
 

STUDENTU PADOME 

Zinātņu māja, Jelgavas iela 3, Rīga, LV-1004 

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

 

Protokols 

LU FMOF SP 14.kopsapulce 

17.10.2019 

 

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

Sēdi vada: Guna Brenda Pogule 

Valdes locekļi/biedri: Guna Brenda Pogule, Kaspars Vītols, Dāvis Kalvāns, Čiro Tipaldi, Dace 

Osīte, Linda Arāja, Līva Elizabete Liepiņa, Elīna Fridvalde, Līva Luīze Levko, Daniels Marks 

Heincis 

 

Viesi: Laurita Ķergalve, Rēzija Granta, Anna Volksone, Kristiāns Križmanis, Kristiāns Kacars, 

Viktorija Andriksone, Angelina Ganebnaya, Kristers Nagainis 

Darba kartība: 

1. Iesniegumu apstiprināšana 

2. Darba kārtības apstiprināšana 

3. Balsu skaitīšanas komisijas izveide 

4. Optometrijas SPP vēlēšanas (1 vieta) 



5. Mazais punkts par helovīniem 

6. Fizikas SPP vēlēšanas (1 vieta) 

7. Domes studentu pārstāvja vēlēšanas (1 vieta) 

8. Īsais punkts par pasākumiem 

9. Atskaites/aktualitātes: 

o FMOF domnieki un SPP 

o Valde 

o LU SP 

10.  Atskats uz: 

o Iesvētības un balle 

o Satversmes sapulce 

o Ledlauzis 

11. Informatīvi par PBS 

12. Mēneša aktīvists 

13. Dažādi 

Sēdes sākums: 18.24 

Sākam ar īsajām pārdomām par iesvētībām. 

1. Iesniegumu apstiprināšana 

No Zigmāra, ka nebūs uz šo kopsapulci. No Aleksandras, Čiro un Elīnas par iepriekšējo 

kopsapulci.  

Par: 10, pret: 0, atturas: 0 

2. Darba kārtības apstiprināšana 

Vienbalsīgi tiek apstiprināta darba kārtība. 

 

3. Balsu skaitīšanas komisijas izveide 

Izvirza: Anna, Ansis P., Daniels, Dace, Laurita, Kristiāns x2, Kristers 

Apstiprina: Anna, Kristiāns Križmanis, Kristers 

Par: 10, Pret: 0, Atturas: 0 



4. Optometrijas SPP vēlēšanas (1 vieta) 

Izvirza: Viktorija Andriksone 

Apstiprina: Viktorija Andriksone 

Laiki: 𝜋: 𝜋: 𝜋 (0 par), 1:1:1(7 par), 2:1:1 (3 par), e:e:e (0 par) 

Neviens nav pret atklātām vēlēšanām. 

Viktorija runā: 1. kursa opto studente + zinātniskais asistents. Atsaucās uz piedāvājumu, jo likās 

lieliska iespēja. Ja studenti runā, tad lietas mainās, tādēļ piekrita. 

 

Guna: Laiks ir brīvs? 

Atkarībā no mēneša. Tagad ir brīvs, decembrī vēl nav zināms. 

Ansis: Kādas iepriekšējā OSPP pārstāvja kļūdas vēlies labot 

Es runāju par sasāpējušām problēmām. 

Guna: Pastāsti kādu gadījumu, kad esi kaut ko mainījusi. 

Iepriekšējā gadā bijušais 3. kursa otrā semestra kurss pēc studentu vēlmēm ir mainīts uz pirmā 

semestra kursu. 

DISKUSIJA 

Guna: Ir atsaucīga, būs super, jo pārstāvēti arī maģistri OSPP, kā arī bakalaura 1. un 3. kurss. 

Atklātas vēlēšanas 

Viktorija:  10 par, 0 atturas, 0 pret 

Viktorija Andriksone tiek ievēlēta par OSPP pārstāvi! 

