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Protokols 
 

LU FMF SP 10. kopsapulce 

(05.09.2016.) 

Norises vieta: Zellija 

 

Sēdi vada: Rota Brūna, Daniela Reihenbaha, Brenda Beķere 

 

Biedri: Daniela Reihenbaha, Rota Brūna, Laura Orliņa, Daina Damberga, Liene Vilne, Ilvija 

Lazdiņa, Toms Akmens, Alīna Komkova, Oskars Sjomkāns, Jānis Blūms, Krišjānis Auziņš, 

Malvīne Nelda Strakova, Pēteris Ratnieks, Dace Gaile, Sintija Trafimoviča, Madara Umure, 

Brenda Beķere, Pēteris Potapovs, Kalvis Lauberts, Andris Ērglis, Valts Minders.  

 

Viesi: Toms Vāvere, Lelde Švinka, Ritvars Māsāns 

 

Darba kārtība: 

1. Iesniegumu un mandātu apstiprināšana 

2. Darba kārtības apstiprināšana 

3. Kursu vecākie 

4. Ievadlekcija 

5. Vēlēšanu komisijas izveide 

6. Kultūras darba grupas vadītāja vēlēšanas 

7. LUSP biedra vēlēšanas 

8. Potenciālo biedru semināra organizatora izvēle 

9. Iesvētību galvenā organizatora izvēle 

10. Valdes atskaites 

11. Informatīvi (grāmatas, budžets, Baldone, sponsoru mantas, reprezentācija, FMF dzimšanas 

diena, Zinātnieku nakts) 

12. Mēneša aktīvisti 

13. Dažādi 

Sēdes sākums: 19:17 

Sēdes beigas: 21:25 

Protokolēja: Alīna Komkova 



Rota iznāk priekšā. Mute kustas, bet skaņas nav. Daniela iztulko skaļā balsī, ka sēdi vadīs viņa, 

jo mūsu vadītājai šodien nav runas spējas.  

1. Iesniegumu, mandātu apstiprināšana. 

Lasa manu (Alīnas) iesniegumu par lūgumu neizmest no SP par sēžu kavēšanu, par to apsolos būt 

pateicīga mūžu mūžos un uzņemties Baldones Bardaka 2016 galveno kārtošanu. 

Vienbalsīgi pieņem iesniegumu. 

Savu mandātu zaudē T. Vāvere un A. Rasnačs studentu statusa zaudēšanas dēļ, kā arī mandātu 

zaudē K.Muzikante-Spēlmane un Liene Kaibe divu secīgu sēžu kavēšanas dēļ.  

Andris Ērglim, Kalvim Laubertam, Valtam lūdz apstiprināt savu mandātu. Visi kungi apstiprina 

mandātu. 

 

2. Darba kārtības apstiprināšana.  

Vienbalsīgi apstiprina darba kārtību. 

 

3. Kursa vecākie. 

Eksistē kursa vecāko nolikums, kurš joprojām eksistē. P. Ratnieks apstaigās pirmos kursus. 

 

4. Ievadlekcija. 

Tā notiks nākamajā nedēļā. Izskan diskusija par dienu, nenovienojas. 

Alīna uzņemas noorganizēt ievadlekciju, lai attaisnotu SP uzticību atļaujot paturēt mandātu. 

 

5. Vēlēšanu komisijas izveide 

Izvirza Brendu, Danielu, Rotu, Akmeni, Dainu, Ilviju, Kapteini. 

Apstiprina Brenda, Rota, Akmens, Kapteinis. Kapteinis fiksi izsvītrojas. 

SP vienbalsīgi pieņem kandidātus. 

 

6. Kultūras darba grupas vadītāja vēlēšanas. 

Izvirza Lauru, Valtu, Kalvi, Ilviju, Alīnu. 

Apstiprina Laura, Valts, Kalvis, Ilvija. 

Idejas par laikiem 1:1:1, 1:3:5, 2:2:5. 8 kandidāti nobalso 1:3:5 

Rota uzsāk gājienu no auditorijas priekšas viena gala uz otru. Pārdomā. Atkal uzsāk. Un atkal 

pārdomā. Ak, mūsu neizlēmīgā vadītāja.  

 

Izsakās Laura: stāsta, ka viņa rīkoja FMD afterīti, zina ko darīt, grib iziet no komforta zonas, 

ieguvusi pa vasaru daudz iespaidu, ir iekšējais spars darboties.  

Jautājumi un atbildes. 

