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Protokols 

LU FMOF SP 12. kopsapulce 

12.09.2019 

 

Norises vieta: Zinātņu māja, Jelgavas iela 3, 301. telpa  

Sēdi vada: Guna Brenda Pogule 

Biedri: Aigars Langins, Kaspars Vītols, Dāvis Kalvāns, Dace Osīte, Laura Nelsone, Guna Brenda Pogule, 

Zigmārs Jānis Ziemelis, Ansis Aleksandrs Ziemelis, Līva Elizabete Liepiņa, Marta Krūmiņa, Daniels Marks 

Heincis, Linda Arāja, Jekaterina Bogdavona, Elīna Fridvalde, Līva Luīze Levko, Čiro Tipaldi, Aleksandra 

Andrukoviča 

 

Viesi: Didzis Bērziņš, Ansis Pauliņš, Laurita Ķergalve, Anna Volksone, Agnese Dobrovoļska, Irina Makarova, 

Angelina Ganebnaya, Anastasija  

Darba kartība: 

1. Iesniegumu apstiprināšana 

2. Darba kārtības apstiprināšana 

3. Balsu skaitīšanas komisijas izveide 

4. Propagandas virziena vadītāja vēlēšanas 

5. Ārlietu virziena vadītāja vēlēšanas 

6. Potenciālo biedru semināra galvenā organizatora vēlēšanas 

7. Iesvētību galvenā organizatora vēlēšanas (11. oktobris) 



8. LU SP pārstāvja vēlēšanas (1 vieta) 

9. SPP pārstāvju vēlēšanas 

1. Fizikas SPP (2 vietas) 

2. Optometrijas SPP (2 vietas) 

3. Matemātikas SPP (1 vieta) 

10. Dažādi 

Sēdes sākums: 18:24 

1. Iesniegumu apstiprināšana 

Līva atkāpjas no ārlietu virziena, Linda atkāpjas no PR virziena, Aigars no FSPP. 

11 par, 2 atturas 

 

2. Darba kārtības apstiprināšana 

Vienbalsīgi tiek apstiprināta darba kārtība. 

 

3. Balsu skaitīšanas komisijas izveide 

Izvirza: Anna, Kaspars, Līva E.L., Ansis P,  Linda, Anastasija, Laurita 

Apstiprina: Anna, Ansis P., Anastasija, Laurita  

 

4. Propagandas virziena vadītāja vēlēšanas 

Izvirza: Laura, Daniels 

Apstiprina: Laura 

Laiki: 𝜋: 𝜋: 𝜋 (11 par), 2:2:2 (4 par) 

Neviens nav pret atklātām vēlēšanām. 

Laura runā: Noorganizēju ievadlekciju pirmkursniekiem. PR ilgtermiņa plāna nav, jo 2-3 mēneši atlikuši šajā 

sasaukumā. Domāšu kā iespējams attīstīt fizmatu brendu. Instagram profilam nav vienojošs skats. 

• Ansis: Kāda tava mīļākā krāsa? 

Violeta. 

• Guna: Kā izdevās noorganizēt ievadlekciju? 

Bija stressful, tādēļ dzeru, bet tikko notika ievadlekcija. 

• Ansis P.: Kādas kļūdas tu redzi Lindas darbībā? 

Konkrēti Lindai nevaru pateikt, bet ir kopumā lietas, ko mainīt. 

• Guna: Sociālos tīklus daudz lieto? 



Lietoju Instagram, pāriešu arī uz to pašu Instagram. 

• Zigis: Vai tu zini kā es balsošu? 

(drama) Eh. 

• Elīna: Kāds būs pirmais lielais darbs, ko darīsi? 

Propaganda, bet arī kopīga stila (image) izveidošana. Paskatīties vai tas reāli lietojams, vai varam sataisīt brendu 

fizmatu. 

• Linda: Vai deleģē cilvēkus? 

Nē, bet, ja vajadzēs, tad dabūšu palīgus. 

• Elīna: Cik daudz no SP ir pakļauti PR? 

VISI. 

• Zigis: Twitter izmantosi? 

Nez vel.  

