
 

STUDENTU PADOME 
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Protokols 

LU FMOF SP 7. kopsapulce 

11.03.2019. 

Norises vieta: 

Jelgavas iela 3, 202.auditorija 

Sēdi vada: 

 Guna Brenda Pogule; Kaspars Vītols 

Biedri: 

 Dace Osīte; Liene Katrīna Batkovska; Līva Elizabete Liepiņa; Laura Orliņa; Kaspars 

Vītols; Dominika Misus; Laura Nelsone; Daniels Heincis; Mārtiņš Klevs; Ansis Ziemelis; 

Jekaterina Bogdanova; Līva Luīze Levko; Linda Arāja 

Viesi: 

 Enija Jermolajeva; Toms Akmens; Ernests Einbergs; Anna Molberga; Armands Ozoliņš 

Darba kārtība: 

1. Iesniegumu apstiprināšana 

2. Mandāta apstiprināšana 

3. Darba kārtības apstiprināšana 

4. Atskaites/aktualitātes: 

1. FMOF domnieki un SPP 

2. Valde 

3. LU SP 

5. FMOF SP statūti un kārtības rullis 

6. Balsu skaitīšanas komisijas izveide 

7. Kultūras virziena vadītāja vēlēšanas 
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8. Rektora kandidāta izvirzīšana no FMOF 

9. FSPP biedra vēlēšanas (2 vietas) 

10. Domnieka vēlēšanas 

11. Satversmes sapulces delegātu vēlēšanas (4 + 2 rezervistu vietas) 

12. Atskats uz Skolu 2019 

13. Informatīvi par: 

o Fizmatdienas 

o Novusa turnīrs 

14. Dažādi 

o Biljards 

o Mēneša aktīvists 

Sēdes sākums: 

 18:22 

Guna atkal sāk sēdi ar to, ka ir priecīga. 😊 

1. Iesniegumu apstiprināšana 

Kirils par iepriekšējo KS. 

Dominika par iepriekšējo KS. 

Dace par iepriekšējo KS. 

Elīna par iepriekšējo KS. 

Marta noliek mandātu un atstāj valdes amatu. 

Zigis par šo KS /Akmens lēni Zigmāra balsī lasa/. 

…. 

Biedri vienbalsīgi PAR. 

2. Mandāta apstiprināšana 

Liene Katrīna pieņem mandātu! 



Aleksandra (?) – nav ieradusies Aleksandra 

3. Darba kārtības apstiprināšana 

Līva ierosina visas balsošanas ielikt pēc iespējas ātrāk! 

4. punkts būs pēc 10. punkta, taču protokolā viss sekos noteiktajā secībā. 

Biedri vienbalsīgi PAR. 

4. Atskaites/aktualitātes: 

4.1. FMOF domnieki un SPP 

OSPP: Elīna atsūtījusi vēstuli ar atskaiti, tur grib piesaistīt jaunus pasniedzējus. 

FSSP: grib piesaistīt jaunus doktorantus. 

MSSP: NAV KOMENTU 

Dome: Sēdē ieradies bija rektora amata kandidāts Gundars Bērziņš. Un uz goda doktora titulu 

izvirza ārzemniekus. /Guna atļaujas paturēt noslēpumā viņu vārdus jeb tie nav īsti izlasāmi :D/ 

4.2. Valde 

 

Dāvis uztaisījis mapi ar Fizmatu dokumentu šabloniem un citu svarīgu informāciju – mape 

pieejama Whats app grupas aprakstā. 

Eksakto zinātņu diena notiks! 

Linda veiksmīgi organizēja Fizmatu dalību pasākumā “Skola2019”. 

4.3. LU SP 

Nav pārstāvju, kas varētu komentēt LU SP’ā notiekošās lietas… Skumji, bet ejam tālāk. 

5. FMOF SP statūti un kārtības rullis 

Guna rāda doķi, kurā ir piedāvātās izmaiņas statūtiem!  

/Andra paziņo, ka nebūs un ir slima. - Veseļojies!/ 

Lielāko daļu maina FMF uz FMOF, drukas kļūdas un adrese tiek mainīta, kā arī nelielas 

izmaiņas par kopsapulcēm .  

Valdes pienākumu izmaiņas.  



Un galvenais, ka komisijā var piedalīties arī aktīvisti.  

Papildināts ar FMOF SP biedru iesaisti. 

/Ienāk Linda 18:31/ 

Diskusijas par FMOF studējošo pārstāvjiem, kā šie cilvēki tiek definēti utt. 

Guna rāda kārtības rulli : 

Darba grupas maina uz virziena grupām…  

Un cik bieži tam būtu jānotiek.. /Diskusija par šo jautājumu!/ 

Nolem, ka priekšsēdētājs pieņem šo lēmumu kandidējot. 

Guna parāda Fizmatu mapīti un ļoti priecājas par to un tā ir atverama caur Whatsapp grupu. 

