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Protokols 
 

LU FMF SP 11. kopsapulce 

(03.10.2016.) 

 

Norises vieta: Zellija 

 

Sēdi vada: Rota Brūna 

 

Valdes locekļi/Biedri: Rota Brūna, Laura Orliņa, Ilvija Lazdiņa, Liene Vilne, Daina Damberga, 

Andis Draguns, Kalvis Lauberts, Oskars Sjomkāns, Alīna Komkova, Toms Akmens, Dace Gaile, 

Malvīne Nelda Strakova, Brenda Beķere, Daniela Reihenbaha (aiziet 19:55), Pēteris Potapovs 

(ierodas 19:42). 

 

Viesi: Lana Lazareva, Lelde Švinka, Artūrs Kriviņš, Valts Liepiņš, Andris Stikuts (aiziet 19:55), 

Ritvars Māsāns. 

 

Darba kārtība: 

1. Iesniegumu apstiprināšana 

2. Mandātu apstiprināšana 

3. Darba kārtības apstiprināšana 

4. Vēlēšanu komisijas izveide 

5. Fizikas nodaļas studentu/valdes pārstāvju vēlēšanas 

6. SPP(studiju programmu padomes) studentu pārstāvju vēlēšanas 

7. Domnieka vēlēšanas 

8. FMF SP vēlēšanu komisijas vēlēšanas 

9. Valdes izdarītais un DG atskaites 

10. LU SP un LSA aktalitātes (drīzāk fun stories par šo) 

11. Aizvadītie pasākumi (Zinātnieku nakts, LU un FMF dz.d. utt.) 

12. Mēneša aktīvists 

13. Tuvākie pasākumi (iesvētības, PBS, Rotas atskata pasākums, brauciens uz Tallinu) 

14. Dažādi 

 

Sēdes sākums: 19:01 

Sēdes beigas: 21:18 

Protokolēja: Alīna Komkova 



Ir vairākas desmit minūtes pirms sēdes. Palikusi maize, desa un gurķis no piektdienas Zinātnieku 

nakts. Top maizītes. Maizītes ir taptas un dodamies augšā uz ierasto SP sēžu telpu. Tā ir 

aizņemta. Publisks FUJ Šostakam. Dodamies uz 114. kabinetu. Šeit maz vietas, bet mums vismaz 

ir maizītes. Tāfele ir mūsu new projektors. 

 

1. Iesniegumu apstiprināšana. 

 

Madaras Umures iesniegums e-pastā, kurš iesākas ar nesmuku, bet patiesu sevis nolikšanu. Rota 

lasa iesniegumu, kas rakstīts Rotai BrUnai. 

Anda Draguna oficiālais iesniegums ar interesanto parakstu, kā vēstī Rota. 

Vienbalsīgi nobalso PAR iesniegumu apstiprināšanu.  

 

2. Mandātu apstiprināšana. 

 

Uz sēdi nav ieradušies cilvēki, kurus vajadzētu šodien ievēlēt. Šis punkts iziets! 

 

3. Darba kārtības apstiprināšana. 

 

Daniela grib 8. punktu (Valdes atskaite) pacelt augstāk. Tiek ieviests jauns darba kārtības punkts 

– 3. Danielas punkts. 

Kalvis vēlas iekāpt pie punkta Dažādi. Fiziski tas nav iespējams. Kalvis nevar iekāpt, viņš var 

tikai uzkāpt. 

Visi nobalso par jauno darba kārtību. 

 

4. Danielas punkts. 

 

Aizķeras aiz tāfeles un gandrīz nokrīt. Brenda: “Nesalauz projektoru.” 

Daniela stāsta, ka esot izdarījusi vairāk kā jebkurā citā savā amata mēnesī. 

 

5. Vēlēšanas komisijas izveide. 

 

Rota: “Mums ir dafiga vēlēšanas, atvainojos, mums ir daudz vēlēšanu!” 

Vēlēšanu komisijā izvirza Brendu, Artūru, Malvīni, Lanu, Valtu, Danielu, Liene. 

