
 

 

STUDENTU PADOME 
Jelgavas iela 3, Rīga, LV-1004 

www.fizmati.lv e-pasts: info@fizmati.lv 

 

Protokols 

LU FMOF SP 10. kopsapulce 

13.05.2019. 

Norises vieta: 

 Jelgavas iela 3, 301. auditorija 

Sēdi vada: 

 Guna Brenda Pogule 

Biedri: 

 Laura Orliņa, Kaspars Vītols, Dāvis Kalvāns, Dace Osīte, Laura Nelsone, Guna Brenda 

Pogule, Zigmārs Jānis Ziemelis,Ansis Aleksandrs Ziemelis, Līva Elizabete Liepiņa, Daniels 

Marks Heincis, Linda Arāja, Kirils Solovjovs, Jekaterina Bogdanova, Elīna Fridvalde, Mārtiņš 

Klevs, Līva Luīze Levko, Liene Katrīna Batkovska, Aleksandra Andrukoviča. 

Viesi: 

 Mārcis Akmeņkalns. 

Darba kārtība: 

 1. Iesniegumu apstiprināšana 

2. Mandāta apstiprināšana 

3. Darba kārtības apstiprināšana 

4. Atskaites/aktualitātes: 

-Eiropas parlamenta vēlēšanas 2019  

-Tehnoloģiju un inovāciju diena 

-Rektora vēlēšanas 

-FMOF domnieki un SPP 

mailto:info@fizmati.lv


-Valde 

-LU SP 

5. Balsu skaitīšanas komisijas izveide 

6. FMOF SP statūtu un kārtības ruļļa grozījumi   

7. Atbildīgā par sportu vēlēšanas 

8. Informatīvi par Pavasara balli 

9. Atskats uz: 

-Fizmatdienas 

-Novusa turnīrs 

-Orange Mic 

10. Dažādi 

-Ideju plenērs 

-Fizmatu ziepju kaste  

-Dzimšanas dienas 

-Mēneša aktīvists 

 

Sēdes sākums: 

 18.20 

 

1. Iesniegumu apstiprināšana 

Elīna par iepriekšējo KS. 

Mārtiņš par iepriekšējo KS. 

Langins par iepriekšējo KS. 

Marta K. par iepriekšējo KS. 

Dace par iepriekšējo KS. 

Līva par iepriekšējo KS. 

Andra noliek mandātu. 

 Visi PAR. 

2. Mandāta apstiprināšana 

Sakarā ar Jemalamadingdong neierašanos, nav kam mandātu apstiprināt.  

Ļoti atvainojos! 



3. Darba kārtības apstiprināšana 

Laikam neviens neiebilda, tātad darba kārtība ir tāda, kā turpmāk tekstā aprakstīts. 

 

4. Atskaites/aktualitātes: 

- Eiropas parlamenta vēlēšanas 2019  

Mārcis A. pastāsta par EP vēlēšanām, piedāvā ideju par pārrunām. 

Jekaterina piedāvā Patriku kā vadītāju. 

Piedāvājums - pirmdienās taisīt pārrunas, lai sagatavotu un informētu cilvēkus. 

Vai šonedēļ otrdien no 17.00 vai trešdien (cilvēki vēlētos pēc lekcijām). 

12.10 līdz aptuveni vieniem. 

Līva prasa par prezentāciju. Mārcis grib, lai atrod, kas varētu izstāstīt par kandidātiem, bet viņš 

tikai vispārēji. 

Nolemjam nākam otrdien no 12. 

 

- Tehnoloģiju un inovāciju diena 

Guna īsi pastāsta par to, vajag divus līdz trīs cilvēkus! 

Piekrīt Zigis un Mārtiņš. 

 

- Rektora vēlēšanas 

Guna izstāsta info, iesaka nākt uz turieni 24. maijā, vienos sākas! Un iepriekš debates.  

Satversmes sapulce, vairāk info rektoravelesanas.lu.lv 

 

Laura prasa par LU SP’a kopsapulci. Vienīgā Dace netiek, citi ies. 

 

- FMOF domnieki un SPP 

Guna bija, un Kvēsele klusām pateica, ka arī bija. 

 

Guna: Izmaiņas jeb domas par optiku tika apspriestas. 

Laura: Cikos izlaidums?  

- Neviens nezina. 

Laura N. nebija uz savējo FSP. 

 

Kirils iziet un stāsta: FMOF reklāma, kādi finansējumi un pasniedzēji, mainās fizikas 

programma un viņam ir ieskats par to (administratīvais), ir jaunas lietas, 1. ģimnāzija ļoti 

izgāžas. 

Elīna saka: (Par opto) termiņi par studijām, recenzentu izvēle. 

Dāvis (aizlasījās no savas Domes): plāni par labiem reitingiem, tehnoloģiju attīstība, fui sliktām 

grāmatām! 

Guna iesaka vērsties, ja kaut ko vajag. 

 

Laura prasa: Vai būs printeris???  

Guna: Būs! 



- Valde 

Kvēsele - veiksmīgi darbojas kultūrā! 

