
 

STUDENTU PADOME 

Zeļļu iela 25, Rīga, LV-1002, tālrunis 67033818 

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

  

Protokols 

 

LU FMOF SP 4. kopsapulce 

 

03.12.2018. 

 

Norises vieta: Zeļļu iela 25, 233. telpa (vēljoprojām Zellija) 

 

Sēdi vada: Guna Brenda Pogule 

 

Valdes locekļi/biedri: Andra Annemarija Krūmiņa, Dominika Adriāna Misus, Aigars Langins, 

Kaspars Vītols, Dāvis Kalvāns, Laura Nelsone, Guna Brenda Pogule, Pēteris Zvejnieks, Marta 

Jaunzeme, Ansis Aleksandrs Ziemelis, Līva Elizabete Liepiņa, Marta Krūmiņa, Daniels Marks 

Heincis, Linda Arāja, Jekaterina Bogdanova, Elīna Frīdvalde, Mārtiņš Klevs, Līva Luīze Levko, 

Ansis Pauliņš, Arnolds Švauksts. 

 

Viesi: Ernests Einbergs, Enija Jermolajeva, Līga Piņķe. 

 

Darba kārtība: 

1. Iesniegumu izskatīšana 

2. Mandātu apstiprināšana 

3. Darba kārtības apstiprināšana 

4. Balsu skaitīšanas komisijas izveide 

5. Svarīgo SP amatu atbildīgo vēlēšanas 

• Lietvedis 

• Atbildīgais par SP telpu un aiz100 

• Atbildīgais par tehniku 

• Atbildīgais par sportu 

6. Fizmatdienu (FMD) 2019 galvenā organizatora vēlēšanas 

7. Revīzijas komisijas vēlēšanas 

8. Melno darbu ministrijas vēlēšanas 



9. Ciparkūkas 

10. Dažādi 

 

Sēdes sākums: 18:27 

1. Iesniegumu izskatīšana 
 

Maksims Pogumirskis nomet mandātu; Langina iesniegums par neierašanos uz iepriekšējo sēdi, 

Dace par šodienu un iepriekšējo reizi, Elīna par pagājušo reizi. 

 

Vienbalsīgi apstiprina. 

 

2. Mandātu apstiprināšana 

 
Mandātu apstiprina Ansis Pauliņš. 

 

3. Darba kārtības apstiprināšana 

 

Vienbalsīgi apstiprina. 

 

4. Balsu skaitīšanas komisijas izveide 
 

Izvirza: Ansis, Kvēsele, Laura N., Daniels, Mārtiņš, Marta J., Andra, Elīna 

Apstiprina: Ansis, Andra, Elīna 

 

5. Svarīgo SP amatu atbildīgo vēlēšanas 
 

• Lietvedis 
 

Izvirza: Enija, Marta K., Guna 

Apstiprina: Enija, Marta K. 

 

Laiki: 3:2:2 (1 par), 2:2:2 (5 par), e:e:e (6 par), φ: φ: φ (1 par) 

Neviens nav pret atklātām vēlēšanām! 

 

Enija runā: Labvakar! Šobrīd man nav savas vietas SP, nav mandāta, spēlēju uz jūsu emocijām, 

tāpat uz sēdēm nāku. Es ieviesīšu viņos jaunu jēgu, lai lasītu. 

 

• Vai apsoli uzturēt drāmu? 

- Nepatīk drāma, bet turēšu. 

• Vai māki bez skatīšanas rakstīt. 

- Aptuveni jā, pēc tam jau izlabošu, pati sapratīšu. 

• Kā tev ar latviešu valodu? 

- Eksāmenā bija 76%. 

 



Marta runā: Man liekas, jums vajadzētu balsot par Eniju. Piekritu, jo Guna rakstīja, ka vajag 

lietvedi un neviens to negrib. Ja neviens, tad varu to izdarīt. Dators man ir. 

 

• Cik latviešu valodā procenti? 

- 80% 

• Ja tevi neievēlēs, vai tu regulāri nāksi uz sēdēm? 

- Jā. 

• Guna: cik bieži tu uzturies SP? 

- Nu cik skaitās bieži, dienā jau kādu reizi sanāk. 

• Vai māki rakstīt datorā, neskatoties uz tastatūru? 

- Jā. 

 

DISKUSIJA 

 

Guna: Varbūt Martu kādā citā amatā, kur viņai būtu entuziasms? 

Es: Kaut ko pateicu, bet nepierakstīju, jo runāju. 

 

Enija vienbalsīgi uzvar 

 

• Atbildīgais par SP telpu un aiz100 
 

Kaspars: Būs jāsargā karogs, būs uzmanība, jo visi prasīs, kur kas atrodas. Jāaizsargā SP telpa no 

dzērājiem ballēs. Bet jūs zināsiet, kur atrodas katrs sīkums, nekas nebūs jāmeklē, un visi jūs par to 

cienīs kā dievu. 

 

Izvirza: Kvēsele, Mārtiņš, Ansis P, Pēteris, Katja, Līga, Laura N. 