Apstiprina Brenda, Lana, Valts. 

Izskan jautājums, vai neviens neiebilst, pret to, ka ir divi pret divi jeb strīda situācijā būs slikti. 

Stikuts: “Nebūs strīdu.” 

Vēlēšanas par vēlēšanu komisiju: 14 par, 1 pret. 

Saprotam, ka slikti, ka fukšu salikti vēlēšanu komisijā, jo viņus te varēja bīdīt. Šņuk. 

 

6. Fizikas nodaļu  vēlēšanas 

 

Rota: “Kurš grib būt fizikas lietās un vietās?” 

Jautājums - kāda starpība start FN un FSP? Nekāda. Ritvars: “Eju jau mēnesi un neesmu 

sapratis.” 

Izvirza Stikutu, Rotu, Akmeni, Oskaru, Kalvi, Leldi, Artūru, Andi. 

Par cik atšķirību neatradām, izskan ideja pēc ievēlēšanas lozēt, kurš kuru amatu ieņems. Nu, joks, 

neuztraucies. 

Kandidatūru apstiprina Stikuts, Akmens, Artūrs. Lai arī cik nopietni bija domāts iepriekšējais 

ierosinājums, tādu pielietot nevajadzēs, jo mums ir tieši trīs vietas. 

Laiku ierosinājumi 1:1:1, 3:3:5, 2:2:5 



Kalvis, Lelde un Brenda saskandina alu un iedzer, kad Rota saka BALSO. Mazs tracis, jo Rota 

joko: Kurš balso, par balso, jo jābalso?! 

1:1:1 - 5 cilvēki; 2:2:5 – 6 cilvēki.  

Balso vēlreiz 2:2:5 - 10 cilvēki 

Pieņemtie laiki 2:2:5. 

Vai pārējie paliek, kad Stikuts runā? Nē, VISI iet ārā. Mazi smiekliņi par necilo joku. 

 

Stikuts izsakās. 

Stāsta, kas ir, ko dara. Jau no 1. kursa grib būt FN. Spēcīgākais arguments, lai viņu ievēl – man 

vienīgajam no kandidātiem ir augstākā izglītība. Skaļš UŪUŪ no zāles.  

Jautājumi: - Ja Tu ej 1. kursa maģistrā, vai Tev jāiet iesvētības? - Es jau gāju! - Vai iesi atkal? -  

Pff, kurš divreiz iet iesvētības. 

-  Kas slikts jau ir? - Buligins! Mācību ziņā slikts! Nezinu, kā to var ietekmēt. 

 

Akmens izsakās. 

Slavē sevi un stāsta, ko labu izdarījis matemātikas nodaļā. Pirmkursnieks Akmens esot šobrīd 

mazliet uztraucies. Atklāj, ka šogad nekandidēs SP vēlēšanās, tāpēc grib citā veidā aizstāvēt 

studentu intereses.  

Jautājumi: Kalvis: “Vai Tu būsi aktīvs kā nātrijs?” Akmens: “Šo kursu vēl neesmu apguvis.” 

-Vai iesi iesvētības? - Es nezinu, vai man tas izdosies, ja sēdēšu posmā. Esmu gudrs, nespēju darīt 

vairākas lietas. Darīšu vienu lietu atbildīgi un kārtīgi. 

- Vai tu vilksi kodē kreklu uz sēdēm? - Varu tagad novilkt, ja tu gribi. BŪU 

 

Artūrs izsakās. 

Pirmkursnieks no Valmieras. Grib iesaistīties. Cik saprata, FN nav tik nopietni, lai varētu 

nočakarēt. Aktīvs. Bija vienīgais džeks rīta rosmē.  

Jautājumi: - Vai nāksi, ja pēc pirmās reizes liksies garlaicīgi? - Jā, protams. Klusi smiekliņi. 

- Vai tu būsi aktīvs kā nātrijs? Džeks samulst. Izskan gudra doma - ir jautājumi, uz kuriem nav 

jāatbild.  

 

Diskusija.  