 

Izsakās Valts: atzīstas, ka nav bijis gatavs iepriekš un ka viņam ir palikuši divi mēneši, lai sevi 

pierādītu. Ir gatavs rīkoties, lai parādītu sevi un nākamajā sasaukumā ievēlētu ar pirmo reizi. 

Jautājumi un atbildes: jautā par valdes amata nepieciešamību, lai darbotos SP. par kandidēšanu šim 

amatam nākošajā sasaukumā. Par akadēmiskajiem parādiem. Par pirmās sēdes provizorisko 

datumu un par vispār sēžu vadīšanu. 

 

Izsakās Kalvis: Iesaka, ka Ilvija būs piemērotākā kandidāte. Kandidēja, jo domāja, ka būs tukša 

vieta. Atkārto, ka Ilvija būtu lieliska. 

Jautājumi un atbildes: Vai Kalvis zina par, ko kandidē? Jā. Vai Tu gribi šo amatu? Klusums. Es 

labāk nekā nekas. Vai, ja Tevi nokaitinās, vai Tu visu neuzmetīsi? Ā, nē, es neiespringstu. 

 

Rota aicina Ilvijai neko teikt (iepriekš izskanējusi jau doma, ka Ilvija domāja, ka tagad kandidē uz 

LUSP). Rota smejas. Visi smejas. Ilvija ienāk ar palm face, laikam sapratusi, uz ko tomēr 

pieteikusies. Paziņo, ka ir sapisusies, jo viņai šodien dzimpuks. 

 



Diskusija: Izsakās par Lauru. Sintija saka, ka Rota saka, ka Laura ir to pelnījusi. Rota čukst kaut 

ko. Galvenais arguments par Lauru -  viņa ņems un rīkos fukšu balli. Izskan ideja prikolam balsot 

par Ilviju. Ideju norok jau saknē.  

 

Notiek balsošana. 

Balsošanas rezultāti: Kalvis 1, Laura 16, Ilvija 1, nederīgi 2. 

 

Par Kultūras DG vadītāju ievēlēta Laura. Hip hip urrā! 

 

7. LUSP vēlēšanas. 

Izvirza Ilviju, Jāni, Alīnu, Malvīne, Dace, Krišjānis, Pēteris II, Pēteris I, Oskaru. 

Apstiprina Ilvija, Pēteris I, Oskars. 

Ierosina mainīt laiku uz  2:2:2, 2:3:4, 2:4:7, 3:4:8, 1:2:5. Nobalso 11 par iepriekšējo. Paldies, ka 

kaut ko ierosināja. 

Toms ierosina neko neierosināt. 

 

Izsakās Ilvija: beidzot grib šo amatu. Līdz šim nekur nav iesaistījusies, bet tagad grib, jo nekad nav 

bijusi LUSPā, domīgi skatās debesīs, ā, tas laikam nav spēcīgs arguments. “Es nesu fakultātes 

vārdu.” Toms rāda zīmīgu žestu, ka Ilvija burtiski nes fakultāti. 

Jautājumi un atbildes: Tu iepriekš nesaprati, kas notiek, vai Tu sapratīsi, kas notiek LUSP? Jā. Tu 

nesaprati, kas šeit notiek, vai Tu rīt atcerēsies rīt, ka esi ievēlētā LUSPā? Es domāju, ka jā. 

 

Izsakās Pēteris: es esmu gatavs apmeklēt sēdes un iet, un mācīties. 

Jautājumi un atbildes: Vai esi gatavs klausīties nevis darīt savas lietas, kā Tu to dari līdz šim? Nēe, 

es tak tā nedaru… nu, labi, kad ir garlaicīgi.. Izskan skaļš pretjautājums- visu laiku?!? 

Vai kādam ir samsung lādētājs?! 

 

Izsakās Oskars: Sveiki, Jūs mani pazīstat! Uz LUSP kandidēju 4. reizi. Gribu virzīt jaunās FMF SP 

lielāku telpu jaunajā mājā. Gribu redzēt kā darbojas birokrātija. 

Jautājumi: Cik sēdēm esi bijis? 1. Vai esi apmeklējis kārtībnieku sēdi? Nē, bija laikam kaut kas 

cits jādara.  

 

Diskusija: Izsakās, ka Oskars ir to pelnījis. Akmens- es pretošos, amatu tādā veidā nenopelna. 

Liels pluss, ka Ilvija dzīvo ar biologu LUSP meiču. Ilvijai pluss, ka viņa apmeklēs sēdes. Pēteri 

neatbalsta, kandidēja tikai tāpēc, ka izvirzīja.  

Kalvis - kā jau iepriekš teicu – atbalstu Ilvijas. Auditoriju pāršalc klusi smiekli. 

