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Protokols 

LU FMOF SP 13. kopsapulce 

26.09.2019 

 

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

Sēdi vada: Guna Brenda Pogule 

Valdes locekļi/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, Līva Luīze Levko. 

 

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

Artis Ivo Pencis. 

Darba kartība: 

1. Iesniegumu apstiprināšana 

2. Darba kārtības apstiprināšana 

3. Balsu skaitīšanas komisijas izveide 

4. Optometrijas SPP vēlēšanas 

5. FMOF SP vēlēšanu komisijas vēlēšanas 

6. Budžeta grozījumi 

7. Gada Fizmata nolikums 

8. Atskaites/aktualitātes 

• FMOF domnieki un SPP 

• Valde 

• LU SP 

9. Informatīvi par: 

• Iesvētības 11.10. 



• Potenciālo biedru seminārs 25.-27.10. 

• Satversmes sapulce un rektora vēlēšanas 

10. Atskats uz Baldoni 

11. Dažādi 

Sēdes sākums: 18.28 

1. Iesniegumu apstiprināšana 

No Aigara un Līvas E. L. attaisnojums par iepriekšējās kopsapulces kavēšanu. 

Vienbalsīgi apstiprināti. 

2. Darba kārtības apstiprināšana 

Vienbalsīgi par. 

3. Balsu skaitīšanas komisijas izveide 

Izvirzījumi: Anna Volksone, Ansis Pauliņš, Līva Luīze Levko, Irina Makarova. 

Apstiprinātie un ievēlētie: Anna Volksone, Ansis Pauliņš, Līva Luīze Levko, Irina 

Makarova. 

Vienbalsīgi PAR. 

4. Optometrijas SPP vēlēšanas 

Diemžēl nav ieradies neviens optometrijas cilvēks, kas jau nebūtu SPP.      

5. FMOF SP Vēlēšanu komisijas vēlēšanas 

Guna: Vēlēsanas notiek vienu nedēļu, no 4. novembra līdz 8. novembrim. Sarakstiem 

ir jābūt iesniegtiem līdz 25. oktobrim, tā laikam sanāk pēc visiem noteikumiem. 

Langins: Tas būtu muļķīgi iesniegt pirms PBS. Ja skaita pieļaujamās dienas, tad uzreiz 

pēc PBS, 28. oktobrī, vēl var. 

Guna: Vajag vismaz trīs cilvēkus komisijā, un jānodrošina, ka visi noteikumi tiek 

ievēroti un vēlēšanas būtu leģitīmas. Vai varam balsot atklāti? 

 

Visi balso par atklātām vēlēšanām. 

Izvirza: Irina, Laura Nelsone, Anna, Laurita, Līva Luīza Levko, Kaspars, Dainis, Ansis 

Pauliņš. 

Apstiprina: Irina Makarova, Anna Volksone, Laurita Ķergalve, Līva Luīza Levko, 

Dainis Kļaviņš, Ansis Pauliņš. 

 

14 par, 0 pret, 0 atturas. 

 

Vienbalsīgi tiek apstiprināta vēlēšanu komisija. 



6. Budžeta grozījumi 

Dāvis: Cerams, ka liela daļa izlasīja manu sūtīto e-pastu un ir lietas kursā par 

plānotajiem grozījumiem. Zem 2.1 izveidot jaunu aili ar nosaukumu "Grāmatas studiju 

procesam" un uz turieni pārbīdīt 950 eiro no 2.2 “Seminārs ar Meseburgas augstskolas 

studentiem” komandējuma un no “Brauciens uz Viļņas Universitāti” komandējuma.  

Kaspars: Es saprotu, ka Meseburgai šogad nenotiek viņu pasākums, bet kas notika ar 

Viļņu? 

Dāvis: Tajā laikā, kad notika FiDi vēl nebija apstiprināts budžets un tādēļ bijām 

ierobežoti ar 1/12 no budžeta katru mēnesi, un tad vajadzēja naudu Baldonei. 

 

Dāvis: Par cik mums palika pāri nauda no krekliem (izmaksāja tikai 300 nevis 400), tad 

varētu pārbīdīt to uz citām reprezentācijas lietām. Ieteikumi? 

Guna: Varētu zīmuļiem kādus 50 eiro pielikt, lai būtu vairāk, jo ar esošajiem 50 eiro 

sanāk maz pasūtīt. 

 

Dāvis: Tad balsojam par abu ārzemju komandējuma naudas pārcelšanu uz grāmatām 

un 50 eiro no krekliem uz zīmuļiem. 

Balsojums: Izveidot jaunu pozīciju “Grāmatas studiju procesam”, uz kuru pārvirzīt 500 

eiro no “Seminārs ar Meseburgas augstskolas studentiem” un 450 eiro no “Brauciens 

uz Viļņas. Kā arī no “T-krekliem” 50 eiro pārvirzīt uz “Zīmuļi ar apdruku”. 

13 par, 1 pret, 0 atturas. 

7. Gada Fizmata nolikums 

Guna: Jānolemj, vai mainām nolikumā trešo kritēriju draudzīgāku citām nozarēm, jo, 

būsim godīgi – fiziķiem ir daudz vieglāk izpildīt šo kritēriju – būt zinātnē, jo gandrīz 

visi strādā institūtos utt.  

Kāds no auditorijas: Kādi ir pārējie kritēriji? 

Guna: Akadēmiskais jeb atzīmes un sociālais: SP, JFS, NMS u. c. Trešo varētu 

paplašināt, kas ietvertu arī zinātni, varbūt arī šahs, citi sasniegumi, lieliska prakse, 

skolotāja darbs. Kaut kas, kas nes fizmata vārdu pasaulē. 

