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Protokols 

LU FMOF SP 6.kopsapulce 

11.02.2019. 

Norises vieta:  

Jelgavas iela 3, 202.auditorija 

Sēdi vada: 

 Guna Brenda Pogule; Kaspars Vītols 

Biedri: 

 Laura Orliņa; Andra Annemarija Krūmiņa; Aigars Langins; Dāvis Kalvāns; Laura 

Nelsone; Pēteris Zvejnieks; Marta Jaunzeme; Ansis Aleksandrs Ziemelis; Līva Elizabete 

Liepiņa; Daniels Marks Heincis; Linda Arāja; Jekaterina Bogdanova; Elīna Fridvalde; Mārtiņš 

Klevs; Līva Luīze Levko; Monta Sivko; Čiro Tipaldi. 

Viesi: 

 Enija Jermolajeva; Līga Pinķe; Lāsma Tomsone; Ernests Einbergs; Didzis Bērziņš; 

Kalvis Lauberts; Jānis Galakrodzinieks. 

Darba kārtība: 

 1. Iesniegumu apstiprināšana 

2. Mandāta apstiprināšana 

3. Darba kārtības apstiprināšana 

4. SP biedru iesaiste 

5. Atskaites / Aktualitātes  

5.1. FMOF domnieki & SPP 

5.2. Valde 

5.3. LU SP 
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6. Balsu skaitīšanas komisijas izveide 

7. OSPP biedra vēlēšanas 

8. Domnieka vēlēšanas 

9. Baldones galvenā organizatora vēlēšanas 

10. Atskats uz Stratēģisko semināru 

11. Informatīvi par  

o SKOLA2019 

o FMD 

12.Dažādi 

o EZD 

o Atskats par lietuviešiem 

o FMOF iekšējā kārtība 

o Vienošanās par LU & LU SP 

o Atbildīgā par telpu plānošanu 

o Asinsdonoru diena ZM 19.02. 

o Novuss, galda futbols 

o “Gadsimta kalns” 28.02. 

Sēdes sākums: 

 18:17 

Guna priecīga par interaktīvo tāfeli! /Vēlāk šis noies greizi…/ 

1. Iesniegumu apstiprināšana 

Daniela iesniegums par pagājušo KS. 

Martas iesniegums par pagājušo KS. 

Montas iesniegums par pagājušo KS. 

Mārtiņa K. iesniegums par pagājušo KS. 

Līvas iesniegums par pagājušo KS. 

Pētera iesniegums par pagājušo KS. 

 Biedri vienbalsīgi PAR 

2. Mandāta apstiprināšana 

ČIRO kārtīgi noskaidro savu pienākumu aprakstu un noklausoties APSTIPRINA MANDĀTU. 

/Enija atgādina, ka obligāti jāapmeklē KS/ 

Klātesošie turpina diskusiju par obligātu KS apmeklēšanu. 

Čiro paliek, savu mandātu joprojām pieņem. 

3. Darba kārtības apstiprināšana 



Pirms darba kartības apstiprināšanas Zigis grib melnu sienu! 

Guna grib darba grupu par to! 

 

Un, runājot par darba kartību, visi vienbalsīgi PAR! 

4. SP biedru iesaiste 

Guna reklamē jauno printeri, jo lapu par visu biedru pienākumiem printējusi tieši ar jauno 

printeri. Viņa liek visiem parakstīties un būt atbildīgiem par saviem pienākumiem! 

5. Atskaites / Aktualitātes  

5.1. FMOF domnieki & SPP 

Enija /Sēdi protokolē MARTA/– Enijai šī bija pirmā Domes sēde, šķiet, ka būs safe. Sākās tur 

viss pozitīvi, pat pasniedzēji likās jauki, jo īpaši Svetlana Asmuss.#OMG  

Dekāns savā gada atskaitē rādīja tabuliņas ar cipariņiem, kur bija studentu apkopojums, kas kur 

notiek pa nodaļām un programmām.  

Tika apstiprināti grozījumi- fiziķiem kaut ko mainīs, B daļa būs krutāka.  

G. Krūmiņa Domes sēdē nāca ar priekšlikumu par opto, kur runāja par stundu maiņu, lai izbēgtu 

no nepāra KP apjomu studiju kursiem. Apspriests un nodots tālāk tika arī jautājums par goda 

nosaukuma piešķiršanu prof. Bulam. Inese Bula gari runāja par profesora sasniegumiem. 

/Sveiks, Ansi 18:21/ 

Utt. Laura varētu pastāstīt vairāk, bet that’s fine, Enijai bija ar telpu jāaprod. 

