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Protokols 
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06.03.2017 

 

Norises vieta: Zellija, 233. telpa 

Sēdi vada: Daniela Reihenbaha 

Valdes locekļi/biedri: Ilvija Lazdiņa, Lana Lazareva, Arvīds Viesturs Vimba, Artūrs 

Kriviņš, Karīna Segruma, Dace Gaile, Krišjānis Penka, Daniels Dāvis Ore, Malvīne 

Nelda Strakova, Melita Vantere, Līva Elizabete Liepiņa, Kristians Draguns, Ernests 

Einbergs, Mārcis Akmeņkalns, Laura Orliņa, Ilvija Lazdiņa, Rota Brūna, Jānis Blūms, 

Romāns Konstantinovs 

 Viesi: Toms Akmens, Guna Brenda Pogule, Kristaps Kļava 

Darba kārtība: 

1. Iesniegumu apstiprināšana 

2. Darba kārtības apstiprināšana 

3. Informatīvi par 

• FMD 

• Skola 2017 

4. Balsu skaitīšanas komisijas izveide 

5. Baldones galvenā organizatora vēlēšanas 

6. Valdes locekļu atskaites 

7. FMF domnieku un SPP atskaites 

8. Aktualitātes LU SP 

• Studentijas akadēmija 2 

9. Mēneša aktīvists 

10. Dažādi 

Sēdes sākums: 18:03 

Iesniegumu apstiprināšana 

Danielai rokās čupa iesniegumu par kopsapulču neapmeklēšanu: Irina lūdz attaisnot 

savu kavējumu šodien darba dēļ, Karīna lūdz attaisnot iepriekšējās kopsapulses 

kavēšanu, Krišjānis 2 reizes slikti jūtās, Blūms aizstāvēja labours, Vimbam bija 



ģimenes apstākļi, Brendai joprojām ir dzimšanas diena. Vienbalsīgi apstiprināti visi 

iesniegumi. 

Darba kārtības apstiprināšana 

Vienojamies, ka darba kārtība ir ok Vienabalsīgi apstiprinam. 

Informatīvi par 

FMD 

Dace nāk priekšā. Rīt ir sēde, uz kuru visiem, kas ir iesaistīts, jāierodas. Šobrīd 

izskatās, ka viss iet uz priekšu pēc plāna. Mums ir nauda, kas ir pozitīvi. Ir arī 

nenaudas sponsori. Daniela milzu burtiem uzraksta, ka rīt 16:30 SP telpā notiek FMD 

sēde. 

Malvīne atbild par laivu braucienu. Viena lieta ir nakts trase, ar ko ir problēma. 

Malvīne uzrunā Mārci un Daņiku. Mārcis tiecas uz nē, Daņiks var rīkot, bet būs 

piedzēries. Malvīne jautā, kurš gribētu iesaistīties. Daniela komentē, ka jābrauc arī kā 

organizatoram, lai vairāk uzzinātu par pasākumu un kā viss notiek. Oskars jautā, kas 

par upi.  Viss vēl ir procesā, bet tas vēl nav nolemts. Braucam no ceturtdienas līdz 

sestdienai (4.-6. maijs). 

Skola2017 

Leldes un Irinas nav, tādēļ stāsta Karīna. Gāja forši, taisījām daudz eksperimentu, bija 

daudz ieinteresētu topošo studentu, kur grib iesaistīties Studentu kurpēs, tāpēc visiem 

jāpiesakās uz Studentu kurpēm. Tiek secināts, ka stends bija slikts – nebija liela LU 

uzraksta virs tā, tāpēc daudzi jautāja, no kurienes esam. Laba lieta – KID arī to atzīst.  

Balsu skaitīšanas komisijas izveide 

Izvirza: Daņiku, Artūru, Gunu, Vimbu, Daci, Līvu, Karīnu 

Apstiprina: Artūrs, Guna, Karīna 

Visi balso par vēlēšanu komisiju šajā sastāvā. 

Baldones galvēnā organizatora vēlēšanas 

Izvirza: Rotu, Malvīni, Oskaru, Akmeni, Kristapu, Daņiku, Gunu, Līvu, Mārci, 

Karīnu, Ernestu. 