Apstiprina: Katja, Kvēsele 

 

Katja runā: Man ir diezgan saputrots viss galvā, un ja es periodiski taisīšu tīrīšanu, tad galvā varbūt 

arī iztīrīsies. Dažreiz man ir mood, ka patīk tīrīt. Kaut gan, ja Kvēsele to grib, tad negribu atņemt 

viņai šo amatu. 

 

• Kaspars: Vai patīk mazgāt traukus? 

- Jā. 

• Vai māki citus likt mazgāt traukus? 

- Māku sist. 

• Vai tu esi kārtīgs cilvēks? 

- Paskaties uz mani… varbūt nē, bet būšu ar šo. 

• Guna: Cik bieži uzturies SP? 

- Kādas paris reizes nedēļā, ieskrienu katru dienu. 

• Guna: Vai būsi gatava atnākt kādu dienu satīrīt? 

- Jā. Noskatījos Youtube DIY kā saorganizēt visu, un gribētu salikt mantas, lai visi var 

saprast, kur kas ir. 

 

Kvēsele runā: Māku kārtot un patīk to darīt, var visu atrast.  

 



• Laura: Vai esi kārtīgā, organizēta? 

- Man ir mini haoss savs, bet es zinu, kur kas atrodas. 

• Kaspars: Vai patīk mazgāt traukus? 

- Yes. 

• Kā citiem liksi mazgāt traukus? 

- Pielikšu pie izlietnes un nelaidīšu vaļā. 

• Cik bieži esi SP? 

- Katru dienu nē, bet ar šo amatu tas mainītos. 

• Kaspars: Cik ļoti tu to gribi? 

- 12. 

 

DISKUSIJA 

 

Andra: Varēja just, ka Kvēsele to grib vairāk. 

Kaspars: Man grūti spriest. 

Guna: Es arī laikam par Kvēseli, zinu, ka Katja iesaistītos pasākumu organizēšanā. 

 

Kvēsele: 18 par, 1 atturas 

Katja: 0 par, 1 atturas 

 

• Atbildīgais par tehniku 

 
Izvirza: Ansis Z. 

Apstiprina: Ansis Z. 

 

Ansis runā: Nebalsojiet par mani!!! 

 

• Kāpēc tu šo gribi? 

- Jo man nav amata/pienākuma. 

• Guna: Vai ar Kvēseli sadarbosies? 

- Man ir citas iespējas? 

 

Ansis: 17 par, 1 atturas, 1 pret (Ansis Z.) 

 

• Atbildīgais par sportu 

 
Izvirza: Ansis P., Marta K., Daniels, Elīna, Andra, Aigars (Langins) 

Apstiprina: Ansis P., Marta K. 

 

Marta runā: Es īsti neesmu informēta, par to, kas bija iepriekš. Volejbols, novuss, vēl rīta rosmes. 

Labprāt organizētu pasākumus sportā. 

 

• Guna: Vai tev ir idejas citiem, jauniem pasākumiem? 

- Uz sitiena nē, bet varētu izdomāt. 

• Vai bieži nodarbojies ar sportu? 



- Jā. 

• Vai patīk? 

- Jā. 

• Langins: Vai piekrīti, ka futbols ir labākais sporta veids? 

- …nē. 

• Vai pārzini noteikumus sporta spēlēm? 

- Sprinta, Florbola, futbola, volejbola ne līdz galam. 

• Kas ir labāks par futbolu pēc tavām domām? 

- Volejbols. 

• Langins: Domāju, ka Marta blefo un nezina sprinta noteikumus. 

- Neskriet pirms svilpītes. 

• Ka piespiedīsi/mudināsi cilvēkus iet? 

- Man ir propagandas cilvēks blakus, un ar viņu dabūsim. 

 

Ansis P. runā: Es pēc tāda varbūt neizskatos, bet uzskatu sevi par sportistu. Man ir mīnuss, ka 

neesmu neko daudz organizējis. Ja man būs šis amats, tad man tur vajadzētu palīdzību. Zinu sporta 

noteikumus sporta veidiem. Radās ideja, ka vajag aizbraukt uz kalnu. 

 

• Ko domā par intelektuālā sporta attīstību fakultātē? 

- Tāda lieta būto vajadzīga, un, ja būs atsaucība, tad kāpēc ne. 

• Ja tevi neievēlēs, tad palīdzēsi ar sporta jautājumiem? 

- Ja man mīļi pajautās, tad jā. 

• Guna: Vai citiem mīļi palūgsi palīdzēt? 

- Cik nu mīļi, bet palūgšu. 

 

DISKUSIJA 

 

Katja: Man liekas, ka Marta pārliecināja labāk. 

Langins: Mani tieši Ansis, nav jau jābūt tām organizēšanas prasmēm. 

Guna: Mani arī, laba iespējā iesaistīties SP un iegūt tās organizēšanas prasmes. 

Izklausījās, ka Ansis grib un viņam ir arī laiks tam visam. 