 

5. Par Helovīnu balli 

Līva: 1. novembrī pasākums ar 6 augstskolām. Visiem, kuri organizē, ir bezmaksas ieeja. 19.00 

trase 3-5 cilvēki. 22.00 balle, vajag cilvēkus, kas palīdzēs ar dekorācijām.  

Līva aiziet 18.43. 



6. Fizikas SPP viedra vēlēšnas (1 vieta) 

Guna: pastāsta par SPP. 

Izvirza: Kristiāns Križmanis, Kristers Nagainis 

Apstiprina: Križmanis, Kristers 

 

Laiki: 1:1:1 (10 par),  

Neviens nav pret atklātām vēlēšanām. 

 

Kristiāns runā: Pirmā kursa fiziķis un samērā gudrs. Redz, ka ir mainījusies programma, redz 

problēmas, kas ir cilvēkiem, kas ir gudrāki, un redz arī problēmas ar vielu tiem, kuri nav tik 

advancēti.   

 

Dāvis: Kādēļ tu esi labāks par citu kandidātu? 

10 cilvēki un daudz dažādu viedokļu. 

Guna: Kā tu labosi problēmu ar studentiem, kas atnāk ar dažādām zināšanām no dažādām Latvijas 

vidusskolām? 

Cīmurs ir nice un palīdz. 

 

Kristers runā: Prezidents 2. ģimnāzijā, ir sapratne par to, kā strādā padome un kā sazināties ar 

pasniedzējiem. Ir iespējams arī kāds street cred par to, ka uztaisījis šaha pulciņu.  

 

Guna: Vai tu redzi kādas problēmas jau tagad pirmajā kursā? 

Ir bijis neilgi, nezin nekādas konkrētas problēmas, sākumā parunās ar veckursniekiem. 

Kaspars: Mācies viens pats vai ar kursabiedriem? 

Ir bariņš ar 3 cilvēkiem. 



Čiro: Proti izteikt stingru viedokli, pat tad, ja tas iet pretī straumei? 

Jes, bet arī māku mainīt savu viedokli.  

 

DISKUSIJA 

Kaspars: Križmanis vairāk komunicē ar kursabiedriem. 

Guna: Abi labi kandidāti, kurš ies prom no FSPP?  :D 

Čiro: Kristiānam ledlauža gars. 

Guna: Kristiāns jau redz kkādas problēmas. That’s good. Aicinu balsot par Kristiānu. 

Dace: Iedrošināt abus, jo varētu vēlāk iesaistīties valdē. 

Čiro: Kristiāns saka, ka ir gudrs, tas jau ir svarīgi. 

 

Atvērtas vēlēšanas: vienbalsīgi. 

Križmanis: 6 par,  0 pret, 3 atturas 

Kristers: 3 par, 0 pret, 6 atturas 

Kristiāns Križmanis ir ievēlēts kā FSPP pārstāvis!  

 

7. Domes studentu pārstāvja vēlēšanas (1 vieta) 

Izvirza: Kristers 

Apstiprina: Kristers 

 

Laiki: 1:1:1 (9 par) 

Vienbalsīgi nobalso par atklātām vēlēšanām. 

Kristers: Jau visu pateicu. 

Atklātas vēlēšanas: 

Kristers: 9 par, 0 pret, 0 atturas 

Kristers Nagainis ir domnieks! 



8. Īsais punkts par pasākumiem 

Ziņo Kvēsele: 

1. Ziepju kaste 24.10. 

2. Vēlēšanas 6. un 7. novembrī. 

3. Ziemassvētku balles 1. sēde būs drīz. 

 

Kvorums beidzās (Daniels un Kvēsele aizgāja 19.08). 

 

9. Aktualitātes/atskaites: 

• Domnieki un SPP 

Dome: 

Guna un Dāvis netika uz Domes sēdi. 

Jaunos ievēlē pēc rektora ziņojuma, I guess. 

Programmu pašvērtējuma ziņojumi (no katras programmas vajag kādu studentu). 

Studiju programmu direktori pēc tam ies prezentēt arī katram kursam, kādi LUIS aptauju rezultāti, 

ko mainīs un uzlabos. 