Ar apstiprināšanu viss skumji. Aiziet vēlreiz. 

Izvirza: Lauru, Daci, Melitu, Kristiānu, Oskaru, Rotu, Lanu, Krišjāni, Vimbu, 

Danielu, Romānu, Jāni, Malvīni 

Pirms sākam apstiprināt Oskars nāk priekšā. Oskars visticamāk neapstiprinās savu 

kandidatūru, jo grib brīvu vasaru un nebūs pieejams, kad būs jādara lietas. Darbs 

neesot briesmīgs, jābūt tikai lietas kursā par visiem, kam kaut kas ir uzticēts. Vimba 

jautā, vai būs kāds labums. Mūžīga slava un gods. Vimbam nepietiek. Laura piebilst, 

ka šo varēs ierakstīt CV kā pasākuma organizēšana 100+ cilvēkiem, kas esot diezgan 

vērtīgi. Oskars piebilst, ka Baldonē gribēs iesaistīties daudzi, jo šis ir vislielākais 



pasākums gadā. Malvīne jautā, cik daudz laika tam ir veltījis. Vislielāks stress ir bijis 

runāšana ar čupu cilvēkiem no skolām, bet, hei, Oskaram tas nebija jādara vienam 

pašam. 

Romans piebilst, ka, ja neviens nepiekrīt, viņš var uzņemties. 

Tātad, apstiprina: Romāns, Malvīne 

Laiki: 1) 3:3:5, 2) 5:5:10, 3) 5:7:7, 4) 5:7:10  

Laiki: 2 par pirmo, 2 par otro, 5 par trešo, 8 par ceturto. 

5:7:10 uzvar. 

Romāns 

Par sevi - 4. kursa matbaks. Šī ir pēdēja iespēja viņam rīkot Baldoni, jo pēc bakalaura 

beigšanas vairs nestudēs fizmatos. Romāns cer, ka viņam būs palīgi. Laiks nav beidzis 

– jārunā vēl. Romāns sāk un beidz stāstīt par ZLK.  

Vai kādreiz piedalījies organizēšanā? – Jā, taisīja nakts trasi un bija mamma Baldonē. 

Vai ir pieredze līdzīgu pasākumu organizēšanā? - Jā 

Oskars piedāvā situāciju, kurā jāsadarbojas ar cilvēkiem. Pieņemsim, ir slikts laiks, 

visi ir piedzērušies, ir jātaisa ēdiens, bet nav katla, nakts trases cilvēks galīgi nespēj 

jasarboties ar sporta cilvēku, nekas neiet uz priekšu (var būt absolūti reāla situācija). 

Ko darīt? 

Romāns centīsies nepieļaut šādu situāciju. Ja kāds nespēs pildīt savu pienākumu un 

nebūs laika meklēt citu atbildīgo, uzņemsies pats. 

Vai ir idejas, kur organizēt pasākumu? - Latvijā ir daudz vidusskolu, visticamāk, kādā 

no tām. 

Vai gribi to darīt? - Es varu. 

Daniela uzskicē uz tāfeles skalu no 1 līdz 10. Liek atzīmēt cik ļoti Romāns grib 

organizēt Baldoni. Romāns apvelk to visu.  

 

Malvīne 

Par sevi - Ļoti cer, ka Romāns klātesošos pārliecināja. Arī grib brīvu vasaru. 

Vienīgais, ko organizēja ir PBS, kas ir stipri mazāks. Nebaidās no runāšanas ar 

cilvēkiem no skolām, bet baidās no orgu lietām jeb komandēšanas, jo nejūtās kā 

labākais cilvēks šajā jomā. Redz Leldi, kā labāku orgu, bet pati tiecas uz to, ka būs 

lielais palīgs, kas varēs tikt galā ar lielākām lietām.  

Oskars saka, kā no PBS dalībnieka puses, Malvīnes pasākums neizskatījās izteikti 

mazāks par Baldoni. 

Ja Malvīni ievēlēs, Daņiks piesakās kļūt par Malvīnes bļaujamcilvēku (jeb cilvēku, 

kas palīdz komandēt).  



