaistīties. 

Justos brīvi, uzdodot jautājumus.  

Uz sēdēm katra mēneša 1. trešdienā 15:00 tiktu. 

Sabīne 

Sabīne, matbaku 1. kurss. Ir nenormāli aktīvs cilvēks, kaislīga, grib darīt jaunas lietas, gūt 

jaunu pieredzi, patīk dziedāt, dejot. Zinot, ka sēdes mēdz būt garlaicīgas, nāktu tāpat, jo ir 

apņēmīga.  

Elīna 



Elīna, 1. kurss optometrijā. Ir apņēmīga, jo ir mamma. Īsti nezina, kāpēc iet uz šo amatu, 

bet grib iesaistīties. 

Trešdienās tiktu uz sēdēm, plāno iegūt stipendiju. Nekautrētos uzdot jautājumus. Zinot, 

ka zēdes ir garlaicīgas, un ir daudz cita, ko darīt, uz sēdēm nāktu tāpat, jo ir tāds 

pienākums. 

Apspriešana: 

Dacei priekšstats, ka Elīna visatbildīgākā no visām kandidātēm un labāk tiks galā ar 

nopietnām lietām. Daniela arī par Elīnu, jo pārējām kandidātēm var piedāvāt iet uz 

MSPP.  

Balsošana: Enija: 1 par, 6 pret, 9 atturās; Sabīne: 1 par, 7 pret, 8 atturās; Elīna: 14 par, 2 

pret, 0 atturās.   

LU SP aktivitātes: 

Notiek projektu virziena lietas. Notiek daudz ārzemju izbraukumi: uz Minsku, Romu, 

Parīzi u.t.t. Notiks Unics sēde, kurā piedalīsies daudz svarīgu cilvēku. Drīz būs LUSP 

Gada balva. Brenda stāsta, kas tā ir, aicina doties kuplā oranžā skaitā, kā Fizmati parasti 

to dara. Jāiet uz Rudens talku, par kuru Daniela vēl sūtīs epastu. 

MSPP biedra vēlēšanas 

Dace un Laura stāsta, kas ir MSPP un kas tur jādara. MSPP biedriem vara labot 

matemātiķu sāpes. Aktuāli tikai matemātikas programmu studentiem. Sēdes notiek 

otrdienās 14:30. 

Izvirzījumi: Sabīne, Enija, Gabija, Marija, Irīna 

Apstiprina: Tieši neviens 

Dublis 2: 

Izvirzījumi: Irīna, Līva, Gabija, Andra 

Apstiprina: Andra 

Paliekam pie veciem laikiem, pret atklāto balsošanu iebildumu nav. 

Andra, studē 1. kursā mat. Skolotājos. Kandidē, jo grib iesaistīties un domā, ka būtu forši 

nākt. Spēs nesmieties skaļi par pasniedzēju ķēzām. 

Dace ierosina balsot par šo meiteni, jo viņa ir kruta, un skolotājs šajā biznesā ir ļoti 

pozitīvi. 

Andra vienbalsīgi ievēlēta par MSPP biedru. 

 

 



FMF SP vēlēšanu komisijas izveide 

Brenda nāk par šo lietu pastāstīt. Jāpieskata, vai viss notiek legāli, jāpieņem saraksti, 

jākomunicē ar LU SP VK, jāizvēlas visādi atbildīgie par dažādām lietām. Starpfakultāšu 

studenti tagad drīkst paši izvēlēties, kur kandidēt. Jaunievēlētā komisija varēs izlemt, vai 

ir jāmaina nolikums.  

Izvirzījumi: Irina, Brenda, Andra, Laura, Laura, Gabija, Lana, Elvijs, Patriks, Dace, 

Marija 

Apstiprina: Irina, Brenda, Andra, Gabija, Lana, Patriks, Dace, Marija 

Šis sastāvs vienbalsīgi apstiprināts.  

