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Protokols 

LU FMF SP 5. kopsapulce 

06 .02.2017 

 

Norises vieta: Zellija, 233. telpa 

Sēdi vada: Daniela Reihenbaha 

Valdes locekļi/biedri: Arvīds Viesturs Vimba, Gustavs Upenieks, Lana Lazareva, Irina 

Marčenko, Līva Elizabete Liepiņa, Ernests Einbergs, Artūrs Kriviņš, Mārcis Akmeņkalns 

(aiziet 17:40), Pēteris Potapovs (ierodas 17:14), Melita Vantere, Dace Gaile, Daniels 

Dāvis Ore, Krišjānis Penka, Ilvija Lazdiņa, Lelde Švinka, Brenda Beķere, Rota Brūna 

(ieskrien 17:16, aizskrien 17:38), Romāns Konstantinovs (ierodas 17:37),  Malvīne Nelda 

Strakova (ierodas 17:57) 

 Viesi: Kalvis Lauberts, Guna Brenda Pogule, Jurģis Kalniņš (aiziet 17 :38), Toms 

Akmens (ierodas 18:06) 

Darba kārtība: 

1. Iesniegumu apstiprināšana 

2. Mandātu apstiprināšana 

3. Darba kārtības apstiprināšana 

4. LU SP sociālais virziens 

5. Atskats uz filmēšanu 

6. Valdes atskaites 

7. FMF domnieku un SPP atskaites 

8. Informatīvi par 

 Valmieru 

 Valentīndienas balli 

 Sadarbību ar folkklubu  “Ala” 

 Kas jauns LU SP? 

9. Mēneša aktīvists 

10. Dažādi 

Sēdes sākums: 17 :03 

Pirms sākam darba kārtību, apsveicam Daci vārda dienā! 



Iesniegumu apstiprināšana 

Alfrēds atsakās no mandāta, jo nespēj apvienot savu dzīvīti ar SP dzīvi. Rota lūdz 

attaisnot kopsapulces kavējumu sakarā ar savas draudzenes dzimšanas dienu. Laura 

ziņo, ka nebus klāt uz kopsapulci, jo šajā laikā apmeklē citu pasākumu, kas bija 

ieplānots jau trīs mēnešus iepriekš (savā iesniegumā pievieno glītu smaidīgas 

čūskiņas bildi). 

Iesniegumi ir apstiprināti: 1 atturās, pārējie par. 

 

Mandātu apstiprināšana 

Andris Locāns ir “komandējumā”, tāpēc nevar apstiprināt savu mandātu, Ģirts Zāģeris 

arī atsakās. Mandāts pienākas Artūram Kriviņam, kurš apstiprina. 

 

Darba kārtības apstiprināšana 

Brenda jautā, kurš stāstīs par LU SP jaunumiem, nolēma, ka Ilvija. Darba kārtība 

vienbalsīgi apstiprināta. 

 

LU SP sociālais virziens 

Priekšā nāk Jurģis, LU SP sociālā virziena vadītājs, un stāsta par savu amatu. 

Socialais virziens dalās uz četrām gradācijām.  

Pirmā darbojas Eiropas līmenī pēc izveidotā 5 gadu plāna. Eiropas studentu apvienība 

pievērš uzmanību uzmanību, lai visās fakultātēs būtu ievēroti nosacījumiem priekš 

invalīdiem, kas mūsu universitātē ir spēkā tikai DAC.  

Otrā darbojas ar studentu kredītiem.  

Trešā - sociālā vide, kopmītnes, viss, lai studntiem ir ērti un patīkami studēt. Jurģis 

vēlas visās fakultātēs ieviest mentoru sistēmu, kas tiks izrunāts 16. Februārī 18:30 LU 

SP sociālā virziena sēdē.  

Ceturtā - studentu lietderība, kas studentiem īsti nav jādara, bet viņi to dara. 

Piemērām, tuvojas Asinsdonoru mēnesis un LU FSP gatavi uzņemt Valsts 

Asinsdonoru centru savās telpās.  

Jurģis jautā, cik cilvēki dzīvo kojās, kas ir mūsu koju vecākais un vai tur notiek sēdes. 