• Linda: Tas tev ir svarīgi? 

YES, ja svarīgi dari to pats! 140 simboli, lai izteiktos? yikes 

(ir 280 simboli jau laiciņu) 

DISKUSIJA 

Dāvis: Bija baigi cool Baldonē, visu darīja laicīgi, pusstundas laika viss gandrīz vienmēr bija gatavs. 

Dace: Nav prezentācijas . Redzēju cik ļoti satraucas par ievadlekciju, kas ir labi, jo nozīmē, ka rūp. 

Linda: Atbildīga, compliments to the chef. 

Pirmkursniece: Viņa ir jauka. 

Guna: Esmu pozitīvi pārsteigta, ka viņa piekrita. Visu dara laicīgi, kas ir super! Par visu piedomā, kā sataisīt. Nav 

jābaksta! Būtība viss, kas jādara, ir izdarīts vēl pirms pajautāju.  

Zigis: random irrelevant twitter shit.  

 

Laura:  14 par, 1 atturas, 0 pret 

Laura tiek ievēlēta par PR virziena vadītāju! 

 

5. Ārlietu virziena vadītāja vēlēšanas 

Izvirza: Jekaterina, Dāvis, Marta 

Apstiprina: Jekatrina 

 

Laiki: 𝜋: 𝜋: 𝜋 (12 par), 2:2:2 (3 par) 

Neviens nav pret atklātām vēlēšanām. 



 

Katja runā: Mani sauc Katja, kandidēju par ārlietām, ceru, ka atceraties tās divas reizes, kad rakstīju e-pastus. 

Pirmajā rakstīju ”Singapūras satīnam” un piesolīju meitenes un 350 eiro. Otrā reize bija, kad rakstīju saistībā ar 

talku, prasīju veikaliem cīsiņus, bet viņi man nedeva. Nepaspēju uztaisīt prezentāciju, bet man ir meme. Kopumā 

varu rakstīt sponsoriem par visiem pasākumiem. Nav ilgtermiņa plāna, jo īsti vairs nevajag. Iespējams iemācīšos 

nerakstīt ar kļūdām un ierakstīt “ar cieņu”. 

• Zigis: Ko tagad darīsim ar Rimi un Maximu, kas nedeva cīsiņus? 

BANU! 

• Ansis P.: Ko Līvas darbībā labotu? 

Banneru atdošana. Cīsiņus nedabūju, bet preži būs. 

• Kvēsele: Kādus sponsorus iesaistīsi? 

Izskatīšu visus listus, kas mums ir. 

• Elīna: Bija vienas baumas par sponsoru, kas tur notika? 

Pārāk skandalozi, lai publicētu. 

• Kvēsele: Kāda bija tā specifiskā bauma? 

Taisām kampaņu ar lozungu – “taisām jaunus fizmatus, tādēļ nedalījām prežus.” 

• Guna: Sakomunicēsies ar Līvu? Viņa lietas sasolījusi. 

Būtu stulbi sākt kaut ko, ko nekad neesmu darījusi. Sazinos ar viņu whatsapp, tik grūti, jo telefons sačakarēts. 

DISKUSIJA 

Ansis nebalsos par Katju, jo nebalsos. 

Kvēsele: Ir potenciāls valdes amatam, saņemas un var izdarīt, kandidējusi uz valdi jau 3 reizes. 

Guna: Nakts trase bija on time! Tik viņai mazliet jāpalīdz. 

Davis: Ļoti labs pretstats Līvai, kas teica, ka nakts trase nekad nesākas un nebeidzas laikā. Nu re, kā var! 

Guna: Dos zināšanas viņai. Gan Kriviņš, gan Līva vēl uz vietas. Priecājos, ka viņa uzņēmās. Būs pilna valde. 

 

Katja: 13 par, 0 pret, 2 atturas 

Katja tiek ievēlēta par ārlietu virziena vadītāju!  

 



6. Potenciālo biedru semināra galvenā organizatora vēlēšanas 

Izvirza: Zigis 

Apstiprina: Zigis 

 

Laiki: 2: 2: 3 (3 par), 3:3:3 (12 par) 

Vienbalsīgi nobalso par atklātām vēlēšanām. 

