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Jelgavas iela 3, Rīga, LV-1004, tālrunis 67033818 
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Protokols 

LU FMOF SP 8. kopsapulce 

27.03.2019. 

Norises vieta: 

 Jelgavas iela 3, 301. auditorija 

Sēdi vada: 

 Guna Brenda Pogule 

Biedri: 

 Andra Annemarija Krūmiņa; Laura Nelsone; Ansis Aleksandrs Ziemelis; Marta Krūmiņa; 

Linda Arāja; Jekaterina Bogdanova; Kaspars Vītols; Dāvis Kalvāns; Elīna Frīdvalde; Līva Luīze 

Levko; Kirils Solovjovs; Aleksandra Andrukoviča. 

Viesi: 

Marta Jaunzeme; Līga Piņķe; Lāsma Tomsone; Ernests Einbergs. 

 

Darba kārtība: 

1. Iesniegumu apstiprināšana 

2. Mandāta apstiprināšana 

3. Darba kārtības apstiprināšana 

4. Balsu skaitīšanas komisijas izveide 

5. Kultūras virziena vadītāja vēlēšanas 

6. FSPP biedra vēlēšanas (2 vietas) 

7. Domnieka vēlēšanas 

8. FMOF SP statūti un kārtības rullis 

9. Dažādi 

 

mailto:info@fizmati.lv


Sēdes sākums: 

 18:27 

1. Iesniegumu apstiprināšana 

Dominikas iesniegums par pagājušo KS. 

Lauras iesniegums par pagājušo KS. 

Aigara iesniegums par pagājušo KS. 

Martas iesniegums par pagājušo KS. 

--- 

Laura Nelsone PRET Dominikas iesniegumu. 

Pārējie par visu PAR. 

 

2. Mandāta apstiprināšana 

Aleksandra Andrukoviča APSTIPRINA MANDĀTU. 

 

3. Darba kārtības apstiprināšana 

Kasparam vajag 3,5. punktu, jo ir paredzēts īpašs sveiciens. 

 

Ansis ATTURAS. 

Pārējie PAR. 

 

3,5. Kaspara punkts 

 

Valde sveic Gunu! 

 

/Andra aiziet 18:37/ 

4. Balsu skaitīšanas komisijas izveide 

Izvirzītie (nosvītroti neapstiprinātie):  Kaspars, Kvēsele, Linda, Elīna, Ansis, Aleksandra, Marta 

K.  

5. Kultūras virziena vadītāja vēlēšanas 

Izvirzītie (nosvītroti neapstiprinātie): Kvēsele, Jekaterina, Marta K. 

 

Runāšanas, jautājumu un diskusijas laiki (norādīts minūtēs): 

(5:5:5) - 6 PAR 

(6:6:6) - 7 PAR 

 

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

6min. 



Kvēsele izsakās:  

 

Čau visiem, esmu Kvēsele! Nu, ko lai saka, es ļoti to gribu. Ziemassvētku ballē biju lielais palīgs 

- taisīju dekorācijas un vēl citas lietiņas, noorganizeju Atvērto durvju dienu no mūsu, fizmatu, 

puses. Esot vēl skolā, arī organizēju balles.  

Es noteikti varu teikt, ka mācos no kļūdām. Arī parunāju ar Martu par lietām, ko darīt, ko varbūt 

tomēr nedarīt. Es nākotnē gribētu uzrīkot Open Mic, vēlos, lai esam dabai draudzīgi, rīkojot 

talku, labdarības pasākumus, kā arī šī gada Fizmatdienās organizēju orientieri. Balsojiet par 

mani! 

 

Jautājumi: 

 

Kaspars: No 1-10, cik ļoti šo vēlies? 

 - Vienpadsmit. 

Laura N.: Kā tev ar laiku? 

 - Varēšu samenedžēt, man palīdz uzliktie dedlaini. 