Rota - LUSP ir mikrofons Ilvijai, lai viņai būtu iespēja atvērties. 

Viedoklis, lai dod Oskaram šos divus mēnešus, nākamajā sasaukumā dosim Ilvijai. Daudzi pret šo 

ideju - nav jēgas dalīt amatu.  

Notiek vēlēšanas. 

 

Rezultāti: Ilvija 15, Oskars 4, Pēteris 1. 

 

Par Fizmatu pārstāvi LUSPā ievēlēta llvija. Juhūu! 

 

 

9. PBS organizators. 

Izvirza Malvīni, Brendu, T.Vāveri, Sintijas Mammu (pirms tam izskan jautājums, vai vajag 

mandātu, lai organizētu. Nē! Tad jau var kaut vai mana mamma), Janci, Krišjāni, Leldi, 

Akmentiņš, Daci, Alīnu, Rotu. 

Alīnai sāk palikt grūti. Saucam mazāk kandidātus. 

Apstiprina Malvīne.  

Nevienam nav iebildumu pret atklātu balsojumu. 



 

Malvīne izsakās: PBS bija stimuls, lai iesaistītos SP, tāpēc grib uzorganizēt pirmīšiem tikpat labu 

pasākumu. Cer, ka būs komanda.  

Jautājumi: kā uzrunāsi/uzaicināsi pirmīšus? Vai zini, kā to darīt? Komandā būs, kas zina, ko dara 

un esmu gatava mācīties. 

 

Diskusija: trīs labi faktori- uzņemas, dara, sadarbojas.  

Vāvere- man liekas, ka labi, ka uzņemas jauns cilvēks, jo mēs šeit esam daudzi veci.  

Ja izvēlēsimies, skaidrs, ka viss notiks. 

 

Balsošana- vienbalsīgi PAR Malvīnes kandidatūru. 

 

Par PBS galveno organizatori ievēlēta Malvīne. UZ PRIEKŠU!! 

 

9. Iesvētību organizators. 

Izvirza Pēteri ar īsiem, Kalvi, Brendu, Ritvaru, Lauru, Vāvernieku, (Kriš)Jāni, Leldi, Dainu. 

Pēteris- cik cilvēki gatavi palīdzēt un ieteikt?  

Nu, to tev tagad neteiksim! Nu, paskaties, kā notika ar FMD, tikuntā kāds pārņēma vadību. 

Apstiprina kandidatūru: Pēteris ar īsiem, Laura. 

Nevienam nav iebildumi pret atklātām vēlēšanā.  

Ierosinājumi par laikiem. Sinča - vajag vispirms zināt, kas runās. Ā mēs jau zinām! 

Laiki 1:3:5, 3:2:5, 3:3:5, 2:5:5. Ar astoņiem balsīm nobalso par veco labo laiku! 

Mēs esam vairākums nobalsojuši par? Cik mēs esam? Rota rāda kulaks, divi. 

 

Izsakās Pēteris- cik gatavi palīdzēt!? Ierosinu armijas tēmu, ar mazāk pretīgo, jo neviens no tā 

negūst neviens baudu! Alīna - es guvu. 

Jautājumi un atbildes: izsakās, ka negribam lauzt tradīcijas par iesvētībām un ka fukši pēc mierīgās 

Baldones nakts trases grib kaut ko nopietnāku. 

Vai būs seksa joki? Jā, un ideja iesaistīt Akmeni. 

Atbildēs Pēteris izsakās, ka būs uz psiholoģiskām bailēm, piemēram, lekt ar gumiju ir bail, bet ir 

droši.  

 

Izsakās Laura: ar Pēteri gatava sadarboties. Vairāk grib rīkot balli, pārējo uzticēs Pēterim. 

 

Diskusija- Pārējie pagājušā gada fukši saka, ka bija pretīgi, bet forši un vajag. Uz fizisko 

vidusskolas iesvētībās bija ZB, citi nevarēs. Pēterim būs iespējams grūtāk iestāstīt, viņš darīs savu. 

Laurai uzticam balli. Pēteris neizdarīs pa savam, ja nebūs, kas palīdz un par virvēm nebūs, kas 

palīdz. Izskan atmiņas, ka Pēteris teica, lai neievēl viņu, ja nav atbalstītāju viņa idejām, re, nav, 

tātad neievēlam.  

 

Izskan jautājums, vai kāds iebilst pret atklātām vēlēšanām. Jā.  

Vēlēšanas. Laura 15, Pēteris 0, atturas 4.  

Par Iesvētību balles galveno organizatori ievēlēta Laura! Divi amati Laurai vienā dienā.  