6. Balsu skaitīšanas komisijas izveide 

Izvirzītie (Nosvītroti neapstiprinātie): Mārtiņš Ansis Laura Līva Linda Kvēsele Kaspars Guna 

Katrīna Dominika  

Balsu skaitīšanas komisija: Mārtiņš Ansis Linda Kaspars 

7. Kultūras virziena vadītāja vēlēšanas 

Izvirzītie (Nosvītroti neapstiprinātie): Kvēsele Katja Katrīna  

Runāšanas, jautājumu un diskusijas laiki : (Norādīts minūtēs) 

(pi pi pi) – 0 

(577) – 2 PAR 

(555) – 2 PAR 

(666) – 9 PAR 

(eee) – 0 

(iii) – 0 

Kultūras virziena vadītāja vēlēšanās laiks izteikties 6 min; laiks jautājumiem 6 min; laiks 

diskusijai 6 min. 

Katja & Kvēsele izsakas :  

Sāk ar jancīgu prezentāciju… Runā sākumā Katja un runā par 90% humpalām un 11% 

matemātiku un alkoholismu. 

Tālāk Kvēsele čamda Šņauri /Foto pierādījums tiek parādīts visiem publiski/ un saka, ka ir 



pozitīva un dara cilvēkus laimīgus. Tad noslēgumā paziņo, ka apzinīgi mācās. 

Sola abas darboties kopā – Labdarības tirdziņš ; Open mic; Filmu vakars; Kokteiļu vakars; 

Spēļu vakars; Fizmats dabas draugs; Snacks sēdēs. 

Personīgie mērķi: 

Katja: dirst virsu & darīt labus darbus & kultūru un prieku. 

Kvēsele: plānotāja iegāde & darīt cilvēkus laimīgus & domāt! darīt! sadarboties! 

Jautājumi Kvēselei: 

Dace: Kā liksi cilvēkiem darīt ko kultūrā? 

Kvēselei jau ir pieredze 

Laura: Jautā konkrēti trīs lietas kuras uzņemsies? 

Open mic & filmu vakars & dabas draudzība 

Guna: Kā organizēšana un komandēšana atšķiras? 

Ir atšķirības… 

Toms: Trīs lietas ar ko esi labāka? 

I don’t know…. IZLĒMĪGĀKA!!! /Ouuuu – atskan tādas ovācijas/   - Bet still nevar izlemt ar 

ko ir labāka. 

Linda: Vai SP telpas pienākumi netraucēs? 

Nē, tas ir sistemātisks darbs un kultūrai tas netraucēs 

Laura: Kad būs KV sēde? Vai Tu komunicēji ar Martu? Vai pārņem Fizmatdienas? 

Martā. Nē, nav sanācis. Un nē, Marta paliek atbildīgā! 

Guna: Tev vai Katjai ir labākas org spējas? 

Nevar salīdzināt … - Still nav izlēmība :[ 

Jautājumi Katjai: 

Laura: Kad būs KV sēde? 

Drīzumā, parunās ar Kvēseli un Martu tikai. 

Guna: Tev vai Kvēselei ir labākas org spējas? 

Nezin, bet domā, ka Kvēselei… 

Toms: Trīs lietas ar ko esi labāka? 

Vienlīdzība! 

Guna: Viena lieta, kas padodas labāk? 

Vairāk pērk cīgas nekā Kvēsele(?) 

Laura: Pirmās lietas? 

Patversme & Open mic 



Linda: Ārpus studijām ar ko nodarbojies? 

Divi darbi, bet varēs apvienot. 

Laura: Vai runāji ar Martu? 

Jaaaaaa, bija iedvesmojoši! 

Enija: Vai būs balle ar juristiem? 

Jā!!! 😊 – Paldies! 

Guna: Vai galvenais ir komandēt? 

Nē, bet kā vadītājam ir jāvada. 

Laura: Cilvēks nedara lietas, ko Tu darīsi? 

Mēģinās piesaistīt citu vai darīs pati un būs dusmīga. 

 

Diskusija: 

Toms uzskata, ka alkoholisms ir slikta reklāma un nepatīk neizlēmīga attieksme. 

Guna domā, ka pārāk fun prezentācija. 

Līva domā, ka pārāk nenopietni, bet ir par Kvēseli. 

Laura ir arī bēdīga… Nevienu no viņām neredz.. 

Enija par Katju, jo viņa jau uz šo mērķtiecīgi gāja. 

Ernests saka, ka prezentācija ir MISKASTE! 

Guna saka, ka prezentācija galīgi nerāda viņu spējas.. 

Laura pārjautā, vai Katja palīdzēja kultūrā.. 

Guna runāja ar Katju un Kvēsele arī pateica vēlmi.. 

Dominika saka, jā, ka prezentācija bija for views.. 

Kvēselei vairāk laika nekā ar diviem darbiem apveltītā Katja.. 

Toms pārdomās, ka stulbi, ko atspoguļo tā prezentācija. 

Dominika par to, ka nebija konkrēti tā jāuztver prezentācija. 

Laura arī šokā par mērķiem.. 