Fizikas valdē runā tikai par bakalauru un maģistru programmu update. 

5.2. Valde 

Marta – Neko nav izlabojusi doķī, bet uzorganizēja LSA gada balvu. Dzīvnieku izlēma. SS 

piedalījās. Valentīndienas balle nebūs…/saaaaaaaaaad/…  

Iespējams, būs pasākums ar HZF. Top FMD doķis.  

Galvenais tagad domāt par mediķiem un HZFiem! 

Guna – Mantu salikšana. Mantu saraksts. Doķis mantu sarakstam un Guna aicina visus viņu 

lietot.. Bija FSP vadītāju sēdē - būs katanas turnīrs no LU SP’a un par budžetu runāja. 

Dāvis – Bija tāme SS un dabūja piķi, kā arī Dāvis muhļīja dokumentus..  

“Paldies Dacei par palīdzību!” Tikās arī ar Daci.  

/Ienāk Andra 18:34/ 

 Un Dāvis protokolē vadības sēdes. Pārcels februāra laikā infosistēmu uz doķi, kas būs visiem 

pieejams. Jautāja Langinam par oficiāliem iepirkumiem. 

Andra – 26.02. būs sapulce par statūtu darba kārtību. Starpsemestra anketas izveide. Un taisīs 

biedru bildes!!! 😊 



Langins jautā par to, kas notiks statūtu darba grupā. 

Andra atbild uz jautājumiem un aicina visus ierasties! 

Kaspars – Ar SS tika galā un ir priecīgs. Jaunās mājas ekskursijas tiks veiktas. Būs atskata sēde, 

iespējams, kā pasēdēšana. Skolā, kur norisinājās SS, vajadzēs novadīt divas stundas… 

Linda (klāt nav) – kaut ko dara , būs kaut kad hūdiji. Un bija ar lietuviešiem uz tikšanos… 

Līva – organizēja LSA gada balvu.  

Paldies Līvai par Lido slidošanu!  

Kas notiks ar ZLK?  

Būs sēde ārlietu virzienam un LB sēde.  

Nāciet – vajag palīdzēt! 

5.3. LU SP 

Līvas un Lauras nav. Tātad nav, kas komentē. 

Līva bija uz akadēmisko sēdi un ārlietu. 

6. Balsu skaitīšanas komisijas izveide 

 Izvirzītie (Nosvītroti neapstiprinātie): Kvēsele Lāsma Langins Laura Mārtiņš Katja Čiro 

Guna jautā: Vai pret atklātām vēlēšanām? 

Enija PRET Baldones galvenā organizatora atklātām vēlēšanām, pārējie PAR. 

7. OSPP biedra vēlēšanas 

Izvirzītie (Nosvītroti neapstiprinātie): Elīna 

- Vai par laiku vienojāmies ? 

Runāšanas, jautājumu un diskusijas laiki (norādīts minūtēs): 

(111) – 14 PAR 

(222) – 3 PAR 

(232) – 0 

(420) – 0 

(909) – 0 

OSPP biedra vēlēšanās laiks izteikties 1 min; laiks jautājumiem 1 min; laiks diskusijai 1 min. 

Elīna izsakās: 

Tā kā viņa ir vienkārši vienīgā no opto, kas iesaistās SP, uzskata sevi par lielisku kandidātu. Un 

sēdes ir otrdienās, kad viņa tiek jeb ir atbrīvota no lekcijām. 

Langins: Vai Elīna zina, kas jādara OSPP? 



Nezina, bet uzzinās! 

Padomē jāaizstāv studentu intereses. 

Guna: Izej ārā!!! 

Apspriede:  

Zigis: Redzu kā atbildīgu kandidātu. 

Langins: Ja es ticu sev, tātad arī viņai! 

Guna: Ir jēga Elīnu ievēlēt, jo tad viņai būs sava vieta SP! 

Balsojums par Elīnu: 17 PAR, 0 PRET, 0 ATTURAS. 

8. Domnieka vēlēšanas 

Izvirzītie (Nosvītroti neapstiprinātie): Guna Kvēsele /Domē nonāk lielie jautājumi un ienāk info 

fakultātes mērogā/ Zigis Kaspars  

KASPARS PĀRŅEM VADĪBU! 

Guna izsakās: Jau bija Domē. Pameta, jo lekcijas, un grib tagad atgriezties, laiks brīvs un ir 

gatava aizstāvēt mūsu viedokli! 

Katja: Vai nebūsi pārslogota?  

Nebūs, jo tas jau reizi mēnesī. /Ernests smagi nopūšas/ 

Katja: No viens līdz 10 cik ļoti gribi?  