Zigmārs: Pieliekam punktu par darbību nozarē, profesiju. 

Langins: Gada Fizmats ir cilvēks, kam sabiedrība vēlas līdzināties. Ir vēlams redzēt 

fizmatu popularizēšanu un darbību profesionālajā virzienā.  

Balsojums par Gada Fizmata nolikuma trešā kritērija paplašināšanu: vienbalsīgi PAR. 

8. Atskaites/aktualitātes 

• FMOF domnieki un SPP 



Dome – Dace ievēlēta par zinātnisko asistentu. VUHŪŪ! APSVEICAM! Guna izstāsta 

nākamās Domes sēdes darba kārtību – trešdien būs liela Domes sēde, runās par 

pašnovērtējuma ziņojumiem.  Cerams, Dāvi un Lauru beidzot apstiprinās.  

FSPP – 3. kursam ar akadēmisko praksi ir problēmas, bet tā nav SP vaina, kā 

pasniedzēji stāsta. Fizikas nodaļa pati ielika praksi A daļā. Maģistrs būs angliski. 

Sūdzības par bioloģijas pasniedzēju. Pieminēja Zinātnieku nakti, viss notika. Sēdēs 

runāja arī par Zinātņu mājas un studiju attīstību (droši pie Langina pēc sīkākas info). 

MSPP – nav notikusi, notiek ļoti reti. Izsludina ekstra vēlu par sēžu laikiem. Jāpanāk 

konkrēts sēžu laiks kā visām SPP. 

Guna ar Daci bija pie Bulas parunāt par pasniedzēju Vēzi un e-studijām, jāpievērš 

pastiprināta uzmanība tieši matemātiķiem.  

Langins: Kad ir Bulas pārvēlēšana.  

Guna: Man liekas, ka vēl gads.  

OSPP – nav cilvēku.      

• Valde 

Visi dara lietas. Viss redzams To do listā, kas ir atrodams Fizmatu mapē, kuras links 

atrodams Fizmatu čata aprakstā. 

• LU SP 

Līva: Tiek ievēlēti cilvēki dažādos amatos (sīkāk jautāt Līvai), studējošo senatoros ir 

brīvas vietas, bet šim amatam ir jāsagatavojas – jāizpilda uzdevumi pirms kandidēšanas. 

9. Informatīvi par: 

• Iesvētības 11.10. 

Kvēsele  sīki stāsta par pasākumu. Būs fukši un iesvētības. Sākums plkst. 16.00, balle 

22.00 ZM. Viss notiek ZM, dušas būs pagrabstāvā, viss fancy.  

• Potenciālo biedru seminārs 25.-27.10. 

Zigmārs: Ir 80% komanda, vēl ir jāpārdomā vietas izvēle, divas jau ir padomā. Viss 

notiek.  

Guna: Pastāsta, kāpēc jāpiesakās PBS, ka tas ir seminārs (kā to vēsta nosaukums, dā-

ā), nevis nakts trase un Baldone, ka iegūs zināšanas par SP un sadraudzēsies ar 

nākamajiem SP biedriem. Tiks visi, kas pieteiksies, tā kā droši!  

Zigmārs: Būs konkurss. /Zigi, tik daudz cilvēku nepiesakās, lai būtu konkurss. :// 

• Satversmes sapulce un rektora vēlēšanas 



11. oktobrī Satversmes sapulce ar vecajiem delegātiem. Apstiprinās jauno nolikumu. 

Varbūt būs drāma, jo kāds vēlēsies novilcināt Muižnieka tiesas dēļ. Who knows.. 

Nākamajā KS droši vien vēlēsim jaunus delegātus, pašreizējie varbūt visi rakstīs 

iesniegumu, lai noliktu mandātus, lai neviens nevarētu kaut ko piekasīties. :oo Drāma 

un birokrātija. 

10. Atskats uz Baldoni 

Liels paldies Dāvim!   

Dāvis: Liels paldies visiem! Bija arī atskata sēde, tur visu izrunājām. 

10. Dažādi 

Uz fizmati.lv pienāca reklāmas piedāvājums par linku uz plaģiātiem. Refiki.lv. Kinda 

studentiem nevajadzētu to reklamēt. Ja vien nemaksā 600 eiro mēnesī. Tad var 

padomāt.  

SZF un karogs: kopīgs sadraudzības vakars, varētu notikt pēc vēlēšanām.  

Līva: Turība grib kopīgu pasākumu – helovīni + naktstrase + daudz jautrības. Welcome 

to the Circus. Vai ir interesenti palīdzēt? – daži ir gatavi, īpaši Irina.  

Kvēsele: (Daniela ideja) Attīštīt Fizmatu ziepju kastes diskusiju ciklus jeb runu lekcijas 

noorganizēt. Visi to vēlas un atbalsta ideju! Vai būt nauda? Ak, re kā. Tiek uzdotie 

svarīgie jautājumi. Nu labi, saies. Kurš būtu gatavs palīdzēt ar lektoru un tēmu atrašanu 

un dizaina veidošanu? Gatavi ir Saša un Irina.  

Zigmārs: Flajeri par studentu nakts pasākumu, atlaides, daudz aktivitāšu un iespēju.  

Dāvis: Tikko Bula atsūtīja par MSPP sēdes norisi, kas būs jau pēc 3 dienām. Nu wtf? 

Random laiki un vēl tik nelaicīgi.  

 

Sēdes beigas: 20.20 

Protokolēja: Kaspars Vītols, Dāvis Kalvāns 

 