OSPP: 

Sēde vēl nav bijusi :( Kur sēdēs??? Guna pajautās Krūmiņai, kādēļ neaizsūtīja.  

Būs mazā ārkārtas sēde pirms Domes vēlēšanām. 

MSPP: 

Dāvis bija vienīgais sēdē. 

Būs pašnovērtējums pirmdien. Domā iecelt vienu kandidātu zinātniskā asistenta vietā, bet nav 

publikāciju. Hospitācija Bajāram (vieslektors) un tiem, kam zem 5 novērtējums. Marinaki, 

piemēram. (Agnese, jaunievēlētais MSPP studentu pārstāvis, nav redzēta kopš ievēlēšanas. :o) 

FSPP: 

Bija vēl pirms iepriekšējās kopsapulces.  



• Valde 

Kaspars palīdzēja ar iesvētībām un palīdzēs ar PBS. Gaidam ziņu par wifi. Uzprasīja Ansim. 

Sazinās ar Pļavniekkalna sākumskolu. 

Guna saka paldies par SP satīrīšanu pēc iesvētībām gan Kasparam, gan Lindai. 

Dace noorganizēja FAS, ZLK ir uztaisīts nolikums un taisīs pasūtījumu, var tagad piedalīties 

konkursā. 22. oktobrī ir Asinsdonoru diena 1. stāvā.  

Dāvis FAS iepirka paiku, salaboja budžetu, lai varētu ZLK uztaisīt. Protokolēja tikšanos ar vadību. 

Atgādina par to, kā strādā komandējumi. MIKRENE! Kuka apstirpināja tāmi pēc darba laika ar 

komentāru, ka novembrī 30 dienas. Taisa ēst PBS, palīdzēja iesvētībās.  

Gunai bija sēde ar paikas ļaudīm no Baldones. Komunikācija ar vadību par reģistrācijas nedēļas 

anketām. Šis tas vēl jāizdara. Šorīt cēlās 4.00.  

Neklātienē: 

Kvēsele noorganizēja iesvētības un balli. 

Laura darbojas ar soc-tīkiem, būs džemperi. 

Katja meklēja iesvētībām sponsorus un tagad arī PBS, varbūt arī dabūs cīsiņus.  

Valde jūtās ok, besī Ziga preži SP telpā.  

• LUSP 

Bija senatora vēlēšanas, neapstiprināja. Nekas, kas mūs tieši ietekmē. 

 

10.   Atskats uz: 

• Iesvētības un balle 

Balle bija dope. Drāma par telpu stāvokli. Īsumā – Gunas rītu nedrīkst bojāt. 

• Satversmes sapulce 

Bija. Rektora pienākumu izpildītājs ir Muižnieks, Nolikums apstiprināts. Nebija drāmas.  



• Ledlauzis 

Neviens no klātesošajiem nebija.  

11.   Informatīvi par PBS 

Neieslīgstot detaļās, viss notiek. 25. – 27.10, svētdien atpakaļ kaut kad laicīgi. Uzzinās par SP, būs 

fun. Piedalās gandrīz viss jaunais sasaukums. Fizamti.lv ir anketa. Pirmkursnieki jau saka, ka viņus 

gana mocīt, bet Guna uzsver vārdu seminārs pasākuma nosaukumā. 

12.   Mēneša aktīvists 

Laura Nelsone!! 

13.   Dažādi 

PAR VĒLĒŠANU AĢITĀCIJU: 

Laikam būs jāpietiek ar soc-tīkliem. :( Plakātus būs grūti dabūt pa ZM. Aģitācija līdz 4.11., citādak 

būs smagi. 

FIZMATU ZIEPJU KASTE: 

Par mīlestības neirobioloģiju 24.10 

ZIEMASSVĒTKU BALLE:  

Būs sēde, kur ieradušies ļaudis balsos par galveno orgu.  

 

Sēdes beigas: 19.47 

Protokolēja: Linda Arāja 