Guna: Mēs ar Martu cīnījāmies ar Ansi, mums nav novusa turnīrs, ko tu domā darīt par šo? 

 - Būs jauns sporta cilvēks. Ja nebūs kādu laiku tā cilvēka, es varu to uzņemties pati. 

Guna: Vai tev ir tagad kaut kas cits aktuāls? 

 - Nu, Open Mic, bet varu arī paralēli novusa turnīru sarīkot, ja būs nepieciešams. 

Marta K.: Kā ar tavu amatu par SP atbildību? 

 - Varēšu savienot kopā, mums ir viss salikts pa vietām skapīšos ar sarakstu, kas pieejams 

visiem. 

Guna: Varbūt divas nedēļas laika bija pietiekami ilgs laiks, lai tad beidzot saprastu, kas tev ir 

labāks nekā Katjai?  

 - Joprojām nezinu. 

Laura N.: Kāpēc tu esi labāka? 

 - Esmu jau iepriekš organizējusi lietas. 

Aleksandra: Vai tu palīdzētu Katjai, ja viņa dabūs amatu? 

 - Nu, protams. 

Linda: Tusēsi? 

 - Nē. 

Ansis: Kāda tev ir vidējā atzīme? 

 - Ja godīgi, nezinu. 

Ansis: Kas ir kultūra? 

-Kad tauta bauda lietas kopā ar cilvēkiem. Tā ir priecīgu cilvēku padarīšana. 

Laura: Kā tu uzlabosi kultūras dzīvi fizmatos? 

 -Uzlabošu lietas ar jaunām idejām, būsim vairāk dabai draudzīgi, dabūsim lielu PR, spēļu 

vakari. 

Guna: Starp citu, filmu vakars jau reāli top! 

Visi: Jāaa! 

Elīna: Vai tev ir idejas kā piesaistīt vairāk optometristus kultūrai? 

 - Ballēs, piemēram, nevar īsti atšķirt, kurš ir optometrists, kurš nav. Reāli tā vai citādi 

būs interesenti un parādīsies arī opto cilvēki. Mēs tomēr tagad  esam blakus. 

Elīna: Cik laicīgi tu paziņosi par pasākumiem? 

 - Divas nedēļas līdz mēnesis..? Apmēram tā. 

Guna: Var orientēties uz mēnesi. 

Guna: Kas ar pavasara balli? 

 - Nu, daudz es nezinu, esmu par dekorācijām atbildīga, būs riktīgi skaisti. :) 

Guna: Paldies! 



 

Katja izsakās:  

 

Labvakar, labvakar, labvakar. Esmu Katja.  

Kāpēc tad es šo vēlos?  

Man patīk uzņemties atbildību, varbūt dažreiz nesanāk. Patīk organizēt pasākumus, gribu arī 

personīgo izaugsmi. Jau tagad esmu pietiekami lieliska, lai varētu vadīt kultūru. Man ir idejas, 

un es, kā kultūras virziena vadītājs, tās beidzot varēšu attīstīt.  

Kāpēc es to varēšu?  

Esmu atbildīga, māku menedžēt savu laiku, sazinos ar cilvēkiem maksimāli laicīgi, nekavēju 

termiņus. Es nebaidos no dedlainiem, jo parasti to visu varu izdarīt pirms tiem. Man padodas 

komandas darbs, gan kā palīgam, gan kā vadītājam, jo ir pieredze abos gadījumos. Esmu te jau 

pusgadu, zinu cilvēkus, uz kuriem varu jau paļauties. Es vēlētos daudz pasākumus, jaunu pieredzi, 

jo tāda man nāks un nāks, gribu vairāk sadarbību ar SP biedriem, aktīvistiem. Es vēlos arī īstenot 

visas Martas idejas. Ja viņa kaut ko teiks, es darīšu.  

Kur man ir jāpiestrādā?  