 

Linda - grib palaist baumas… 

 

Līva – saliedējošais ar mediķiem (Tas taču bija sen), piesaistīja sponsorus FMD, laivu 

brauciens.  

 

Guna – statūti, fizmati.lv ir SP biedru sastāvs, Fizmatdienās palīdzēja - Personību vakaram un 

daudz kur citur. 

 

Kaspars – katrā Fizmatdienu pasākumā ļoti palīdzēja, Eksakto zinātņu dienā bija palīgos, 

salabos printeri un internetu, Gada aktīvista nomināciju organizēja. 

 

Dāvi – Eksakto zinātņu diena, Laivu brauciena izlūkošana, sponsoru braukāšana, budžets, 

reprezentācija smuka uztaisīta, rājiens Naurim – nebija tirdziņš. 

 

- LU SP 

Laura saka: izvērtējiet rektorus, jo viņš pelna daudz. Nāciet balsot, jautājiet man, padomājiet, 

cik tas ir svarīgi. 15.maijā LUSP par to pārrunas un izveidos vienotu lēmumu. 

 

Līva saka to pašu! 

 

5. Balsu skaitīšanas komisijas izveide 

Izvirzījumi (neapstiprinātie izsvītroti): Dāvis, Līva, Linda   

 

Balsojums: Visi PAR 

 

 7. FMOF SP statūtu un kārtības ruļļa grozījumi  

Lemj par tālāku virzīšanu: par nosaukumu FMOF un adresi. 

Balsojums: Visi PAR. 

 

 8. Atbildīgā par sportu vēlēšanas 

Izvirzījumi (neapstiprinātie izsvītroti):  Laura O., Katja, Dāvis, Zigmārs, Aleksandra, Laura N. 

 

Laiks – 3:3:3 (10 PAR) 

 

Nāk Aleksandra runāt - 

Nodarbojas ar sportu, visu dzīvi spēlējusi volejbolu. Jau noorganizēja novusu, gatava 

noorganizēt mazus turnīrus. 

 



Laura: Kāda labākā pilsēta?   

- Krāslava. 

Zigis: Ko vēlies jaunu noorganizēt Baldonē?  

- Nakts trases uzlabojumus. 

Laura: Kā gāja ar Novusu?  

- Gāja labi, daudz atbalstītāju. Bija Ansis, beidzām pēc septiņiem. 

Ko darīsi nākamreiz?  

- Strādāšu pie reklāmas, darīšu laicīgi. 

Kirils: Kā izskatītos laivu braucienā, ka būtu ar sportu vieglā reibumā?  

- Varētu volejbolu, stafetes. 

Līva: Būs LU sporta spēles, ko gribētu izcelt (īsi izstāsta)?  

- Gatava, piekritīs visam. 

Guna: Kā iet ar studijām?  

- Viss čotka. 

 

Aleksandra iziet. 

 

Kas PAR atklātām vēlēšanām?  

- Visi PAR (notiek maza drāma, gandrīz viens grib atturēties) 

 

Pārrunas - notiek drāma par Daugavpili, Guna glaimo Aleksandru. 

 

Balsošana: 17 PAR, 1 ATTURAS 

 

 9. Informatīvi par Pavasara balli 

/Kvēsele priekšā./ 

 

Ir events, ir biļetes - 5 eiro. Tēma viena no 20 citām, grupa iespējams - Edgars Linde + kaut kas. 

Galdiņus varēs norezervēt - maksās 3 eiro. Aktivitāte - uz jautājuma. Būs kuuullll, būs tikai 

pirmajā stāvā. 

 

 10. Atskats uz: 

  -Fizmatdienas 

Fizmatdienas – būs atskats, jo Martas nav, tāpēc Guna saka pateicību no sava vārda. 

Guna saka: Paldies Līvai par kolosāliem sponsoriem! 

Kvēsele, paldies par Orienteri! 

Katja, paldies par Nakts trasi un vizuālo! 

Linda, paldies par postiem un palīdzēšanu! 

Paldies, Kaspar, par mazajiem darbiem! 

Dāvi, paldies par naudu! 

Ansi, paldies par tehniku! 

 

  -Orange Mic 

Kvēsele: Bija kuullll, uzstājās pati, naissssss, tik žēl, ka maz cilvēku. 

 



 11. Dažādi 

  -Ideju plenērs 

Ir iespēja iesūtīt domas, Guna iesaka iesūtīt idejas!   

/Dirš virsū Zigim/ 

 

Problēma - notiek kopā ar ziepju kasti (Patriks organizē)  

Guna aizsūtīs visiem info! 

 

  -Fizmatu ziepju kaste  

Pastāstīs par to. Ies aptuveni stundu! 

  -Dzimšanas dienas 

Nauris, Akmens  

Taču abu nav ☹ 

 

  -Mēneša aktīvists 

Marta un Dāvis  

APSVEICAM! 

 

Guna aizsūtīs doodli par nākamo kopsapulci. 

 

Sēdes beigas:  

 20.00 

Sēdi protokolēja:        

Kaspars Vītols 

Edited by: 

Enija Jermolajeva  

 

 

 


