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Protokols 

LU FMOF SP 3.kopsapulce 

28.11.2019 

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

Sēdi vada: Dāvis Kalvāns 

Valdes locekļi/biedri: Dāvis Kalvāns, Kaspars Vītols, Anete Bērziņa, Linda Arāja, Guna Brenda 

Pogule, Elīna Fridvalde, Rolands Aleksandrs Rudenko, Irina Makarova, Jekaterina Bogdanova, 

Anastasija Medvedeva, Kitija Kristiāna Berga, Anna Volksone, Laura Laurita Ķergalve, Angelina 

Ganebnaya, Līva Luīze Levko, Ansis Pauliņš, Dace Osīte, Kristers Nagainis, Paula Biseniece, 

Laura Nelsone, Andis Poļaks 

Viesi: Zigmārs Jānis Ziemelis, Kristiāns Križmanis, Anna Pugo, Ksenija Jakušenko, Līva 

Elizabete Liepiņa 

Darba kartība: 

1.    Mandātu apstiprināšana 

2.    Iesniegumu apstiprināšana 

3.    Darba kārtības apstiprināšana 

4.    Balsu skaitīšanas komisijas izveide 

5.    Valdes vēlēšanas: 



oVietnieks  

oFinanšu virziena vadītājs 

o  Akadēmiskā virziena vadītājs 

           6. Ciparkūkas 

 

           7. Dažādi 
 

Sēdes sākums: 18:20 

Sākam ar sveicienu. 

1. Mandātu apstiprināšana 

Nav jaunu mandātu, tādēļ nav nepieciešams. 

2. Iesniegumu apstiprināšana 

Andis strādāja, Kristiāna bija Aizkrauklē, Anatsasija, ka nebijia, Langins par to, ka ir viktorīnā. 

Balsojums: 

1 atturas, 0 pret, 17 par 

3. Darba kārtības apstiprināšana 

Visi par jauno darba kārtību.  

4. Balsu skaitīšanas komisijas izveide 

Izvirza: Guna, Kristiāns, Kaspars, Dace, Katja, Ansis 

Apstiprina: Guna, Kristiāns, Kaspars, Dace, Katja 

Balsojums: 

Visi par 

Balsu komisijas sastāvs: Guna, Kristiāns, Kaspars, Dace, Katja 

5. Valdes vēlēšanas: 

Laiki: 8:8:10 (2), 7:7::10 (15), 6:6:6 (4), π:π:π (0), 10:10:10 (0) 

(Paula & Laura nav uz vietas) 

a. Vietnieks 

Laiki: 6:6:6 (1), 10:10:10 (1), 7:7:7 (6), 7:7:10 (5), 5:5:7 (6) 

Vēlreiz: 7:7:7 (4), 5:5:7 (15)  

Izvirza: Guna, Kaspars, Linda, Anete, Dāvis, Ansis, Laurita, Nastja, Katja 

Apstiprina: Linda, Anete 



Linda: Labs kandidāts, jo jau gadu aktīvi darbojas SP, arī pēc aiziešanas no valdes. Šis amats 

vairāk piemērots. Sociālā virziena aktualitāšu virzīšana. Plāns – nodibināt kontaktu, lai ne viss iet 

caur priekšsēdētāju. Problēmas, ko risinās: studentu virtuve – vajag izveidot dežūrgrafiku. Vajag 

konkrētu telpu, kur studenti varētu mācīties. Ēdnīcā nevar paņemt pusporciju. Rīkos SP eglīti, 

stratēģisko semināru. 

Jautājumi Lindai: 

Kristiāns: Vai darīsi pati, vai deleģēsi cilvēkus?  

Ar ēkas vadību kontaktēsies pati. Dežūrēšanu var deleģēt vairākiem cilvēkim? 

Kristiāns: Vai tev ir pieredze vadīt cilvēkus?  

Ir pieredze par pretējo, tāpēc saprata, cik svarīgi deleģēt cilvēkus. 

Zigmārs: Kādas īpašības padara tevi labāku par otru kandidāti?  

