
 

STUDENTU PADOME 
Jelgavas iela 3, Rīga, LV-1004, tālrunis 67033818 

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

 

Protokols 

LU FMOF SP 11.kopsapulce 

06.06.2019. 

Norises vieta: 

 Jelgavas iela 3, 301.auditorija 

Sēdi vada: 

 Guna Brenda Pogule 

Biedri: 

 Guna Brenda Pogule; Līva Luīze Levko; Daniels Heincis; Zigmārs Ziemelis; Ansis 

Ziemelis; Dāvis Kalvāns; Kaspars Vītols; Čiro Tipaldi; Kirils Solovjovs; Mārtiņš Klevs; Linda 

Arāja; Laura Nelsone; Dace Osīte. 

Viesi: 

 Enija Jermolajeva. 

Darba kārtība: 

1. Iesniegumu apstiprināšana 

2. Darba kārtības apstiprināšana 

3. Balsu skaitīšanas komisijas izveide 

4. FMOF SP statūtu un kārtības ruļļa grozījumi* 

5. Domnieka vēlēšanas (2 vieta) 

6. Akadēmiskā virziena vadītāja vēlēšanas** 

7. Baldones galvenais organizators 

8. Varas nodošana FMOF SP valdei vasaras periodā 

9. Reģistrācijas nedēļa 

10. Atskaites/aktualitātes: 

 FMOF domnieki un SPP 

 Valde 

mailto:info@fizmati.lv


Moduļu sistēma fakultātē* 

 LU SP 

11. Atskats uz: 

 Pavasara balle 

 Fizmatu ziepju kaste 

12. Mēneša aktīvists 

13. Dažādi 

Sēdes sākums: 

 18:10 

11.sēdes dublis nr. 2, mēģinām savākt kvorumu šoreiz. Gunai prieks, ka visi priecīgi un ka 

mums ir kvorums. 😊 

1. Iesniegumu apstiprināšana 

Liene Katrīna noliek mandātu. 

Dominika noliek mandātu. 

Visi vienbalsīgi PAR 

2. Darba kārtības apstiprināšana 

 

Zigmārs ierosina pie dažādi apspriest par senatoru, jo Akmens ir prom. 

Ernests aicina kādu atnest glāzītes priekš sulas. 

10. punktu pārliek pirms ceturtā. 

Visi vienbalsīgi PAR 

3. Balsu skaitīšanas komisijas izveide 

Kaspars Kirils Ansis Kvēsele Linda (Apstiprināti neizsvītrotie.) 

4. FMOF SP statūtu un kārtības ruļļa grozījumi* 

 

- Grib noņemt no augšas logo, atstāt pirmo lapu vizuāli tīru. 

Apskatām iekrāsotās izmaiņas. 

- “Komisijas” jauns termins statūtos – kas nozīmē virziena darba grupa. 

- Aktīvistiem tādas pašas tiesības kā biedriem, izņemot balsot un kļūt par valdes locekli. 

- Personas kodi tiek nodoti labprātīgi, bet studenta apliecības obligāti. 

- KS var vadīt pilnvarots FMOF SP biedrs. 

- Balsu skaitīšanas komisijā var būt aktīvisti. 

- Paskaidrojums par kavējumu var iesniegt rakstveidā vai e-pastā. 

- Balsu skaitīšanas komisijā jābūt vismaz trīs cilvēkiem. 

- Vajag 2/3 , lai nobalsotu par apstiprināšanu. 



Kirils grib mainīt biedru skaitu! Bet par to nolemj vēl padomāt. 

 

Jauno statūtu apstiprināšana: 

PAR  12 

PRET 2 

ATTURAS 0 

 

Kārtības ruļļa apstiprināšana: 

PAR 13 

PRET 0 

ATTURAS 1 

5. Domnieka vēlēšanas (2 vieta) 

Jo Laura absolvē un Liene Katrīna prom vajadzīgi divi cilvēki! 

 

Linda Kaspars Dace Laura Dāvis (Kandidē neizsvītrotie.) 

Laiku apstiprināšana (Prezentācija, jautājumi, apspriede):  

(6:6:6) – 1 PAR 

(1:1:2) – 10 PAR 

(Pi : pi : pi) – 2 PAR 

PRET visiem – 1  

 

PRET atklātām vēlēšanām?  