Ja kāds nepildīs savus pienākumus, Malvīne visticamāk uzticēs neizdarītas lietas 

kādam citam, bet ja būs ļoti slikti, tad darīs pati. Kopš iepriekšējā pasākuma neplāno 

neko mainīt, grib, lai dalībnieki izbauda.  

Par Oskara uzskicēto situāciju (tas pats jautājums kas Romānam) - Malvīne cer, ka 

būs cilvēki ar mašīnu, katlu sarunās. Trasei meklētu vecākus cilvēkus. Cenšas 

piedomāt, kā rīkotos. 

Danielas skalā atzīmē divnieku. Akmenim un Oskaram patīk viņas godīgums, tāpēc 

balsos. Malvīne nebūs jūlija sākumā un augusta vidū.  

 

Diskusija - Oskaram patīk, ka Malvīnei bija vismaz plāns, ko darīt krīzes situācijā. 

Dace neredz Malvīni Baldones galvenā organizatora lomā. Daniela grib, lai Malvīne 

organizē, bet viņa nemāk bļaustīties. Romāns atvelk visu līdz pēdējām brīdim 

(piemērām, e-kursu revīzija), bet māk runāt tā, lai viņu uzklausa.  

Rota jautā valdei, vai ir respekts pret Romānu. Pamostas Mārcis, izsakās pret 

bļaušanu kā tādu, jo, uzskata, ka organizatoram drīzāk jāmotivē palīgus, lai dara labi. 

Atbildot uz Rotas jautājumu: nav baigās uzticības pret to, ko viņš saka. Oskars 

komentē/atbild: līdz bļaušanai gandrīz nenonāk, bet lieta ir, vai organizators spēs būt 

autoritāte. Laura uzskata, ka Malvīnei ir autoritāte, bet organizēšana nav viņas dabiskā 

vide, tāpēc viņa varētu būt lielisks palīgs.  

Pēc Akmens viedokļa, ir divi kandidāti, kas negrib, lai viņus ievēl, tāpēc visiem 

pārējiem arī būtu jāpadomā, vai viņi vispār kaut kad gribētu organizēt. Vēlāk nebūšot 

vieglāk, kā tagad. Krišjānis jautā par Leldi. Daniela saka, ka pati labprāt organizētu, ja 

nevadītu SP. Lelde arī nav pārliecināta. Oskars, kad tika ievēlēts, gribēja pierādīt sevi, 

bet vēlme darīt pieauga procesā. Dace uzskata, ka neskatoties uz Malvīnes apvilkto 

divnieku, viņa visu izdarīs uz 10. Rota piebilst, ka viņa bija PBS, kur Malvīne, 

būdama galvenā organizatore, lūdza atgādināt, lai viņa vairs nepiesakās būt galvenais 

orgs kaut kur. Viņai tas nepatīk, un viņa plēš sevi uz pusēm. 

 Mūsu galējais lēmums: šodien atturamies un taisam ārkārtes sēdi nākamnedēļ. 

Valdes locekļu atskaites 

Romāns 

Noorganizēja ZLK, kas gandrīz finišā, veica ekursu revīziju. Ir uztaisīta jauna kursa 

vecāku liste un ir jauns kursa vecāko nolikums, kurā mainoties gandrīz viss.  

Lana 

Tikko aizmirsa visu, ko ir izdarījusi. Noorganizēja iekštelpu talku, novadīja sēdi, 

apmeklēja 2 LU SP sēdes. 29. martā būs Asinsdonoru diena mūsu fakultātes 238. 

telpā no 10:00 līdz 16:00), tiem, kas velas ziedot asinis šī ir lieliskā iespēja. Līdzi 

jāpaņem personu apliecinošo dokumentu (pase vai ID) un savu konta numuru. 

Dace piedāvā informēt kursa vecākos. Vimba pateicās par sakārtotu svaru zāli.  

 



Mārcis 

Izsūtīja anketas par pārgājienu, kas plānots šo sestdien. To ne visi ir aizpildījuši, tāpēc 

lemjam tagad. Daudzi uztraucās par laikapstākļiem, kuri nesolas būt labi brīvdienās, 

tāpēc Dace aicina pārcelt. 