Anete ir laba kandidāte, bet man ir labākas komunikāciju prasmes, un labāks kontakts ar 

SP. 

Katja: Vai palielinājusies atbildības sajūta pret valdes amatu?  

PR pieteicās, jo nebija īsti citu cilvēku, un sākumā likās, ka varētu patikt. 

Saša: Vai spēsi novest līdz galam, ja iepriekš nesanāca?  

Vajadzēja laicīgāk pamest PR.  

Kaspars: Kā pārvaldīsi laiku?  

Jau daudz laika dod SP lietām, gatava atdot vēl. 

Anete: Ir atbildīga, pedantiska, viegli sadraudzēties ar cilvēkiem, ātri mācās, ir organizējusi 

pasākumus. Mērķi: izcīnīt skapīšus no mediķiem, ieviest pusporcijas ēdnīcām, papildus telpas 

studentiem, lielāka sēžu apmeklētība.  

Jautājumi Anetei: 

Kaspars: Ja nedabūsi šo, vai gribēsi vēl kādu?  

Vairs nē. 

Zigmārs: Kā vērtē savas līdera prasmes un komunikāciju?  

Pēdējā laikā to attīsta ar pasākumu organizēšanu. 

Zigmārs: Kādas īpašības padara tevi labāku par otru kandidāti?  

Atbildība un pedantiskums. 

Dāvis: Cik labi tu spēsi sekot līdzi pārējiem valdē?  

Zinu viņu pienākumus, spēšu sekot pienākumu izpildei. 



Guna?: Kā pasākumos izpaudās vadīšana?  

Pašai nebija laika visu izdarīt, sadalīja uzdevumus. 

Izteikšanās: 

Kristians: Ieteiktu balsot par Lindu, jo Anetei slikti sanāca deleģēt amatus, Lindai šai ziņā lielāka 

pieredze. 

Dāvis: Nepatika Sašas jautājums - ja cilvēks saprot, ka amats nederēja, labi, ka laicīgi nometa. 

Atbalsta Lindu. 

Ansis: Ko Linda vispār ir izdarījusi? 

Guna: *uzskaita lietas* 

Dāvis: Jau redz Lindu SP, viņa jau palīdz ar lietām, kas ir vietnieka pienākumi. 

Katja: Ja nebūs vietas valdē, mazāka iespēja, ka pabeigs semestri. Ja neesi SP, nav baigās jēgas 

palikt fizikā. 

Kristians: Ja esi valdē, tu radi apkārt vidi, ko vari mainīt, kas būs lielāka motivācija mācīties. 

Kvēsele: Dāvja arguments neskaitās, jo Anetei vēl nav bijusi iespēja palīdzēt Dāvim. 

Zigmārs: Daži iepriekšējie jautājumi lika jautāt - kāds sakars? Patīk Anetes atbildības sajūta. 

Guna: Linda tiks galā ar parādiem. 

Kristians: Nevajag skatīties uz atzīmēm – tam nevajag būt galvenajam. 

Balsojums: 

 Linda: 12 par, 3 pret, 5 atturas 

 Anete: 6 par, 7 pret, 7 atturas 

Linda Arāja ievēlēta par priekšsēdētāja vietnieci!  

b. Finanšu virziena vadītājs 

Izvirza: Sanita, Angelina, Elīna, Kaspars, Dace, Kitija, Anete, Anastasija, Kristers, Andis 

Apstiprina: Sanita 

Balsojums par atklātām vēlēšanām: 

 1 pret, vēlēšanas aizklātas. 

Sanita izsakās: Mācās matstatos. Ik pa laikam vada ģimenes uzņēmumu, kad tēvs izdomā ceļot 

vairāk par divām nedēļām. Vidusskolā bija klases finansiste. Ir izpratne par budžeta sadali, jo 

ģimenē nevienam budžetēšana nepatīk. Spēj sagatavot dokumentus.  

Vēlas šo, jo iepazīs jaunus cilvēkus, attīstīs prezentēšanas spējas (ir ļoti uztraukusies), vēlas būt 

lietas kursā, patīk finansista amata nianses.  