Vairāk  organizētības savās lietās - jo vairāk atbildība, jo vairāk tas sanāk. Man noteikti arī 

varbūt vajadzētu nopietnāku attieksmi, reālistisko domāšanu, jo diemžēl ne vienmēr katru manu 

domu var īstenot. Kā kultūras virziena vadītājai man būs vairāk iespēju izpausties.  

Ko es esmu darījusi?  

Rīkoju skolas labdarības tirdziņu ar Lindu, es palīdzēju Martai ar LSA Gada balvas 2019 

dekorācijām, dekorācijām arī fakultātē, biju arī uz LUSP KV sēdi, uztaisīju FMD logo.  

 

Jautājumi: 

 

Kaspars: No 1-10? 

 - Vienpadsmit. 

Guna: Ko tu darīsi, ja kaut kas nebūs laikā izdarīts? 

 - Es visu darīšu uz 100, paspēšu visu tā vai tā, prasīšu palīdzību, strādāšu. 

Mārtiņš: Iedomājies teorētisku situāciju - ir liels pasākums, vajag daudz sponsorus, bet diemžēl 

ir sagadījies tā, ka atbildīgais cilvēks par sponsoriem nesaka nevienam, nav skaidrs, vai kaut kas 

notiek. Ko darīsi? 

 - Sazināšos ar cilvēku, runāšu personīgi, lai tomēr zinātu visas lietas. Ja ir reāli slikti, tad 

darīšu to pati vai meklēšu papildspēkus, bet, ja arī tad nekas, tad meklēšu miljonāru. 

Elīna: Kā tu domā iesaistīt optometristus kultūrā? 

 - Piedāvāšu vienkārši, jo komunikācija ir atslēga visam. 

Guna: Bet, piemēram, mūsu SP ir tikai 3 optometristi. 

 - Sazināšos caur tiem vai arī personīgi, neesmu tik kautrīga. 

Guna: Vai tu apsver iet pie viņiem un uzreiz piedāvāt? 

 - Jā, protams. 

Linda: Vai tu pasākumos izsekosi visam līdzi un nepiedzersies? 

 - Es to varu mierīgi izdarīt, jo apzinos, ka tā ir atbildība. 

Guna: Kā tev ar mācībām? 

 - Nav super traki, kursu pabeigšu, tikšu līdz beigām. 

Dāvis: Tu teici, ka tev ir idejas. Kādas? 

 - Ir vairākas idejas, piemēram, gribu džeza vakaru. Kā arī gribu turpināt tradīcijas un 

ieviest jaunas. 

Guna: Ko tu tik tiešām turpināsi darīt? Ko tu dari Laivu braucienā? 

 - Naktstrases palīgs, daudz neko Līva man nesaka, bet zinu, ka man ir kādam jāpalīdz 

domāt posmiņi. Ir jau dažas idejas. Es pat ļoti gribētu pati vienā no posmiem būt.  



Elīna: Cik laicīgi izziņosi pasākumus? 

 - Atšķirībā kāds pasākums, protams, bet pēc iespējas laicīgāk. 

Kaspars: Kāds būtu minimālais laiks? 

 - Trīs nedēļas būtu jau galīgi, galīgi. 

Guna: Paldies Katjai!  

 

Diskusija:  

 

Marta K. - Katja jau ikdienā runā par idejām, tas ir tiešām forši. 

Elīna - Es arī vairāk par Katju, viņa liekas tāda aizrautīgāka. 

Ansis -  Es par Kvēseli, jo ticu, ka tieši viņa visu izdarīs. 

Guna - Jā, Katjai mācībās arī ir nedaudz sliktāk, bet Kvēsele neko tādu neteica vispār par 

mācībām. Tas nedaudz mulsina, jo varbūt mācības nebūs viņai prioritāte. 

Marta -  Varbūt tieši virziens būs prioritāte. 

Guna -  Kā Kvēselei ir ar mācībām? 

 

Visi muld kaut ko. 

Guna - Kvēselei nav parādu. 

Dāvis -  Jā, Katja taču programmu mainīja. 