Guna stāsta, ka viena ir bijusi pagājušonedēļ, bet bieži tās nenotiek. 

 

Atskats uz filmēšanu 

Filmēšana esot notikusi slikti. Uz brīdi ieskrienusi, Rota nāk priekšā izstāstīt sīkāk. 

Pie mums fakultātē bija komanda no TV raidījuma “Ielas garumā” un taisīja sižetu par 

Zeļļu ielu. Romānam bija jārunā kamerā, bet viņš sakautrējās, tāpēc par runātāju 



kļuva Akmens. Akmens improvizēja. Visbeidzot sāka filmēt “Auru”. Raidījums būs 

marta sākumā LTV1 kanālā. Sandris Lācis bija priecīgs uzzināt, ka to varēs dabūt 

mūsu fakultātes privātajā arhīvā. 

 

Valdes atskaites 

Malvīne un Romāns nav klāt. #slikti 

Melita bija uz LU SP JBS kopā ar Danielu, veiksmīgi nolika sesiju. 

Lana novadīja sēdi. Ceturtdien 23. februarī bus neliela iekštelpu talka, kurā kārtos SP 

telpu, aizsimto un svaru zāli. Plakati un raksts sekos. #viss_safe 

Lelde novadīja 2 sēdes, viena no kurām bija par fizmati uz ledus. Nolika sesiju, kas 

arī nav slikti, aicina visus, kas grib iesaistīties, uz sēdi par Skolu 2017, kur būs 

Tatjana no KID. Spriedīs par to, ka grib mainīt konceptu, un vai vispār mums šogad ir 

jāpiedalās. Pasākums norisināsies 24. - 26. februārī. Kāds aktīvi raksta 

@fizmatubaumas, visticamāk, Akmens. Dancis jautā par hūdijiem - drīz sāksies 

aktivitāte. Vēl plānoti bafi. Daniela ļāva valdei koncentrēties uz eksāmeniem. 

Mārcis novadīja sēdi, tad kārtoja sesiju. Šobrīd aktīvi notiek Antivalentīndienas balles 

organizēšana, Mārcis pārdod biļetes. Viss notiek mierīgi. Mārcis nebija Valmierā.  

Daniela izsakās par Malvīni. Malvīne ir lieliska vietniece, dara visas mazas, bet 

būtiskas lietas, ar ko ļoti izpalīdz. Noorganizēja foršu pasākumu Valmierā. 

Romāns sācis ZLK, fakultātē jau ir plakāti. Izsūtīs arī kursa vecākajiem epastu. Tulīt 

sāks nodarboties par e-studiju kursu revīziju. Pieteikties var līdz 5. martam, sīkāka 

informācija atrodama fizmati.lv. 

Daniela bija uz LU SP JBS kopā ar Melitu, satikšanos ar “Alu” par sadarbības lietām. 

Mums nodrošinās FMD alus kausus un afterīša vietu. Mārcis pateicās, ka Daniela 

baksta un atgādina par lietām. Daniela aicina aktīvi nākt uz ministru sēdēm un mudina 

vispār darīt.  

Romānam sekos akadēmiskā virziena sēde. 

 

FMF domnieku un SPP atskaites 

Daniela ir vienīga domniece klāt. #Slikti. Trešdien 15:00 būs sēde, kurā ievēlēs 

sekretāru. Domes sēdes ir atklātas, tāpēc visi ieinteresētie ir aicināti nākt.  

Romāns negrib iet stāstīt par MSPP, priekšā nāk Dace. Sēde esot bijusi diezgan laba. 

Jauna informācija no Bulas: matemātikas nodaļai iedots ap 190 000 eiro, lai sagādātu 

aprīkojumu jaunajai ēkai torņakalnā. Summa ir liela, mēs beidzot varam šikot. 

Fakultātei vajag lielākoties tāfeles, krītus un datorus. Ir doma sagādāt arī interaktīvas 

tāfeles, bet tās mums nav vajadzīgākas par kebabu automātu – tas ir obligāts.  

Artūrs (FSPP) neko nezina. Kitenbergs iedalīja FSPP biedrus 3 grupās: akadēmiskais 

(Artūrs), stratēģiskais (Akmens), finanšu (Stikuts).  