Atbildēs par FMOF SP naudu un LU SP piešķirto budžetu.  

Jautājumi:  

Zigis: Zini cilvēku, ar kuru jāsazinās? 

 Pagājušā nedēļā zināju, uz lapiņas rakstīts.  

Ansis: Ļoti reti redz lekcijās, vai būsi uz vietas iedot cilvēkiem naudu?  

 Vienmēr var uzrakstīt wa. Nekad nav tik tālu prom, lai nevarētu atbraukt iedot. 

Līva: Pirms tam studēji vēl kaut kur? 

 DF. 

Līva: SP darbojies? 

 Netiku un tad aizgāju prom.  

Kitija: Cik ļoti vēlies šo amatu? 

 8. 

Dāvis: Vai visu darīsi laicīgi un vēl laicīgāk? 

 Zina, kā šīs lietas strādā, zina, ka ir jādara lietas ekstra ekstra laicīgi, jo, ja teikts, ka 

atbildēs divu dienu laikā, tas nozīmē divas nedēļas. 

Guna: Rīt būsi sastādīt budžetu? 

 Yes. 

Līva: Finansējumu mācēsi dabūt? 

 Yes. 

Dāvis: Visu? 

 Absolutely. 

Guna: Iesi uz valdes sēdēm? 

 Jā. 

Dāvis: Vai ir kaut kas, ko vēlies pievienot budžetam? 

 Ballēm varētu nedaudz vairāk naudas atveltīt.  

Kaspars: Kā jūties pa dzīvi? 

 Šobrīd satraukusies, kopumā labi. 

Guna: Kā ar mācībām? 

 Lielāko daļu no šī jau mācījusies iepriekš. Analītiskā ģeometrija nedaudz klibo, bet pati 

mācās mājās. Kopumā ir sakārtojusi prioritātes un apzinās, ka ir jāmācās, bet dara to ārpus 

lekcijām. 



Dāvis: Esi mainījusi faķus, šeit plāno palikt? 

 Mācību  materiāls ir ļoti interesants. DF bija cita atmosfēra, ļoti cut throat.  

Diskusija 

Dāvis: Parasti sakām, ka ir viens kandidāts, nav ko vilkt garumā, bet šoreiz ir viens ļoti labs 

kandidāts, kurš gatavs darīt un darboties. Nav ko vilkt garumā. 

Guna: Kandidāts labs, pieredzējusi daudz vairāk nekā lielākā tiesa. Ir labi, ja pirmkursnieki ir 

valdē, jo viņi tur tāpat nonāks. 

Dāvis: Ja kandidātam pašam ir daudz jautājumu, kad tas izrāda interesi, tas ir ļoti pozitīvi, jo jau 

zina aptuveni kas būs jādara. 

Līva: Ja varēsi sastrādāties ar viņu, būs fine. 

Dāvis: neesam ļoti daudz kopā strādājuši, bet šķiet, ka būs labi. 

Kitija B.: vai viņa varēs apvienot abus amatus? 

Dāvis: Domājams, ka viņa sapratīs, ka ir svarīgi un ģimenes finanses varēs beigt kārtot tādā līmenī 

kā līdzšim. 

Guna: Turklāt daudziem jau tāpat ir darbs.  

Dāvis: Finansistam ir galvenais darīt laicīgi un viņa to varēs. 

Balsojums:  

 Sanita: 22 par, 0 pret, 1 atturas 

Sanita Agloniete ievēlēta par finanšu virziena vadītāju! 

c. Akadēmiskā virziena vadītājs 

Izvirza: Angelina, Dace, Kaspars, Katja, Guna, Anna 

Apstiprina: Angelina 

Ir atbildīga. Ir kursa vecākais, rīko saliedējošos pasākumus savam kursam. Grib attīstīt 

komunikācijas prasmes, līdera īpašības. 

Līva: Vai tu esi drosmīgs cilvēks?  

Jā. 

Līva: Nebūs bail no pasniedzējiem?  