10!!!! 

Kvēsele izsakās: Vēlas un viņai ir brīvs laiks… 

Langins: Kas, tavuprāt, jādara?  

Es centīšos. 

Langins: Vai esi bijusi uz sēdi?  

Nē, nebiju informēta. 

Zigis izsakās: Nav jāsaka, kas ir un kāpēc viņš ir. Un viņam ir autentiska vēlme. Kaut viņam ir 

dah*…daudz parādu , taču viņš neļautu vadībai aizmālēt acis. 

Langins: Kāda pieredze?  

Nav bijusi, jo nezināja, ka vajadzēs. 

/Līva ienāk 19:03/ 

Langins: Kad izlēmi? 

Tagad un uzskata to par ne sliktu lietu! Zigis grib uzlabot reputāciju un… / Kaspars 

smagi nopūšas, ka pārāk gara runa/ ….  

Apspriede jeb diskusija:  



Katja: Kvēselei nav parādu. 

Andra: Ar parādiem Domē neņem.  

Līva: LU SP cīnās ar šo jautājumu, par parādnieku tiesībām Domē. 

Enija: KATJA, MUMS IR DIVAS VIETAS, jo iepriekš Katja klusi streso par to, ka viņa vēlas 

redzēt visus domnieka amatā. 

Langins: Gribu, lai vecs cilvēks tur būtu, jeb dod mājienus, ka atbalst Zigi. 

Kalvis: Grib dot cerību, bet nav pārliecināts par Zigmāru kā studentu. 

 

Guna: PAR 18 PRET 0 ATTURAS 0 

Kvēsele: PAR 13 PRET 2 ATTURAS 3 

Zigis: PAR 8 PRET 0 ATTURAS 10 

Kaspars apsveic GUNU un KVĒSELI. 

TURPINA SĒDI VADĪT GUNA 

9. Baldones galvenā organizatora vēlēšanas 

(10 10 10) – 0  

 (𝜋 𝜋 𝜋) – 2   

(3 5 5) – 7 

(3 7 5) – 3 

(6 6 6) – 1 

(e e e) – 4 

(i i i) – 3 

Izvirzītie kandidāti: Enija Marta Kaspars Dāvis Kalvis Ansis Langins Līga Līva 

Enija izsakās: 

/Pārvietojas, meklē vietu, kur stāvēt/ 

Labvakar, labvakar, labvakar! Daudz darbu, maz laika. Bet nu vasara brīva! /IZŅEMOT 

DOUBLE TRIPS/ 

Kāpēc es? Dažreiz mēdzu darīt lietas, un mēdzu vainot citus, ja kaut kas nesanāk. Kas vēl? 

Pašai patika Baldone, kad pirmo gadu biju tur, kā arī otrajā gadā izbaudīju vēl vairāk. Sanāca 

gan kaut kāds Pozitivus, bet darīju visu, kas bija pienākumos.  

Kā tas man strādās kā galvenajam orgam? ES BŪŠU SKAIDRĀ! (čista jaa) VESELAS 3 

DIENAS. Es to varu! Es to gribu! Ļaujiet man! 

Jautājumi: 



Zigis: Izņemot 17. gada Ziemassvētku balli, ko vēl Tu esi izdarījusi, ar ko var lielīties? 

Personīgi patika ievadlekcija, citiem arī bija prieks. Tad vēl reģistrācijas nedēļa, 

pirmīšiem arī patika. “NEVIENS NEPIESEKOJA INSTAGRAMĀ JOPT*@#” 

Ansis: Es atceros tikai to, ka Didzis stāstīja par parādiem. 

Andra: A gājiens vēl taču! 

Bija tak tāds, jā, bija ļoti forši un oranži! 

Kāds no biedriem atceras: Un dzimšanas diena vēl! 

 Ah, yes, agri cēlos, bija tēja, cepumi un labs noskaņojums visiem pirms lekcijām! 

Guna: Tak virzienu vēl vadīji! 

Langins: Kas, tavuprāt, būs grūtākais? 

 Manuprāt, pašas trīs dienas būs tādas grūtas, jo daudz jādara(?). 

Pēteris: Kas bija slikti iepriekš? 

 Es domāju, ka man nav kur piesieties iepriekšējo gadu pasākumiem! 

Līva: Būs inovācijas? 

 Bāc, es tikai šodien to izdomāju, bet hey, why not? 

Kalvis: Kāds plāns ar vecbiedriem vai citiem orgiem, kas tur atnāk vienkārši noballēt? 

