
 

STUDENTU PADOME 
Zeļļu iela 25, Rīga, LV-1002, tālrunis 67033818 
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Protokols 

LU FMOF SP 5. kopsapulce 

18.01.2019. 

Norises vieta:  

Zeļļu iela 25, 233. auditorija 

Sēdi vada:  

Guna Brenda Pogule 

Biedri: 

 Andra Annemarija Krūmiņa; Dominika Adriāna Misus; Aigars Langins; Kaspars Vītols; 

Dāvis Kalvāns; Dace Osīte; Laura Nelsone; Zigmārs Jānis Ziemelis; Ansis Aleksandrs 

Ziemelis; Marta Krūmiņa; Linda Arāja; Kirils Solovjovs; Jekaterina Bogdanova; Elīna 

Frīdvalde; Līva Luīze Levko; Ansis Pauliņš. 

Viesi:  

Enija Jermolajeva; Līga Pinķe; Kalvis Lauberts 

Darba kārtība: 

1. Iesniegumu apstiprināšana 

2. Darba kārtības apstiprināšana  

3. Valdes atskaite 

4. FMOF domnieku un SPP, FN atskaites 

5. LU SP aktualitātes 

6. Informatīvi par: 

o Stratēģiskais seminārs 

o Fizmatdienas 

o Pārcelšanās uz ZM (Zinātņu māju) 

o Skola 2019 

7. SP biedru iesaiste 

8. Mēneša aktīvists 

9. Dažādi 

mailto:info@fizmati.lv


Sēdes sākums:  

15:05 

Sākam kopsapulci ar “Laimīgu Jauno gadu” vēlejumiem! 

Guna priecīga, bet gribēja redzēt vairāk cilvēku… 

Guna aicina pēc kopsapulces visus iet uz Aiz100 mantu izsoli. 

1. Iesniegumu apstiprināšana 

Montas iesniegums par pagājušo KS. 

Lauras iesniegums par pagājušo KS. 

/Apsveicam Justīni ar LSA prezidentes amatu/ 

Zigmāra iesniegums par pagājušo KS. 

Arnolda iesniegums par mandāta nolikšanu. 

(Nākamais biedra statusu iegūst Čiro , nākamajā KS apstiprinās) 

 

--- 

Laura PRET Čiro kā biedru. 

Zigis ATTURAS par savu iesniegumu & Arnolda iesniegumu.  

Pārējie par visu PAR. 

--- 

/Ienāk Linda 15:15/  

 

2. Darba kārtības apstiprināšana  

Visi vienbalsīgi PAR darba kārtību. 

 

/Langins ienāk 15:16, uzdāvina kalendāru un spuldzīti.. Iziet 15:17/ 

 

3. Valdes atskaite 

Līva (nav) – Apmeklēja LU SP sēdi. Plāno karaoke. Un runājās ar Artūru K. un Andru 

Annemariju K. 

 

Marta (nav) – Uzblieza Fizmatdienu sēdi. Ballei palīdzēja un vēl šis tas. 

 

Andra – Sazinājās ar DAC’u & rīkoja mācību vakarus. Koprezultēja starpsemestra anketas. 

Pārņēma kursa vecākos savā paspārnē. Apmeklēja MSPP un domes sēdes. Tikās ar LU SP 

akadēmiskā virziena vad. 

 

Linda –  

/Marta ienāk 15:18/  

“Nekas nenotiek, bet notiks!”- tā mums sola Linda. Bet nu mēneša raksts tomēr ir. Ballei arī 

rokas bija, palīdzēja utt.  Bija radio NABA, stāstīja par Gada SP titula saņemšanu.  

!!!PR sēde būs 22.01.  

/Kirils ierodas 15:21/  

 



Dāvis –  Gatavojas mācīties vēl par tāmēm, tātad plāno tikties ar Daci. Dāvis būdams liels 

malacis, nopirka kasi. Pabeidza lietveža pienākumus – Paldies! Turpmāk būs protokoli no 

vadības sēdēm. 

 

Kaspars – Uzrakstīja mēneša rakstu. Veica mazu inventerizāciju. Parunāja ar Līvu Luīzi.  

Atrada SS vietu (ne jau Summer Sounda, bet gan Stratēģiskā semināra… ☹ ) Ies prom no 

Lidiņa un visādi citādi ņemās ar mantām. 

 

Guna – Apstiprināja mēneša rakstus. Apstiprināja budžetu (paldies arī Zigim).  