Nē, ir drosmīgs cilvēks. 

Laura: Kāds ir tavs viedoklis par mutiskiem eksāmeniem?  

Laba ideja, jo tādā veidā attīsta savas prasmes kaut ko aizstāvēt. 

Guna: Pieredze ar akadēmisko virzienu?  



 Bija uz FAS, ir kursa vecākā. Patika. 

Līva: Februārī būs LU Akadēmiskais seminārs, brauksi? 

 Februārī ir dz.d., gan jau aizbrauks. 

Dāvis: Kā tu dabūsi lielāku aktivitāti aptauju pildīšanā? 

 Ir tāda problēma, ka ievietojot grupā, saiti maz cilvēku redz, tādēļ varbūt taisīs pasākumu 

vai apbalvojumu, lai pievērstu uzmanību. 

Līva: Kādi ir tavi 3 galvenie mērķi? 

 Grib, lai būtu vairāk aktivitātes, lai aizpilda anketas un būtu vēlme to darīt.  

Elīna: Kā sokas ar mācībām, varēsi apvienot? 

 Māk plānot laiku, gan jau nebūs problēmu. 

Dāvis: Hipotētiska situācija – nav kursa vecākie izsūtījuši info, kā labosi? 

 Parunāsies ar šo cilvēku un gan jau problēma atrisināsies. 

Guna: Šķiet, ka neesi pietiekami iedziļinājusies jautājumā, vai esi gatava izjust amata pienākumus? 

 Gribēja uz PR, bet saprata, ka nav tik daudz laika, bet akadēmiskajam virzienam vēlas 

mācīties gan no Daces, gan no Līvas.  

Kristiāns: Kā tev šobrīd šķiet mācības personīgi? 

 Opto ir normāls kurss, nav daudz grūtību.  

Zigis: Kāda ir tava attieksme pret akadēmisko godīgumu, ko darīsi, lai samazinātu plaģiārismu? 

 Pagaidām nevar atbildēt uz jautājumu, pati ir ļoti godīgs cilvēks, nemaz nemāk špikot. 

Laurita: Kursa čatā tiek atsūtīta ieskaite, kas vēl būs, ko darīsi? 

 Iedziļināties, no kurienes šis info noplūda. 

Guna: Ko tu darītu šādā situācijā? 

 Gribētu noskaidrot situāciju. 

Līva: Jautāsi pasniedzējam vai pagājušā gadā bija šads darbs? Ar vai bez atbildēm, bet tāds pats 

kā vēl būs. 

 Ir godīgs cilvēks, pati neizmantotu. 

Līva: Kursa biedriem nesūtītu? 

 Nezina vēl. 

Diskusija: 

Kristiāns: Cik liela nozīme ir šim amatam? Vai kandidātam jābūt pārliecinošam? 

Dace: Ļoti svarīgs amats, jo mēs šeit nākam mācīties un amatam vajag pieietb ar lielu nopietnību. 



Kristiāns: Vai amatā jābūt uzreiz izcilam? 

Guna: Tur būs adaptācijas laiks, AVV sekos līdzi priekšsēdētājs un apmācīs.  

Kristiāns: Ir visas tās lietas, kam jāseko līdzi.  

Guna: Laiks ir tik daudz, cik Dāvis ir gatavs vadīt sarunas. 

Līva: Ir svarīgi, lai cilvēkam būtu ambīcijas un tas var mācīties un apgūt amata izpildi.  

Guna: Svarīgi ir starpsemestra anketas.  

Līva: Nepatika, ka nav izvirzīti mērķi un nav jūtams, ka viņa zina, kas būs jādara. 

Andis: Līdz viņa nesāks to darīt, viņa neiemācīsies. 

Kristiāns: Cik ļoti valde ir gatava viņai palīdzēt.  

Dāvis: Rodas iespaids, ka viņa līdz galam nezina, kas būs jādara.  

Guna: Var pārcelt nedēļu vēlāk, bet vai no tā jēga? Pa nedēļu būs iespēja iepazīties ar akadēmiskā 

virziena vadītāja pienākumiem. 