Daniela (OSPP) arī daudz nezina, ko stāstīt, jo nevarēja ierasties uz nodaļas sēdi. 

Pārskaita pēdējās sēdes darba kārtību.  

 

Inormatīvi par 

Valentīndienas balli: 

Ballē uzstāsies divas grupas: “Pusnakts cīnītāji” un “Viņa”. Mārcis pārdod ieejas 

kartes - 4 eiro par vienu. Balles dienā būs dārgāk – 6 eiro. Mārcis nesazīmogoja 

biļetes, kas obligāti bija jāizdara. Tas tiek atstāts Danielai. Cilvēkiem esot problēmas 

atrast Mārci. Mazliet sadusmojies, viņš nesaprot, kāpēc. Būs iespēja rezervēt galdiņu. 

Lana jautā, kā Mārcis sazinājās ar tiem, kas iesaistās balles organizēšanā un kāpēc 

visiem netika izsūtīti e-pasti. Mārcis atbild, ka neesot vajadzīgs daudz cilvēkus un ar 

tiem, kas ir iesaistīti, sazinājies privāti.   

FMD: 

Dacei ir prieks par to, ka jau tagad viss aktīvi notiek. Valmierā bija izrunātas daudzas 

lietas. Par FMD 2017 dzīvnieciņu tomēr kļūva lācis. 16. Februārī ir plānota nākamā 

sēde. Dace aicina visus izmantot un aizpildīt FMD doķi.  

Valmieru: 

Pasākums bija foršs. Daniela pateicas tiem, kas ieradās, un izsaka fuj tiem, kas 

neieradās. Daudz izunājām par FMD un par ministriju darbiem. Daniela daudz 

zaudēja biljardā.  

Sadarbību ar folkklubu “Ala”: 

Mēs esam viena no sešām fakultātēm, kas sadarbojas ar “Alu”. Ceturtdien notiks 

sadarbības pasākums, par ko Daniela rakstīs e-pastus. “Ala” vēlas atdzīvināt studentu 

ceturtdienas ar lētāku alkoholu. Ieeja un uzkodas būs par brīvu. Kā jau tika pieminēts, 

“Ala” ir viens no FMD sponsoriem. 

LU SP: 

Ir noticis JBS. Viņiem ir lielisks iekškomunikācijas vadītājs, kas sūta daudz 

informatīvu e-pastu. Ir ieplānotas daudzas virzienu sēdes, un LU SP seminārs par 

sponsoru uzrunāšanu, kur trešdien 18:30 visiem ir ļoti ieteicāms aiziet. Brenda 

komentē par LU māju. Prasa, cik cilvēku par to ir dzirdējuši. Pati to nepiedzīvoja. Tas 

ir pasākums “Muzeju nakts” ietvaros, kurā katra fakultātei ir savs stendiņš. Dace 

gribētu iesaistīties, pārējie nav pārāk atsaucīgi. 

 

Mēneša aktīvists 

Par mēneša aktīvisti par foršu Ziemassvētku balli, bet ne tik foršām ciparkūkām ir 

atzīta Karīna, kura diemžēl nav ieradusies uz kopsapulci. 

 



 

Dažādi 

Daniels informē, ka 2. martā pie mums notiks sadarbības strītbola turnīrs ar SZF. 

Vairāk informācijas sekos. Daniels rīt runās ar Neimani par telpām saistībā ar 

miniturnīru.   

Negatīvais ”dažādi”: kā motivēt SP biedrus darīt lietas? Vadītāja ir neapmierināta ar šī 

sasaukuma pasīvitāti. Valdes saliedēšanas pasākumā pie Leldes radās ideja SP telpā 

uzlīmēt lapiņas, kur katrs biedrs var atzīmēt, ko ir izdarījis pa mēnesi. 

Danielai rokās ir jauns un ļoti skaists LU SP plānotājs, ko viņa piedāvā atdot 

pirmajam brīvprātīgajam. Daņiks un Lana stiepj rokas, bet Daniels bija par sekundi 

ātrāks un iegūst plānotāju. 

 

Sēdes beigas: 18 :12 

Protokolēja: Lana Lazareva 

 