 

10. Valdes atskaite 

AKADĒMISKĀ DG Ratnieks 

Ar Zinātnisko literatūras konkursu bija problēmas, bet grāmatas šonedēļ būs. 

Ir apmeklējis LUSP sēdes.  

Būs LUSP semināru cikls par to, kā darbojas SPP, dome, SP.  

 

SOCIĀLAIS DG Malvīne 

Tapa siena. Bija atskaite ar 3300 rakstzīmēm, bet diemžēl vajadzēja 4000. ak, Malvīn, kā tā!? 

palīdzēja Baldones tapšanā 



 

ĀRLIETAS Brenda 

Ir TV, būs dators, ir kanceleja. Ir actual melnā kaste.  

 

PR DG Dace 

“Es neko neesmu darījusi, jautāju e-pastā par idejām, atbildēja tikai viens cilvēks. 

Ā. Es pārtaisīju prezentācijas, lai ir ko rādīt arī pamatskolai.” 

Sēde būs septembrī.  

 

MŪSU GALVA(s) Rota 

-Vajag Tev ruporu?! 

Brenda translē no klusās Rotas. Palīdzēja organizēt Baldoni. Cer, ka lamāšanās neatbaidīja, bet 

motivēja. Palīdzēja Baldonē. Biju līderu forumā, ar ko dalīsies PBSā. Nebija nekādu lielo sēžu. 

Nebija. Nebija.  

 

11. Informatīvi 

 

BALDONE 

Baldones sēdes atskaite būs drīzumā. Vajag aizbraukt uz to skolu pastāstīt par FMF un JFS, jo tā 

sākumā bija norunāts, bet viņi mainīja norunu un pielika klāt 150eur, vai mēs esam arī atbildīgi un 

arī darīsim savu vienošanās daļu?! 

Nebūs šī vieta vairs. Vāvere saka, ka nevajag norakt šo ideju. Rota - viss ar viņiem sapists. Nebūs! 

Tur visu uzrok! 

 

BURCIŅAS 

Ko ar palikušajām burciņām no sponsoriem? Atstājam PBS ēdināšanai! 

Jautājums no zāles: “Vai es varu vienu paņemt?”.  

“Nē!” 

“..tur tik, lai katrs paņemtu vienu.” 

“Jā, jo ir vairāk!” Skaļi zāles smiekli! 

  Bet nopietni – NEVIENS NEŅEM!  

 

REPREZENTATĪVĀS LIETAS 

Brenda informē, ka reprezentatīvos pasūtīs ik pa 10 dienām. 

8. septmebrī sūtīs! (krūzes, pildspalvas) 

 

FIZMATU DZIMPUKS 

Toms - Vai FMF dzimpukā rīkojam atkal kaut ko, vismaz kaut ko mazliet?  

Jā. 

Dace uzņemas. 

 

MĒNEŠA AKTĪVISTI 

Rota nevar parunāt. Akmens lasa diplomus - tiri piri, kam, kas, par ko, apakšā – Tava čukstošā 

Rota. Papildus saņem niecīgu lapeli ar uzrakstu – kupons Fizmatu krūzei. 

 

Jūnijs/Jūlijs - Malvīnīte par superīgo tāfeles sienu 

Jūnijs/Jūlijs – Kapteinis Labsajūta par cītīgo balstu sienas krāsošanā. 

Augusts – Oskars Sjomka par vasaras ziedošanu Baldonei. 

 

Paldies. Sēde beigusies.  

Aicināju vēl zēnus sanest Fizmatu plakātus no manas mašīnas uz aiz100. Plakāti skaisti gulēja 

manā mašīnā, jo iepriekšējā vakarā bargais apsargs lamāja mani par nemitīgu vazāšanos 



iekšā/ārā fakultātē, tāpēc savācu plakātus no Aristoteļa un tajā vakarā nevēlējos ar apsargu vairs 

komunicēt. 

Gribēju džekiem smuki piedzīt mašīnu, diemžēl mašīna bez speciālā čipa nedarbojas un čipam kā 

par laimi beigusies baterija,  tāpēc noslāpu uzreiz kā biju izbraukusi no parking, smuki nobloķējot 

koju stāvvietu. 

Viss atrisinājās. Džeki sanesa plakātus. Iestūma manu GotiņVāģi atpakaļ parking. Un varējām visi 

mierīgi doties mājās.  

 

WOW. Super, ka izlasīji šo palagu līdz galam! Paldies, ka ziedoji vairākas minūtes sava dārgā 

laika! Čau! 

 
 

 

 

 

 

 

 