 Es piespiedīšu kaut ko darīt, lai tiešām tur visiem nesanāks festivāls. 

Guna: Vai tu iepriekš šķirosi vecbiedrus? 

 Protams! 

Guna: Kāpēc tev nebūs problēmas ar vietas atrašanu? 

 Tak var tur, kur iepriekš, bet man ir rezerves varianti, kurus var mēģināt izskatīt. 

?: Cik ļoti gribi? 

 Intervālā no 1 līdz 10, tad 10! 

Zigis: Tev ir orgu komanda galvā un kaut kāda vīzija? 

 Yes, vel neesmu runājusi, bet man ir padomā tauta! 

Kalvis: Kāpēc Baldone ir lieliska? 

 Baldone ir awesome, jo tur mēs parādam un nododam tālāk savu oranžumu, mēs 

sadraudzējamies un, manuprāt, tajā brīdī cilvēki (jaunie ) sāk saprast savu piederību. 

Zigis: Kā tu jūties par to nosaukumu “Pirmsaristotelis”?  /BALDONE BIJA PIRMS TAM, 

KAD LU SP TO IZDOMĀJA/ 

 Es nez, bet mēs nevaram nevienam likt aizmirst Baldoni, tāpēc nosaukums Baldone ir un 

paliks! 



Langins: Kā tu dabūsi cilvēku apmeklējumu? 

 Manuprāt, reģistrācijas nedēļā cilvēki nesaprot, cik tur būs forši, jo cmoon, jāsāk jau 

tur zombēt cilvēkus vairāk un vairāk nekā citus gadus. 😊 

Langins: Kā to labot? 

 Vēl lieliskāki e-pasti, milzīgs PR!!!!!! 

Zigis: Jābūt atsevišķam punktam nolikumā, ka Baldone ir obligāta! 

 Eu, čista! 

Visi runā : EU, ČISTA 

Guna: Jā, cilvēki dažreiz lohi un nebrauc. 

Enija pasaka pieklājīgāk, jo visi tak strādā un ceļo.. (rich bitches) 

Bet - VISI TIE, KAS NEBRAUC UZ BALDONI, NAV ĪSTI FIZMATI! 

Dāvis ar Lāsmu : Neeee, tāpat ir cool! 

Guna: Tikai puse no pirmīšiem brauc. 

Langins: Jā, es to bildēs arī redzu. 

 

Viedokļi: 

Zigis: Par vai pret? Neteikšu. Labs kritērijs – vai mēs katrs palīdzēsim un vai Enija ir tas 

cilvēks ar ko mēs katrs esam gatavi sadarboties? Ja jā, tad davaj! 

Kalvis: Zigi, tev skatījums nav baigi objektīvs šobrīd. Daļa taisnības tomēr tev ir. 

Guna: Es kā pagājušais orgs varu teikt, ka ar viņu nebija nekādu grūtību sadarboties, nebija 

problēmu. Ar viņu ir ļoti viegli komunicēt, ja kādam vēl nav tāds priekšstats. 

Zigis: 17. gada Ziemassvētku balle bija satriecoša, viņai sanāca. 

Langins: Nav baigais priekšstats ar to, kā viņa varētu reaģēt uz kādiem sūdiem. Piemēram, 

autobusiem. Cik ļoti viņa ir gatava to sadabūt kārtībā? 

Guna: Es nezinu, Marta? 

Marta: Viņai nav problēmu tikt vaļā no problēmām – ātri un pārdomāti, chill. 

/Laura ienāca 19:32/ 

Kaspars: Jā, Ziemassvētku ballē arī sanāca tikt no visiem sūdiem vaļā, pilnīgi bez problēmām. 

Guna: Jā, viņa, manuprāt, taču ir ar galvu domājošs cilvēks, problēmu nebūs. 

Guna: Labi, saucam iekšā. 

 

KOPSAPULCĒ TIEK PAZIŅOTA 5 MIN PAUZE 



 

Enija: PAR 17 PRET 1 ATTURAS 2 

Enija ievēlēta par Baldones galveno organizatoru. 

10. Atskats uz Stratēģisko semināru 

/Visi lūdz Kasparu īsi pastāstīt par notikumiem SS./ 

• Slikti bija tas ,ka nebija galveno orgu. 

• Izvēlējāmies sīvā cīņā dzīvnieku GOVI. 

• Receptes no SS ēdiena var jautāt Kasparam. 

• Līga the best basketbolā! 

• Kaspars visus modināja laicīgi. / Šeit Līga sarkastiski smejas./  

11. Informatīvi par  

- SKOLA2019 

• Ir doķis – visiem jāpiesakās. 