Balsošana: 9 par piektdienas dienu, nulle par sestdienas nakti.  

Melita 

Budžets kādu laiciņu nebūs apstiprināts, bet kaut ko varam darīt ņemot avansu. Bija 

uz 2 sēdēm LU SP. Dancis uzslāvē Melitu par LU SP vadītāju sēdi.  

Malvīne 

Malvīne baksta biedrus epastos, apmeklēja LU SP sociālā virziena sēdi, bija uz 

akadēmisko semināru.  

Malvīne atgādina palaist pa rindām labo darbu lapu. 

Dancis 

Izdrukāja to lapu, lai redzētu tos, kas neko neizdarīja un lai motivētu pārējos. 

Palīdzēja noorganizēt strītbola turnīru. Stāsta, ka mums tiek grieztas budžeta vietas, 

Daniela palaiž pa rindām lapu ar inforāciju. Visvairāk žēl SZF un HZF (jo viņiem 

atņems visvairāk), izmaiņas skars studējošos jau tuvākajā laikā. Sekoja līdzi mūsu 

produktivitātei. Paldies tiem, kas dara, mūs novērtē. :) 

FMF domnieku un SPP atskaites 

Dome: 

Rota - baigi neklausījās, bija drāma par matemātikas skolotāju programmu, ko varētu 

pārnest no ķīmiķiem uz fizmatiem. Ar to ir liels čakars, un Inesīte izlēma neko 

nemainīt. Datoriķiem arī būs līdzīga programma.  

MSPP: 

Laura bija vienā sēdē, kurā runāja par hospitācijām (pasniedzēji nāk viens pie otra 

pasēdēdēt un pačekot, kā viņi vada lekcijas). Neviens to negrib darīt. Svarīgākais 

notikums sēdē - Buls nokrita no krēsla. Beigu beigās nekas netiek mainīts, bet, 

mūsuprāt, šī būtu noderīga izmaiņa. 

FSPP: 

Guntars aktīvi taisa SPP valdes sēdes un komisiju sēdes (akadēmiskā, finanšu un 

stratēģijas, kuru vadītāji ir SP pārstāvji). Tika veiktās aptaujas par kursiem. Visa 

matemātika bija laba izņēmot Buiķi un viņas difus. Kriviņš piebilst, ka par sēdēm ir 

jāinformē arī citi, jo tās ir atklātas.  

OSPP : 

Nav bijusi sēde. 

 



Aktualitātes LU SP 

Šo pirmdien 18:30 notiks projektu virziena sēde, ko vadīs neviens cits, kā Brenda 

Beķere. Ilvija nav bijusi uz nevienu sēdi, par ko ir ļoti bēdīga. 

Studentijas akadēmija 

Laura, Ilvija un Malvīne bija uz semināru, kur bija forši, garšīgi un būs jābrauc vēl. 

Nolēma, ka LUIS anketes nestrādā, jo visi skipo jautājumus. Plāno rīkot semināru 

kursa vecākiem.  

Mēneša aktīvists… 

… ir LELDE.  

Ievērota smieklīga tendence: visi, kas iegūst mēneša aktīvista titulu, neierodas uz 

apbalvošanu.  

Aizmirsām atskaitīties par PRopagandu: līdz 3.03 varēja pieteikties hūdijiem. Būs 

bafi, baumo, ka par 4.50, oranžā krāsā ar daudz maziem fizmatu logotipiem melnā 

krāsā. Fizmatu baumu aktīvists tviterī tomēr ir Akmens. 

Dažādi 

16. martā 17:00-22:00 ir spēļu vakars. Līva interesējas, vai tiešām jārīko pavasara 

balle. Domājam, ka jā. Būs ēdiens. Daniela ierosina Pavasara balli, kā iemēslu 

kultūras sēdei.  

Akmens uzrunā domniekus un SPP. Esam tikuši vaļā no Cepīša. Akmens un Brenda 

iesaistās LSA semināra “Mērķis” organizēšanā. Par to mūs vēl informēs. 

Sēdes beigas: 19:57 

Protokolēja: Lana Lazareva 