Zigmārs runā: Esmu Zigis, kandidēt centos jau pagājušogad, bet Akmens uzvarēja, nejutos zaudējis. Būtu 

prezentācijā, bet neredzēju, ka ir velēšanas. Gribu taisīt Jaunpiebalgā, Andras prieks neko nenozīmē, centīšos 

pierunāt palīdzēt. Norise: bija padomā labi lektori  ko uzrunāt, piemēram, Reinis Lazda. Labprāt smeltos pieredzi 

pie Lauras un Akmeņa; uzzināt ko gribēja izdarīt, bet neizdarīja. Ikviens, kam ir vīzija par to kā šim pasākumam 

notikt, droši nāciet pie manis. Ja nenokomplektēšu komandu, tad pats uzrunāšu. Nosaukuma piedāvājums - 

ekstrēms.  

• Kaspars: Cik cilvēki komandā? 

Core komandā 5.  

• Kaspars: Kādi cilvēki? 

Ir grūti nosaukt cilvēkus, kuri nav uzrunāti. Pirmā pazīme – pats laužas to darīt. Citādāk - jāpiemeklē.  

• Guna: Pēc cik ilga laika sāksi uzrunāt? 

Pēc nedēļas.  

• Dace: Esi piedalījies organizēšanā? 

Pie Lauras biju kā dalībnieks. Pie Akmeņa biju nakts trasē, nelaida palīdzēt. 

• Kvēsele: Jaunpiebalga nav traki tālu? 

Man pazīstama vieta, ir vīzija, ko tur piedzīvot. Ir forša vieta nakts trasei. 

• Kaspars: Galvenie pienākumi orgiem? 

Es deleģēšu, citi darīs. Finanses, lektoru piesaiste, ēdināšana, atbildīgais par telpām, transporta ļaudis.  

• Dāvis: Jaunpiebalgā kur tieši notiks un vai vari sarunāt? Paspēsi līdz pasākumam? 

Kontakti ir. Viens zvans. Ja nespēs piedāvāt, tad būs Ānē. 

• Guna: Nav izpildīta mūsu vienošanās puse, nav kaut kāda aktivitāte uztaisīta Ānē, kā risināsi? 



Uzņemšos arī aktivitātes plānošanu. Ja citā vietā, negribu uzņemties ari Āni. Uzmest pa visam galīgi nevajag.  

• Guna: Vieglāk atrisināt, ja mēs šogad nebraucam uz Āni. Kā pieņemsi lēmumus - demokrātiski vai 

diktatūra? 

Long story. Labdabīgs diktators uz mūžu. Saglabā radošu kontroli un gala lēmumu, bet viņa viedoklis nedominē, 

citu radošās idejas netiks apspiestas. Ja citu viedoklis atšķirsies, balsosim. 

• Ansis P; ar mācībām apvienosi?  

Jā. 

• Ansis Z: Cik daudz uzņemsies atbildību? 

Koordinēšu visu. 

• Guna: Uzņemsies kaut ko pats darīt?  

Kaut ko jau nāksies. 

• Kaspars: Kādi mērķi? 

Biš pamācīties par marketingu, kā varam pulēt zīmolu. Organizāciju psihologs iemācīs turēties kopā kā komandai. 

Galvenā lieta: fizmati kā LU studentijas līderī – palielināt iesaisti LUSP un senātā. 

DISKUSIJA 

Kaspars: Bail, bet viņam ir plāns. Mēdz neatbildēt uz telefonu.  

Guna: Nav bijušas problēmas. 

Kaspars: Man ir. 

Davis: Reizēm nav gatavs uzrunāt cilvēkus. Bet kā galvenais organizators gan jau izdarīs. 

Kaspars: Jau sen grib organizēt, gan jau nebūs problēma. 

Guna: Vajadzētu ļaut, jo tik tālu neesam devuši viņam iespēju.  

Didzis: Ir organizējis kaut ko? 

Guna: Esot kaut kāds liels pasākums partijā un asinsdonoru diena. 

Guna: Kas viņam palīdzēs? 