• Aicina cilvēkus uz aktīvo zonu. 

• Vajag izdomāt aktivitāti. 

Laura jautā par to, vai katrai nodaļai ir ko parādīt? 

• Linda, iespējams, taisīs sēdi par to, lai nolemtu lietas. 

• 20.02. sēde ZM par caurlaidēm un pārējais info. 

• Linda izsūtīs e-pastu. 

-FIZMATDIENAS 

• Marta runājusi ar katru atbildīgo. 

• Viņa uz visiem dusmojas, ka nebija SS. 

• Drīz būs sēde. 

• Doķī saliks info. 

Enija interesējas par piķi!!!!! 

• Par Laivu braucienu būs sēde. 

• SS bija jaunas idejas…  

ENIJA - ES NEESMU PIEVIENOTA DOĶIM!! 

- Pagaidi! 

Laura par sponsoriem interesējas. 

- Līva par to atbild. 

 

12. Dažādi 

- EZD 



Guna - Vai būs Eksakto zinātņu dienas? 

Mārtiņš jautā, kas tur notiek? 

Dāvis pastāsta par to, kas notiek šajā pasākumā un ka tur visiem viss patīk un var apskatīt, 

aptaustīt, kas notiek fizikā, matemātikā utt. 

Marta: jāizgudro šajā pasākumā uzdevumi un jāizdomā sistēma , tas par organizatorisko pusi. 

Jānis (ģeo.): ķīmiķu viedoklis ir  meh. Datoriķi un ģeogrāfi ir pret! Ar JFS, JĢS, JBS ir jau 

gana, nevajag vēl atsevišķi EZD. Nevienam nav laika tajā ieguldīt kvalitatīvu darbu. 

Guna aicina mūs nolemt par kopējo mūsu viedokli. 

Vajadzīgi cilvēki un iesaistīsimies, ja vajadzēs, un centīsimies kvalitatīvi! Ja nenotiks – 

nu nekas, mums arī ir JFS, MMU.  

- Atskats par lietuviešiem 

Kalvis uzskata, ka bija lieliski. Lietuvieši bija starā un atsūtīja garu e-pastu, ka viss kārtībā, 

izņemot, ka vajadzēja vairāk latviešu! 

- FMOF iekšējā kārtība 

Maksājums nav jāveic, ja arī ir parādi….. 

- Vienošanās par LU & LU SP 

Parakstīta vienošanās par studiju maksu celšanu… 

- Atbildīgā par telpu plānošanu 

Nav Madara Ziņģe, ir Vineta Mihaļčuka, kurai darba laiks info centrā ir līdz 17:00, arī 

atsaucīga. 

- Asinsdonoru diena ZM 19.02. 

Paldies Zigim, tāpēc būs ZM Donoru diena. Dace Osīte atbildīga. 

- Saliedējošais ar med + SP telpas iesvētīšana 22.02. 

Nāciet! Mediķi izpērk karogu! 

- Novuss, galda futbols 

To atvedīs un uzstādīs trešajā stāvā. 

- Kas notiek ar Fizmatu rekordu sienu un Fizmatu SP biedru sienu? 

Krūziņš domās. 

- “Gadsimta kalns” 28.02. 

Info Guna atsūtīja e-pastos, šis būs free pasākums. Vajadzīga reģistrācija! 

 

Būs spēļu vakars 14.02. pie datoriķiem. 



/Dāvis pamet 20:16/ 

Sveicam!!! 

Līvai!!! Daudz baltu dieniņu! 

/SAPISIENS ar mēneša aktīvistu un jaunajām tehnoloģijām, visi nejauši redz, kurš būs mēneša 

aktīvists, jo taču tā jaunā lieliskā interaktīvā tāfele! :D / 

Martai!!! Daudz laimes un prieka! Bučaaaaazzz!  

Ernestam!!!! Sveicieeeeeens! 

Mēneša aktīvists: 

 Kaspars!!! /Ojj kāds pārsteigums, wwoooowww./ 

 

 

Zigis & Līva lūdz uzmanību! 

Zigis: 

- Stāsta par rozetēm. 

- Lūdz palīdzību ar biedrību! 

- Aicina darīt pareizi lietas ar printeriem! 

- Tāfeles sienu vajag! 

Līva runā: 

- Nosutīs feedbacku par kaut kādu pasākumu. 

- 22.02 būs LU SP’a  KS. 

- Rīt ārējās sadarbības sēde LU SP’ā. 

Sēdes beigas:  

 20:28 

Sēdi protokolēja:        Enija Jermolajeva   

Marta Jaunzeme 

 

 

 