Zigis: Amatam piemeklējam cilvēkus vai cilvēkiem amatus? Uzstāšanās bija nepārliecinoša, zina 

citus cilvēkus, kas varētu būt spējīgāki. 

Dāvis: Akadēmiskais virziens ir tiešām ļoti svarīgs un prezentācija nebija pārliecinoša. Jebkurš, 

kurš kandidē, varētu iemācīties, bet gribas no kandidāta vairāk. 

Līva: Skaidro kā strādā saziņa ar pasniedzējiem. Kursa vecākais runā ar pasniedzējiem, ja tas neiet, 

tad akadēmiskā virziena vadītājs iet runāt ar vadību.  

Laurita: Matstatiem ir problēmas, kuras vajag risināt jau tagad.  

Saša: Skaidro par problēmām. 

Guna: Balsojam par to, vai pārceļam uz nākamo reizi?  

Balsojums par pārcelšanu:  

 19 par, 0 pret, 2 atturas 

Akadēmiskā virziena vadītāja vēlēšanas atliktas uz nākamo kopsapulci. 

Dāvis aicina turpināt sarunas no interesentiem. 

6. FMOF SP 2020. gada budžets 

Ietiekumi centralizētajiem iepirkumiem – PR lietas, ļoti daudz piedāvājumu no Irinas. Grafiskā 

planšete – atvieglotu vizuāļu cilvēku darbu.  

Katja: Būtu ļoti nice 

Irina: Ļoti viegli izdarīt īpašas lietas, jo pats taisīsi šos zīmējumus.  

Guna: Cik viņas maksā? 



Irina: Paskatījās veikalos. Labu planšeti var dabūt par 50 eiro. 

Dāvis: Ja tādu pērkam, tad pērkam kvalitatīvu. 

Laura: Vai mums to vajag? 

Katja: Daudz ērtāk un ir ļoti vērtīgi.  

Guna: 100 eiro no 9000 nav tik daudz, varam ieguldīt. 

Kalvis: Vai ir pārbīdīta nauda, lai varētu apmaksāt pavasara pasākumus? 

Guna: Varam pasūtīt merču FMD laicīgāk. Ticu, ka Dāvis to pieskatīs. 

Balsojums par grafiskās planšetes iegādi: 

 17 par, 0 pret, 3 atturas  

Dāvis: Atvēlam aptuveni 100.  

Mikrofons. Tas laikam pasākumiem, semināriem. 

Irina: Ideja bija apģērba mikrofons. 20 eiro max. 

Dāvis: Tad varbūt ne. Zemi augļi, ar kuriem čakarēt finansistam dzīvi. Tālāk baneri. 

Katja: OneTouch iedeva savus baneru kontaktus.  

Andis: Ir tie cool baneri, kuriem ir roll up opcija, tie maksā pie 100 eiro. 

Kitija Š.: Zina vēl vienu baneru veidotāju, aptuveni 80 eiro. 

Dāvis: Skan labi! 

Andis: Ja brauc uz skolu, dod foršu sajūtu. Izskatās oficiāli. 

Balsojums par baneriem: 

 Vienbalsīgi par 

180 eiro baneriem. 

Irina: Higienas preces.  

Dāvis: Šķiet neatbilstoši, ka dāvinām lietas biedriem. 

Katja: Būtu ļoti forši kas tāds, bet prasās ne tikai mūsējiem, bet visas mājas mērogos. 

Dāvis: Dūmu mašīna, stroboskops, diskobumba no Anša Z. un Ģirta B. 

Katja: Dekorācijas pirkt šķiet jokaini, jo katrai ballei ir citas dekorācijas, tam vajadzētu būt balles 

budžetā.  

Guna: Vienīgi lampiņu virtenes būtu nice. 

Irina: Domā Ziemassvētku ballei nomāt lampiņas. 

Guna: Nomāt nevajag. 

Kalvis: Vēl kāda sēde par budžetu būs? Kaut kas no tehnikas mums ir, bet bēdīgā stāvoklī. 