0 – PRET atklātām vēlēšanām. 

Tātad pēc apspriedes sekos atklātas vēlēšanas. 

 

Linda – Sveiki mani sauc Linda un tas nav pārsteigums. Eju uz FSPP sēdēm, gribas redzēt ko 

plašāku un vēlas motivāciju būt nākošajā gadā šeit uz vietas. 

Guna: Vai paspēsi, ja tagad jau darbi kavējas? 

- Divas stundas mēnesī var noziedot. 

 



Laura – Man īsti nav ko stāstīt. Bet tātad, ja vajadzēs - iešu, ja viņi grib vairāk ievēliet Lindu 

vai Dāvi – droši. 

Ernests:  Kā vasara? 

- Ir okey 

Kaspars: Ko vēl dari? 

- Eju uz FSPP un ir fun, viņi cenšas uzlabot lietas. 

Guna: Vai šis nebūs papildus slogs? Un kāda ir Tava vidējā atzīme? 

- Nē. Otrais sāpīgs jautājums, bet 8. 

 

Dāvis – Biju domnieks, pagājušajā semestrī biju tur. Esmu cilvēks ar pieredzi. Māku sēdēt un 

gribu atpakaļ. 

Zigis: Māki likt veto? 

- Jā, zinu, kurā brīdī tas jādara. 

Zigis: Gribi būt starp sievietēm? 

- Nav slikti, viss apmierina! 

 

Diskusija īsumā – Vajadzētu likt domē čali. Kirils pajautā Zigim - kas ir feminisms. *Aiziet 

gara atbilde*….. 

Guna ir par Lauru un Dāvi, jo viņi ir akadēmiski spēcīgāki. 

 

Linda PAR 6 PRET 0 ATTURAS 7 

Laura PAR 7 PRET 0 ATTURAS 6 

Dāvis PAR 9 PRET 0 ATTURAS 4 

*Kirils vienkārši nebalso.* 

Vai ir PRET rezultātiem? 

Kirils: Nē. 

Domē tiek Dāvis un Laura 

 

6. Akadēmiskā virziena vadītāja vēlēšanas** 

Dace Kirils Zigis Laura  

PRET atklātām?  



Ir, bet nav saprotams cik daudz cilvēku ir pret, lai vai kā, bet balsošana būs aizklāta. 

 

Laiku apstiprināšana (Prezentācija, jautājumi, apspriede):  

(10:10:10) – 0 PAR 

(6:6:6) – 0 PAR 

(e:e:e) – 4 PAR 

(7:3:3) – 7 PAR 

(10:1:1/10) – 1 PAR 

(Fi:fi:fi)  - 2 PAR 

 

Dace – Vēlējās kandidēt jau sen un zvaigznes ir sastājušās tā, ka tagad viņai ir iespēja un Dace 

jūt, ka var tam daudz dot un var no tā arī paņemt sev ne maz jaunu lietu. Iesaistījusies jau LU 

SP akadēmiskajās lietās. Palīdzēja organizēt FAS un trīs mācību vakarus. Mērķi – LUIS 

anketas, pasākumi kā FAS, ZLK, mācību vakari, updeitot kuratoru sistēmu un izveidot ciešu 

saiti ar kursa vecākajiem. Sirdī ļoti vēlas darboties akadēmiskajā virzienā. 

Kaspars: No 1 līdz 10 cik gribi un kā ar laiku? 

- 10 gribu , 9 laiks 

Guna: Vai tiksi galā ar Andras nepabeigtajiem darbiem? 

- Okeej 

Kirils: Kā vērtē SS? 

- Nav īsti saistīts ar Akadēmisko, bet ja būs iespēja – iesaistīšos. 

Ernests: Vai sāki bakalauru? 

- Jā, jau gadu atpakaļ. 

 

Diskusijas – 

Kaspars uzticas Dacei vairāk nekā sev. Viņa jau ir bijusi valdē un zina kā strādā lietas. Zigis 

slavēt arī grib, jo Dacei ir atbildība un precizitāte. Gunai žēl, ka nekandidēja jau rudenī. 