 

Marta: 1 par, Ansis: 14 par, 2 atturas. 

 

6. Fizmatdienu (FMD) 2019 galvenā organizatora vēlēšanas 

 

Izvirza: Enija, Marta J., Kaspars, Ernests, Līva, Langins 

Apstiprina: Marta J. 

 

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

 

Marta runā: Iemesls, kādēļ es pieteicos, jo domāju, ka Enija kandidēs. Būtu teikusi, kādēļ vajag 

balsot par Eniju. Bet tā nav, un tā nu esmu šeit. Esmu kultūras virziena vadītāja. Kāpēc par mani? 

Domāju, ka varbūt man tas varētu sanākt, bet Enija ir mana labā roka un vidējais pirksts. Kāpēc 

gribu? Savas izaugsmes dēļ un, lai Fizmatdienas izdotos. Gribu vairāk nekā pagājušo gadu bija. 

 



• Enija: Varam Fizmatdienas uz Tallink? 

- Vai tas skaitīsies kā laivu brauciens? 

• Andra: Nojaut, kādus cilvēkus aicināsi savā komandā? 

- Neesmu super par to domājusi, bet domāju, ka iedotu laiku padomāt, tad noteikti zinātu. 

• Langins: Ir padomā kas jauns? 

- Šis nebija mans mērķis, tādēļ neesmu domājusi, bet, ja būs 2 dienas laika domāt, tad varēšu 

atbildēt. 

• Guna: Kad būs pirmā sēde, cik laicīgi domāsi par to? 

- Laicīgi, jo liels pasākums. Varbūt līdz sesijai jau uzrunāšu cilvēkus. 

• Kaspars: Kas patika/nepatika iepriekšējās Fizmatdienās? 

- Nepatika, ka nebija orientieris. Patika, ka bija salidojums, gājiens un arī balle. 

• Guna: Kā labāk noorganizēsi orientieri, lai tas notiktu. 

- Pagājušogad nebija, jo nebija atsaucība. Galvenais runāt ar cilvēkiem. 

 

DISKUSIJA 

 

Enija: Esmu tikai par, man arī ir idejas un es noteikti palīdzēšu. 

Langins: Es Martai pilnībā uzticos. 

Guna: Es piekrītu, tādēļ atbalstīsim Martu un jau no sakuma, lai nav tā, ka viņa jūtas kā tagad 

Enija. 

 

Visi par atklātām vēlēšanām. 

 

Marta: 14 par, 1 pret, 0 atturas 

 

7. Revīzijas komisija 
 

Izvirza: Marta K., Kvēsele, Pēteris, Elīna, Arnolds, Katja, Langins, Ansis P, Mārtiņš, Daniels, 

Enija, Līga 

Apstiprina: Kvēsele, Elīna, Daniels, Katja 

 

Visi par izņemot vienu optometristi, kura ir pret. 

 

[REDAKTĒTS] 
 

9. Ciparkūkas 

 
5. decembrī cepsim ciparkūkas, šogad nebūs nodegušas. 

 

10. Mēneša aktīvists 

 
Sveicam Martu!! – par tuc-tuc ballīti un tās oriģinalitāti, saliedējošo pasākumu. 

 

11. Dažādi 

 



Donoru dienas, paldies Zigmāram. 

 

Saliedējošais + PBS afterītis, bija forši, ka sanācām kopā un atpūtāmies. 

Līva: Guna teica, ka saliedējošais ik pēc 2 mēnešiem, ko teiksiet, ka pēc sesijas dosimies uz Lido 

slidotavu? 

 

LUSP gada balva 2018, 7. decembrī. Lūdzu ejiet, izlasiet un nobalsojiet par savām mīļākajām 

nominācijām. Tas jāizdara līdz 4. vai 5. decembrim, tādēļ ejiet un noskaidrojiet. 

 

Ziemassvētku balle, 14. decembris. 

Pēteris: Šobrīd provizoriski izskatās labi. Rīt notiek darba nometne dekorācijām, tādēļ gaidu jūs 

sākot no diviem. Birokrātiski viss ir nokārtots. Biologiem ir pazudusi nauda, viņiem laikam konts 

ir iesaldēts. Biļetes ir 4 eiro, vērsieties pie Lindas. 

 

Secret Santa top, Katja izsūtīs e-pastu, kur varēs pieteikties.  

 

Arnolds apstiprina mandātu. 

 

Guna: @fizmati.lv, ja jums interesē iegūt šādu e-pastu, tad atbildiet uz manu e-pastu.  

 

Ciemojas mediķu fakultātes valdes cilvēki. Par cik dzīvosim vienā māja un vienā istabā un par cik 

Līva ar Andru jau bija ciemos pie mums, tad mēs jūsu sasaukumu arī apsveicam! 

 

Budžets. Vai kādam ir idejas/ieteikumi? Sūtam līdz 12:00. 

 
Sēde beigta: 20:28 

Protokolēja: Dāvis Kalvāns 

 