 Tālāk runā par zinātņu mājas projekciju vestibilā, ka varētu atspoguļot fizmatu vēsturi, esam 

gājuši cauri trīs ēkām… 

/Ienāk Dace 15:28/ 

 Kirils vaicā par attēlošanas tehniku, un Guna atbild par to, kā tas notiks… *sarežģīta lieta* 

/Ienāk Ansis P. 15:29/  

Turpina par darbiem - tikās ar Denisu. Bija uz FSP vadītāju sēdi. Bija uz sēdi par DAC telpām. 

 

4. FMOF domnieku un SPP, FN atskaites 

MSPP: 

Pasniedzējs Buls nepagarina pasniedzēja statusu, ies pensijā, saņems emeritus profesora statusu. 

Pārējiem pagarina! 

 

Domē:  

Apstiprina fizikas programmā izmaiņas - apstiprina angļu valodas kursus. 

5. LU SP aktualitātes 

LU SP kopsapulcē ievēl jaunu valdi, mūsējo tur nav, tādēļ diži neturpinām par šo diskusijas.. 

6. Informatīvi par: 

6.1. Stratēģiskais seminārs 

Uz stratēģisko izbrauksim nezin’ kad, bet Kaspars paziņos drīzumā visu. Gaidām e-pastiņus!  

Notiks 2.-3. februārī. Izbrauksim ap 13:00. Nedzersim! Ēdīsim makaronus ar sieru.. 

6.2. Fizmatdienas 

3.05-5.05. Notiks laivu brauciens. Labā ziņa ir tāda, ka pēc LB ir extra brīvdiena, katra paša 

ziņā, kā to pavadīt – atpūsties vai plostot ceturto dienu! 😊 

Pārējais info sekos no Martas. 

6.3. Pārcelšanās uz ZM (Zinātņu māju) 

Jaunajā ZM provizoriski mēs varētu ievākties 21.01 17:00. 

Pārvākšanās ir gan fiziski, gan morāli grūts pasākums, tāpēc visi aicināti palīdzēt. 

 



6.4. Skola 2019 

Norisināsies 1.03.-03.03. 

Galvenais fakts: 2-3 cilvēkiem visu laiku jābūt uz vietas tur pasākumā (Tiks sadalītas maiņas) 

Update: Šogad būs plašāks stends! 

Izrunājam vēl šādus tādus mini organizatoriskus jautājumus, taču plašāk par šo tēmu runāsim 

PR sēdē (sēdes norises laiks norādīts 3. punktā pie Lindas stāstījuma). 

7. SP biedru iesaiste 

Līvai jāmēģina iesaistīt jaunus cilvēkus ārlietu virzienā.  

 

Guna visus biedrus un dažus aktīvistus (khem mani!!) sadala pa virzieniem, kuros katrs varēs un 

gribēs aktīvāk darboties. Par šo lielisko lietu nākamajā KS būs jāparakstās. 

 

Guna aicina 31.01. aicina visus Fizmatus uz ledus….., nu uz Lido ledus. ☹ 

8. Mēneša aktīvists 

Līva Luīze.  

Jej , apsveicam! 

9. Dažādi 

Tiek apspriests, ka Z-svētku balles atskatam jābūt. 

 

Atceramies LU SP gada balvu, apsveicam gada dekānu, gada pasniedzēju un gada SP! Hiphip 

uraaaa! 

 

No Denisa iegūs LUIS aptauju rezultātus, visi par to priecājamies. 

 

Valentīndienas balle – BŪS vai nebūs? Šis jautājums nomāc visus! 

 

Runājot par ZM, svarīgās personas - Ziņģe atbildīga par telpām & Krūziņš par pašu māju. 

 

Fizmati sačakarējās ar telpām DAC’ā, tagad lūgums atbildīgajiem nezvanīt brīvdienu rītā un 

obligāti savākt aiz sevis telpu. 

 

FMOF iekšējā kārtība par parādiem, tiks precizēta vēl, bet šis semestris visiem vēl cerīgs! 

 

Sveic dz.dienās – 

Līvu Luīzi , Lauru, Līgu un Kasparu 😊 
Daudz baltu dieniņu! 

 

Būs statūtu un kārtības ruļļa update. 

 

EJAM VISI UZ 100to izpirkt vecās lietas! – Gunas pēdējais aicinājums un sēdes beigas. 

 



Sēdes beigas:  

16:21 

Sēdi protokolēja:        Enija Jermolajeva  

 

 

 