 

PAR 13 PRET 0 ATTURAS 0 

1 anulēta biļetene. 

Dace ievēlēta par Akadēmiskā virziena vadītāju. 



 

7. Baldones galvenais organizators 

 

Dāvis iecelts, jo Enija dodas prom no Fizmatiem. ☹ 

Dāvis stāsta par savu motivāciju un vēlmi, kā arī ka uzskata, ka gana ir pierādījis, lai varētu šo 

darīt. 

Pirmajā sēdē jau pirmās problēmas izrunātas. 

 

Vai kādam ir iebildumi par Dāvi?  

- NAV 

 

8. Varas nodošana FMOF SP valdei vasaras periodā 

Kirils - Kādēļ tas ir nepieciešams? 

Sakarā ar to, ka Gunai nav atbildes, tad varas nodošana valdei nenotiek. 

9. Reģistrācijas nedēļa 

 

Lindai jāuztaisa grafiks. Un cilvēkiem jāpiedalās! 

10. Atskaites/aktualitātes: 

-FMOF domnieki un SPP 

29.05. gara domes sēde, jo kāda matemātiķa vārdā grib nosaukt auditoriju. Maģistriem maina 

programmu. Un laboratorija vēlas kļūt par institūtu.  

Dāvis stāsta par MSPP, kurā Asmuss tika ļoti slavināta. 

OSPP Elīna neapmeklēja un tur nekas interesants nenotika. 

FSPP Kirils saka, ka notiek ne tā lietas, bet runāja par apmeklējumu un izlaidumu. SPP 

vajadzētu atvienot no nodaļas valdes! 

-Valde 

Kvēsele – Pavasara balles organizēšana un grib aizbraukt rudenī grib uz patversmi. 

Linda – Bija sesija un ir atskata raksts par aprīli un drīz būs arī maija raksts. Un no jūlija vidus 

būs baumas FB.  

Guna – Runā par tālākajiem plāniem un kā kursu vecākos informēt par moduļu sistēmu. 

Rakstīja kursa darbu. Dabūja mēneša aktīvistu LU SP’ā. 😊 

Dāvis – Kārtoja HZF dokumentus un tāpēc bija mūzika ballē. Sesija. Pirmā Baldones sēde. Ir 

gatavs tagad turpmāk vairāk pievērsties Baldonei. Vasarā kā finansists pasūtīs lietas. 



Kaspars – Salika bildītes un arī bija viņam laba sesija un tagad palīdzēs ar Baldoni. Sakārtos 

lietas ar serveri. 

-Moduļu sistēma fakultātē* 

Kurss notiek mēnesi vai vairāk, un eksāmens notiek uzreiz pēc lekciju nolasīšanas. Vēlas ieviest 

FMOF. Vajag aptaujāt fakultātes cilvēkus… 

 Tēma noteikti šeit nav slēgta. 

-LU SP 

LUSP pārstāvji nav ATKAL šeit. 

11. Atskats uz: 

Pavasara balle 

Čakars ar naudām un grupām. Bija nepieciešamas vairāk rokas. Un sponsoru lietas mazliet 

sačakarētas.  

Fizmatu ziepju kaste 

Patriks domā, ka pasākums bija izdevies. Un ir gatavs veidot ko līdzīgu arī turpmāk. 

12. Mēneša aktīvists 

Maijā – Daniels  

Jūnijā – Dace 

Apsveicaaaaaammmmm!!! 

13. Dažādi 

Izlaidums 1.07. 

Guna saņem spamu un par to rāda visiem. 

Pazudušas 4 kastes!  

f.lv vajag izlikt absolventu bildes. 

Ārzemju Optometrijas studenti jūtas skumji. 

Zigis runā par senatoriem…. TOMS AKMENS IR EKSMATRIKULĒJIES! Vajag senātā 

cilvēku, iespējams bez Toma vietas atbrīvosies vēl divas. Zigis ir gatavs palīdzēt jaunam 

cilvēkam ieiet tajā vidē. 

 

Sveicam dzimšanas dienās! 

Dace, Dāvis, Laura, Marta K., Ansis Z., Linda. 

 

 

Sēdes beigas:  



 20.50 

Sēdi protokolēja:        Enija Jermolajeva  