Laura ierosina atlikt uz nākamo nedēļu un likt sagatavoties kandidātiem labāk, Guna piekrīt. 

/Pauze tiek pasludināta uz 5min/ 

Pēc tās paziņo, ka neviena no dāmām nav ievēlēta. 

8. Rektora kandidāta izvirzīšana no FMOF 

Indriķis Muižnieks – MF atbalsta. 



Gundars Bērziņš - BVEF & DF atbalsta. 

Ko atbalstam vai izvirzām mēs, FMOF SP? 

Laura stāsta par Domes sēdē notiekošo, kur Bērziņš nāca ar lieliem mērķiem un bez konkrētām 

lietām, un bez plāna.. Katrā ziņā plāns esot – izvirzot Bērziņu, parādīt Muižniekam, ka viņam ir 

konkurence..  

Toms analizē abus kandidātus – Muižnieks sava labuma meklētājs, Bērziņš nav vēl zināms.. 

Tāpēc iesaka studentiem atturēties. 

9. FSPP biedra vēlēšanas (2 vietas) 

Pārcelts uz nākamo KS. 

10. Domnieka vēlēšanas 

Pārcelts uz nākamo KS. 

11. Satversmes sapulces delegātu vēlēšanas (4 + 2 rezervistu vietas) 

Izvirzītie (Nosvītroti neapstiprinātie): Zigis Laura Līva Guna Dace Katrīna Katja Kvēsele Linda 

Ansis Laura N. 

/Laura un Līva izsakās, pirms izvirzām pārējos, un pēc tam pamet KS/ 

Laura – Grib būt Satversmē un iesaistās rektora vēlēšanas jautājumos. 

Līva – Jāskrien prom, bet pasaka vēl, ka komunicē ar Denisu un iesaistās lietās… 

(111) – 3PAR 

(113) – 0 PAR 

(311) – 0 PAR 

(222) – 8 PAR 

/Visi kandidāti pamet telpu un KASPARS VADA sēdi/ 

Zigis – /Akmens nolasa viņa vēstuli/ Nesaprotama informācija par mantām utt, karoč nav 

saistīts ar satversmi… Zigis ieguva iespēju parunāt, pat neesot klāt. 

Guna – Viņa uztraucas par Ziga vēstuli, nezinot, ka tur bija kas nesaprotams, taču vēlas 



kandidēt, jo ir FMOF SP priekšsēdētāja un viņu uztrauc arī apkārt notiekošās lietas. 

Dace – Bija pagājušajā Satversmes sapulcē, tāpēc grib atkārtot… Neuzskata to par grūtu 

pasākumu un ļoti to grib, kaut rezervistos… 

Katrīna – Es vēlos tur būt, jo šķiet interesanti un ir pieredze, jo piedalījusies debatēs. Spēj 

analizēt un kritiski skatīties uz lietām. Vēlas pielietot vidusskolā gūtās spējas. Nelieto alkoholu. 

Linda – Nezina īsti, kas tur notiks, bet grib noskaidrot… 

Ansis – Negrib būt. Aicina balsot par citiem, izņemot Zigi, Katrīnu un sevi… “Lietojiet 

narkotikas, nemācieties un sātans ir visa atrisinājums!” 

Laura N. – Vēlas iet, lai noskaidrotu, kas notiek universitātē. Ir motivēta, taču grib iet uz turieni 

9 no 10. “Vecie neko nesaprot, jaunie visu saprot, tāpēc jādod man iespēja!” 

 

Diskusija:  

Drāma nedaudz…. Lalallala. /Neviens neko nopietni citējamu nepasaka/ 

Kaspars PRET atklātām vēlēšanām. 

 

Laura: 8 PAR 0 PRET 3 ATTURAS 

Līva: 3 PAR 1 PRET 7 ATTURAS 

Zigis: 4 PAR 2 PRET 5 ATTURAS 

Guna: 9 PAR 0 PRET 2 ATTURAS 

Dace: 5 PAR 2 PRET 4 ATTURAS 

Katrīna: 1 PAR 2 PRET 8 ATTURAS 

Linda: 5 PAR 3 PRET 3 ATTURAS 

Ansis: 2 PAR 5 PRET 4 ATTURAS 

Laura N: 7 PAR 2 PRET 2 ATTURAS 

 

Satversmes sapulces delegāti – Guna; Laura O.; Laura N; Dace 

Rezervisti – Linda; Zigis 

12. Atskats uz Skolu 2019 

BIJA AMAIZING & Enija izdomāja shēmu. 😊 

/Visi pateicīgi Lindai un Enijas shēmām. 😊/ 

13. Informatīvi par: 



13.1. Fizmatdienas 

Lietas notiek!!! 

13.2. Novusa turnīrs 

Būs 28.03.& gaidiet anketas! Pasākums būs fun! 

14. Dažādi 

Biljards notiks 22.03. 

Mēneša aktīvists 

LINDAAAAAAA!!!!!!! TNX par skolu 2019 <3 

Sēdes beigas : 20:58 

Sēdi protokolēja :        Enija Jermolajeva  

 

 

 