Laura -  A viņas abas ir kaut ko organizējušas? Kvēsele? 

Guna -  Yes, Atvērto durvju diena un orientieris arī ir riktīgi safe! 

Laura -  A Katja? 

Guna -  Ir, ir LB, ir vēl kas. 

Guna -  Pēc statūtiem ir jābūt vairākumam, lai būtu pieņemts! Abi ir labi kandidāti. 

Līga - Kvēsele neļautu pasākumam aiziet pašplūsmā? 

Guna - Šis amats tomēr paņem laiku, jāatceras par mācībām. 

Guna - Anything else? 

 

Aicina iekšā. 

 

/Guna izsludina 5min pauzi/ 

 

Kvēsele: 7 PAR, 0 PRET, 5 ATTURĀS 

Katja: 4 PAR, 2 PRET, 6 ATTURĀS 

 

APSVEICAM KVĒSELI! 

/Viena biļete nederīga, lohi/ 

 



6. FSPP biedra vēlēšanas (2 vietas) 

/Andra atnāk atpakaļ 19.29/ 

 

Izvirzītie (nosvītroti neapstiprinātie): Kirils, Kaspars, Marta K., Ansis, Linda, Katja 

 

Neviens neiebilst par atklātām vēlēšanām! 

 

Runāšanas, jautājumu un diskusijas laiki (norādīts minūtēs): 

(1:1:1) – Visi PAR , izņemot Ansis PRET, Laura ATTURĀS 

Kirils izsakās:  

Hey, esmu kādreiz tur bijis, esmu gatavs to darīt. Jautājumi? 

 

Jautājumi: 

Ansis: Ko tu darīsi? 

 Lasīju par diskusiju, ka fiziķiem visiem viss ir slikti, būs pieeja anketām, tad varēs arī 

mainīt lietas. 

Guna: PhD un Mg būs. 

Ernests: Kas tur čatā bija? 

 Es nesapratu, no kurienes tas tika pacelts, bet 2004. g. fiziķiem bija 4 gadu programma, 

bet tagad 3. 

 

Linda izsakās:  

 

Esmu Linda, kāpēc es to vēlos? Tas varētu būt cool, tūlīt lems par B daļas kursiem, kas man ir 

svarīgi, es gribētu, lai kursi, kuri man interesē, paradītos arī nākamajā semestrī, so, yes, tas arī 

ir tas, ka lems par man aktuālām lietām. 

 

Jautājumi: 

 

Guna: Tu tiec šajos laikos? 

 Ye. 

Linda pati: Vai tur var iet ar parādiem? 

Guna: Man liekas, ka jā. 

Andra: Tur jāskatās. 

Guna: Nu skatīsimies, tad jau redzēs. 

 

Apspriede: 

 

Kaspars - Jādod iespēja abiem! 

Andra -  Cmoon, ir divas vietas, lai iet. 

Guna - Anything else? 

Visi – Nope. 

 

Linda: PRET 0, ATTURAS 0, VISI PAR 



Kirils: PRET 0, ATTURĀS 0, VISI PAR 

Abi ir FSPP biedri. 

7. Domnieka vēlēšanas 

Izvirzījumi (nosvītroti neapstiprinātie): Elīna, Marta K., Aleksandra, Ansis, Laura N., Kirils 

 

Runāšanas, jautājumu un diskusijas laiki (norādīts minūtēs): 

(1:1:1) - visi PAR, izņemot 

 

/Kirils pret atklātām vēlēšanām/ 

 

 

Laura izsakās: 

Es gribu iet paklausīties. 

 

Jautājumi: 

Kaspars: Kāpēc? 

 Man interesē tas viss. 

Kirils: Ko tu vari pastāstīt par veto? 

 Pilnīga apstāšanas procesam..? Bija kaut kādi īpašie nosacījumi. 

Guna: FSPP ir nedaudz garlaicīgs, tavuprāt? 