Dāvis: Rīt jāiesniedz budžetus. Vai tu būtu gatavs sagatavot komentārus uz rītdienu. 

Kalvis: Ja Ansi Z. var sakontaktēt, jā. 

Dāvis: Ja mēs pērkam lampiņas, tad jāpērk daudz. 

Guna: Būs labi, nevajag. 

Dāvis: Diktatūra dzīvo tālāk! Jautājums par skeneri. 

Guna: Nevajag. 

Linda: Jā, piektajā stāvā ir. 

Dāvis: Kafija. Laiku pa laikam pērkam kafiju tāpat, varētu iegādāties budžeta ietvaros. 

Laura: Varētu arī FarmMilk iegādāties. 

Dāvis: Kafija kādi 50 eiro. 

Balsojums par pienu: 

Vienbalsīgi pret pienu! 

Dāvis: Spēļu konsole. 

Irina: Ir konsole, kuru var atdot.  

Guna: Var ielikt naudu spēlēm, konsoles laikam nevajag. 

Kalvis: Galda spēles?? 

Daudzi: Jā!! 

Dāvis: Cik varam vienoties naudu galda spēlēm? 

Kaspars: 200 eiro! 

Dāvis: Par to vēl var padomāt vairāk. 

Dāvis: Tējas nauda ir jocīga lieta, jo katram apmeklētājam jāatvēl 3 eiro, kas ir riktīgi daudz lielos 

pasākumos, mums tam nav naudas. Vēl viena opcija ir vēl daudz vairāk merch. 

Guna: Jāizdomā uz kādu merch koncentrēties.  

Dāvis: Iesaka izvirzīt četras kategorijas. T-krekli un uzlīmes vienmēr būs. 

Balsojums par merch: 

 Termokrūzes: 17 par 

 Krūzes: 15 par 

 Cepures: 7 par 

 Bafi: 3 par 

 Auduma maisiņi: 8 par 

 Atslēgu piekariņi: 13 par 



 Ūdens pudeles: 5 par 

 Pildspalvas: 7 par 

 Zīmuļi ar apdruku: 3 par 

 Pierakstu blociņi: 2 par  

Pirksim termokrūzes, krūzes, atslēgu piekariņus un auduma maisiņus. Apdomāsim arī cepures un 

pildspalvas. 

Dāvis: No budžeta izņemam FiDi, jo ap to laiku vēl nav apstiprināts budžets. 

Piedāvā arī kafijas kannu. 

7. LU SP Gada Balva 

Līva: tradicionāli notiek LU SP Gada Balva, 19 nominācijas, aicinām visus nobalsot un ierasties! 

Parasti ejam oranžajos krekliņos kuplā skaitā un kurinām ballīti. Būs forši! Nākampiektdien, 

6.decembrī.  

Guna: Katrā nominācijā tikai viens fizmatu izvirzījums, lai nedalītos balsis. 

Dāvis: Vārdus no mutes izņēma. Ejat un atbalstat fizmatus! 

8. Ciparkūkas 

Saliedējošs pasākums, kur cepam piparkūkas. Anna organizēs!! 

9. Discord v. Slack v. Rocket chat 

Balsojums par lietotni (ne tikai biedri):  

 Slack (17) 

 Discord (nu ja) 

 Rocket chat (weeellllll) 

Pārejam uz slack! 

10. Dažādi 

APSVEICAM MĒNEŠA AKTĪVISTU: DANIELS!! 

Also sveicam dzimšanas dienā!  

Un Katju arī! 

Studiju programmu kvalitātes novērtēšanas komisija 6.decembrī, būtu svarīgi, ka ir kāds no 

fiziķiem un optometristiem, jo tiek apspriesta opto bakalaura un fiziķu maģistra programma. 

Guna: SPP vajadzēs pašnovērtējuma ziņojumus komentēt no studentu puses.  

Nākamā sēde: 5.decembris 



Sēde beidzas: 22:15 

Protokolēja: Linda Arāja, Dace Osīte 