Marta, Katja, Linda, Kaspars atsaucas. 

Guna: Prezentācija bija laba. 

Katja: Tas, kas bija prezentācijā bija baigi forši. 

Izskan jautājums kā tiksim līdz Jaunpiebalgai un cik tas dārgi. 

Kaspars: Cik orgi bijām pagājušā gadā? 

Guna: 6. 



Zigmārs: 11 par, 1 pret, 3 atturas 

Zigis kļūst par PBS galveno orgu! 

 

7. Iesvētību galvenā organizatora vēlēšanas 

 

Izvirza: Kvēsele, Linda, Kaspars, Dāvis 

Apstiprina: Kvēsele 

 

Laiki: 2: 2: 3 (2 par), 3:3:3 (13 par) 

Vienbalsīgi nobalso par atklātām vēlēšanām. 

Kvēsele runā: Esmu organizējusi vienu balli, zinu ko tur nevajag un vajag. Iesvētībās arī biju un zinu ko tur darīt. 

Nakts trasē esmu palīdzējusī. Ir pamazināšanas par to kas, ko, kā. 

• Kaspars: Kur būs dušas? 

Būs. 

• Dace: Idejas tēmai? 

Pāris. Holivuda – skandalozi. Ir vēl viena, bet aizmirsu tagad pēkšņi. 

• Ansis P.: Kādas kļūdas bija Naurim? 

Baigās kļūdas nebija. Biš vairāk pa punktiem pačekot.  

• Zigis: Būs ogles? 

Ye boi. 

• Kaspars: Bija grūtības par mantām. Bija jāskrien un jānes viss pēdējā brīdī. 

Tur komunikācija savā starpā jāpalielina un mantu sarakstus labāk jāveido/jāizmanto. 

• Linda: Balli arī organizēsi? 

Varbūt jā, nezinu vēl. 

• Ansis Z.: Kā dabūsi cilvēkus? 

PR! 

• Guna: Vai vajag tieši to trasi?  

Yes, tās ir iesvētības! Ir jāiziet kaut kas.  

• Guna: Bet vai būs cilvēki? 

Pirmīši aktīvi, tā kā būs. Jābaksta datoriķus, jo mums jau cilvēki nāk. 

• Dāvis: Kā centīsies dabūt datoriķus? 

Jāuzmana cik viņiem PR. Pašiem jāiesaistās orgos. 



• Kaspars: Pazīsti kādu datoriķos? 

Jā, bija balle ar viņiem. 

DISKUSIJA 

Kaspars: 100% jā, jo patīk spēks un gribēšana to darīt. Balle bija laba. Nopietns cilvēks, var izdarīt. 

Laura: Nebūs par daudz?  

Guna: Kultūrai it kā ir iesvētības atbilstoši. 

Ansis P.: Viņai ir vēl arī koris un skolotājas darbs. 

Kaspars: Nav pie sesijas. 

Guna: Ballē bija nepilnības, bet domāju, ka daudz kas ir iemācīts. 

Ansis Z.: Balsojam par Kvēseli. 

Kvēsele: 14 par, 0 pret, 1 atturas 

Un ar to Kvēsele iegūst iesvētību galvenā organizatora amatu. 

 

Kaspars, Aleksandra aiziet prom. 

8. LUSP pārstāvja vēlēšanas 

Izvirza: Guna 

Apstiprina: Guna 

 

Laiks: 1:1:1(11 par), 1:1:2 (2 par) 

Guna runā: Plānoju tāpat apmeklēt LU SP kopsapulces, jo Satversmes sapulces būs. Jau dažas pēdējās apmeklēju. 

DISKUSIJA 

Guna: 13 par, 0 pret, 0 atturas 

Guna: Es sevi apsveicu. 

9. SPP pārstāvju vēlēšanas 

• Fizikas SPP 

Izvirza: Langins, Čiro 

Apstiprina: Langins, Čiro 

 

Vienbalsīgi nobalso par laikiem 1:1:1 visās SPP vēlēšanās un arī par atklātām vēlēšanām. 