 Ne, tikai reizēm, bet ir diezgan ok. 

Elīna: Tu zini, ka tur ir vairāk cilvēku, so ari tas aizņems vairāk laika? 

 Nu, FSPP ir paredzēta 1h vai 1,5h , so man nav problēmu ilgāk pasēdēt. 

 

Marta K. izsakās:  

Mani satrauc fakultātē notiekošais, so vairāk gribu iesaistīties akadēmiskajā, Domes sēdes, 

manuprāt, būtu īstais veids, kā to darīt, iesaistoties sarunās un diskusijās ar vadību, mainīt kaut 

ko, kas būt labi. Man nav bail no vadības. 

 

Jautājumi: 

Kirils: Kas ir veto? 

 Nezinu 

Guna: Vai Domes sēde būs tas brīdis, kur tu pa taisno vērsīsies lietu labošanai? 

 Es no sākuma gribēšu noskaidrot vispārējas studentu vēlmes, tad tikai. Ja tas to 

apstiprinās, tad ari bīdīšu uz priekšu. 

Guna: Ko tu darīsi, ja tevi satrauks kāda lieta? 

 ANKETAS 

 

Apspriede: 

 

Guna - Marta izskatās vairāk ieinteresēta, bet Laura vienkārši gribēja virspusēji kaut ko redzēt, 

domāju, ka Martai ir jādod iespēja, ja viņai interesē akadēmiskā joma. 

 



Laura: 2 PAR, 4 PRET, 8 ATTURAS 

Marta K.: 11 PAR, 1 PRET, 2 ATTURAS 

 

8. FMOF SP statūtu un kārtības ruļļa apstiprināšana 

Virsa dokumentiem, tas mainās, vispārēji mainās no FMF uz FMOF, Kirils daudz iebilst par 

palīgteikumiem n shit.  

Bija darba grupa, bet tur iesaistījās tikai Andra un Guna.  

Runā par atstarpi starp “FMOF” un “SP”. Diskusija par dažādām izmaiņām.  

IZLEMJ, KA VISUR “LU” ŅEM NOST.  

Diskusijā piedalās tikai Andra, Guna un Kirils.  

/Ernests ik pa laikam, pajautā, kāpēc… un nopūšas, nepasakot līdz galam “Kāpēc”. Andra 

ir nedaudz apjukusi./ 

 Diskusija par “virziena” maiņu uz “darba grupa”. Paliekam pie virziena darba grupām. 

Andra vēlreiz izsūtīs par virziena darba grupas, FMOF SP ar atstarpi, LU ņemam ārā. Piedāvā, 

ka valdes sēdes netiek protokolētas, bet ir kaut kādas uzskaites neformālas. Mums ir To do lists, 

so jautājums ir, vai jūs lasītu vispār kaut kādus atskatus n shit. 

 

/Andra aiziet 20:10/ 

/Andra atnāk atpakaļ 20:10/ 

9. Dažādi 

Lielā talka pirms FMD 27.04.2019. 

 Vēlamies to grāvi sakopt, lai būtu celiņš no Torņkalna stacijas. Tad arī ir Latvijas Lielā 

talka. Par šo rakstīsim Krūziņam, lai saņemtu apstiprinājumu. 

  

Atskats uz biljardu: 

 Bija reāli cool, aizgājām paēst, pēc tam uz Funny fox karaoki, tad turpinājām vakaru līdz 

7:00 no rīta. :D Bija riktīgi patīkami! 

 Kaspars: Burvīgi! 

 

Mēneša aktīvists: 

 SVEICAM ANDRU!!!  

Statūti, kārtības rullis, baigi močīja, liels darbs, un vēl liels darbs priekšā, paldies tev! 

 

LIELAIS TUSINS  

 

Sēdes beigas:  

 20:21 

Sēdi protokolēja:        MARTY MARTA 

/Edits no joprojām lieliskās – Eny Enijas/ 