Valdes atskaites 

Irina: gandrīz visiem kursiem ir kursa vecākie. Trešdien Raiņa bulvārī 19 notiks Fizmatu-

Datoriķu mācīšanās. No mūsējiem būs vismaz 5 cilvēki. Aplausi par produktivitāti. 

Lana: socministrija noorganizēja SP tīrīšanu pēc Baldones. Piedalījās ievadlekcijā un 

protokolēja SP sēdes.  

Melita dabūja dažas mantas, dabūja naudu par Baldoni; raksta tāmes. 

Mārcis piedalās PBS organizēšanā. Kaut kad būs sēde, kurā pārrunās Ziemassvētku balles 

lietas. 

Malvīne palīdz organizēt PBS un Zinātnieku nakti. Dara visādas lietas.  

Leldei bija PR sēde. 

Daniela palīdz morāli Ernestam ar iesvētībām. Dosies komandējumā uz Minsku kopā ar 

Irinu. Nodrošina SP funkcionēšanu, komunicē ar vadību, ārpasauli. 

FMF SP logo 

Lelde nāk. Tātad, visi zina mūsu logo, kurš daudziem cilvēkiem ir jau apnicis. Valdes 

sēdē nonācām līdz tam, ka jauns logo būtu forša lieta, bet jāzina arī pārējo cilvēku 

viedoklis. Jauna logo taisīšana maksās mums aptuveni 300 eiro (iekļauta arī logo 

grāmatiņa, kur viss ir aprakstīts kā un kad jālieto tieši konkrētais logo), un mums vajag 

kopējo atbalstu, lai bīdītu šīs lietas.  

Sākas drāma un strīdi, par to kādēļ jāatstāj vecais logo un kādēļ jātaisa jauns logo un kāda 

būs jaunā logo koncepcija. Ja mēs tomēr apstiprinām, tad PR ministrija veidos jaunu 

darba grupu un logo koncepts tiks izdomāts tur.  

Balsošana: 2 atturās, 14 par. Mēs to darām. 

Informatīvi par upcoming pasākumien 

Rīt: FMF dzimšanas diena. Visiem jābūt oranžiem, var mēģināt pirkt cepumus un savārīt 

tēju pirms lekciju sākuma.  



Parīt: Datoriķu un Fizmatu Mācīšanas vakars Raiņos 304.telpā no 18:30 līdz ap 20:30 

Parīt arī Kalvja elektrourķu pulciņš 16:30 un 18:00 lodēšana. Var nākt arī tikai uz 

lodēšanu. Pulciņi notiks SP telpa. 

Ceturtdien: LU dzimšanas diena. Lekcijas nenotiek. 

Piektdien: Zinātnieku nakts. Vadība lūdz iesaistīties arī studentus. 16:00 var jau sākt 

ierasties. Orgus baros, tāpēc jāpalīdz.  

Iesvētību update: 6.10 būs iesvētības. 17:00 sākums. Drīz būs plakāti, un top lielais 

plakāts. Parādīsies arī iesvētību video. 22:00 būs balle kopā ar datoriķiem. Balle būs līdz 

pirmiem autobusiem, jeb līdz 6:00. Balles cena: iepriekšpārdošanā - 4 eiro, balles dienā 5, 

iesvētītiem pirmkursniekiem – 2,50. Būs pieejamas fakultātes dušas. Ieteicains doties 

drēbēs, kuras pēc tam nebūs žēl izmest..  

PBS: Pasākums, ar kuru sākas SP dzīve. Notiks no 20. līdz 22. oktobrim, bet kur, vēl 

nevar atklāt.   

Mēneša aktīvists 

… ir IRINA!!! Par dikti produktīvu akadēmiskumu. 

Dažādi 

Instruktāža pirmkursniekiem par sarga atslēgu lietošanu un SP telpas aizslēgšanas kārtību.  

Nezaudējiet un nelauziet SP lietas. Nemēslo SP telpā – par cūku pārvērtīsies.  

Sēdes beigas: 21:46 

Protokolēja: Lana Lazareva 

 