Čiro runā: Galvenā interese ir izsacīt savus satraukumus par studijām. Varbūt ne sev mainīt, bet nākamām 

paaudzēm.  

• Zigis: Kas nav ok fizikas programmā? 

Samazināt uz 3 gadiem nebija laba ideja. Sajūta, ka programma tiek vienkāršota. Ārzemēs top universitātēs 

salīdzinājumā ar šejieni – pretty sad. 

• Laura: Programma pielāgojas cilvēkiem nevis otrādāk. 

Tas tāpat kā valsts eksāmens – farss. 

Langins runā: Esmu Langins, balsojiet par mani. 

• Kaspars: Cik ļoti tu to gribi? 

11. 

DISKUSIJA 

Visi runā, ka vajagot ievēlēt. 

Laura: Kāda atšķirība starp personīgo un SP viedokli? 

Zigis: Vai uzticamies šim studentam, nevis vai pārstāv SP. Čiro ir nice, Locāna partija ar. 

 

Langins: 13 par, 0 pret, 0 atturas 

Čiro: 12 par, 0 pret, 1 atturas 

Langins un Čiro FSPP biedri. 

• Optometrijas SPP 

Izvirza: Angelina Ganebnaya 

Apstiprina: Angelina Ganebnaya 

 

Angelina runā: Esmu optometriste. Stiprās puses – mērķtiecība, komunikācija, atbildība. ZPD dabūju 3. vietu 

valstī.  

• Didzis: Par ko tavs ZPD? 

Par pedagoģiju. Patika, sapratu, ka tomēr tas nav man. 

• Ansis P.: Kā izlabotu kļūdas iepriekšējo? 

Apmeklētu sēdes. 

• Guna: Ir brīvs laiks? 



Yes. 

• Elīna: Mīļākā krāsa? 

Patīk visas. 

DISKUSIJA 

Ansis: Balsojam par viņu. 

Elīna: Viņa uzdod daudz jautājumu, kas ir labi. 

Kvēsele: Vēl opto cilvēki. 

Davis: Kā pokemonus krāsim. 

Dace: Kursa vecākā, nebaidās uzdot jautājumus. 

 

Angelina: 13 par, 0 pret, 0 atturas 

• Matemātikas SPP 

Izvirza: Agnese Dobravolska 

Apstirpina: Agnese Dobravolska 

 

Agnese runā: Ļoti negaidīti. Parasti uzmanīgi klausos, reizēm kaut ko pasaku. Nezinu, ko iepriekšējie izdarīja 

slikti. 

• Guna: Ja tev blakus tavi ļaudis, vari izteikties? 

Gan jau. 

• Zigis: Patīk studijas? 

Yes, bet nez vai palikšu. 

DISKUSIJA 

Katja: Balsojam par. 

Diskusija par mācībām.  

Anna: Viņa laikam matbaks. 

Ansis P: Jā, balsojam pret. 

Guna: Aicinu balsot par. Tik mazliet uztrauc tas, ka viņa nezina, vai paliks. 

 

Agnese: 11 par, 1 pret, 1 atturas 

Agnese kļūst par MSPP biedru. 



10. Dažādi 

Aristotelis – SZF sahaipojās, zaga karogu, lai gan nedrīkst, jo svētki. Karogs ir atpakaļ. Augšā saplīsis. Vai lai 

viņi šuj, vai paši izdarīsim. 

Zigis: Lai atsūta delegātu. 

Dāvis: Taisām par saliedējošo pasākumu. 

 

ZSVĒTKU BALLE: 

Vai rīkot 13. vai 20. decembrī? Pasniedzēji piedāvā rīkot kopā. Tad būs arī Aura.  

Kvēsele: Būs auristi.  

 

DF UN FMOF SPĒĻU VAKARS 

19.09 plkst. 18:00, aicināti pirmkursnieki, būs forši. Lielie uzvarētāji iegūst brīvbiļeti uz fukšu balli. 

 

Sveic mūsu jubilnieci Elīnu. 

MĒNEŠA AKTĪVISTS: DĀVIS! 

Sēdes beigas: 20.30. 

Protokolēja: Linda Arāja 