Diskusija mazliet ne pa tēmām, bet laiks kaut kā jāaizpilda, jo viss jau skaidrs. 

Pēc vēlēšanām ejam augšā. 

 

Vai kāds iebilst pret atklātām vēlēšanām? Neviens neiebilst.  

Vienbalsīgi visi trīs kungi ievēlēti. 

Urrā. APSEICAM! 

 

Pārejam uz savu telpu. Četri dzērāji, kuri spēlē spēli BALSO un DZER. Rota aizrāda, ka nepatīk 

viņu attieksme, ja skaļi uzvedīsies, izsēdinās katrā stūrī viņus.  

 

7. SPP(studiju programmu padomes) studentu pārstāvju vēlēšanas 

 

Neviens neiebilst pret atklātām vēlēšanām.  

 

Matemātikas SPP. 

Izvirza Lanu, Alīnu, Lauru, Lieni, Ilviju. Neviena neapstiprina, jo parasti sēdes otrdienā, bet 

visām lekcijas. 

Optometrijas SPP. 

Nav neviena opto, ko ievēlēt. Šņuk. 



 

 

Akmens bija. Izgāja. Dace: “Viņš čurā, jo viņam telefons te.” 

Ienāk Akmens. - Vai tu čurāji? Neatbild. Dace: “Kakāja, jo dators bij līdzi.” 

 

8. Domas vēlēšanas (jā, gramatiski nepareizi, bet tā, nu, bija rakstīts uz new projektora (tāfeles)) 

 

Apstāsta par to kas un kā. 

Izvirza Alīnu, Malvīni, Valtu, Daci, Lieni, Ilviju, Lauru, Dainu. 

Apstiprina Alīna. 

Neviens neiebilst pret atklātām vēlēšanām. 

Izsakās Alīna. 

Trešdienas brīvas, grib iesaistīties un bīdīt matemātiķu lietas.  

Jautājumi -Kas vissāpīgākais mat. nodaļā? Vai būs aktīva kā nātrijs? Vai viegli manipulēt? 

Atbildes. 

Diskusija. Aptuveni 10 sekundes gara. 

Vienbalsīgi PAR. 

Apsveicam mani par ievēlēšanu Domē. woop woop. 

 

Dace sajaukusies, MSPP sēdes tomēr notiek trešdienā. Tad matemātiķiem nav lekciju. Ārkārtes 

gadījumā atgriežamies pie punkta numur septiņi. 

 

7.  MSPP atkārtotās vēlēšanas.  

 

Izvirza Alīnu, Lauru. Abas apstiprina. 

Brenda grib ko padarīt, tāpēc iebilst pret atklātām vēlēšanām.  

 

Izsakās Alīna.  

Viss tas pats, kas iepriekš, plus tagad viņa ir Domē. 

Jautājumi. Kā risinās Bulu strīdus? Nav vēl dzirdējusi, bet riskēšot un pret to iebildīšot. Kaut kāds 

jautājums par studentu lēmumu leģitimitāti.  

 

Izsakās Laura. 

Kandidē uz Domi. Nē, tomēr matemātiķiem. Ir jau bijusi uz sarunām ar vadību, ir reālas 

problēmas, ko vēlas risināt. 

Jautājumi. Ko darīs, ja pasniedzēji sāks pieminēt, to, ka atzīmes nav tās labākās. Varot jau arī 

parādīt pārējā kursa sliktās atzīmes konkrētā kursā. Jautājums par smadzeņu skalošanu. Rota 

ieminās, ka pati gribētu uz tām sēdēm aiziet. 

 

Diskusija. Oskars par spītību. Alīna ir vecāka (šņuk, Alīna tagad to lasa. Pa kuru laiku es paliku 

vecāka par citiem SP cilvēkiem.  ) , vairāk akadēmiska. Vadības sēdes salīdzinoši ir čills. 

Vēlēšanas. 

 

Rota izsakās, ka svarīgākā lieta MSPP ir vadība, ko būtu jācenšas labot. Izskan doma, ka vajag 

kādu jauno cilvēku. Dace: “Problēma ir tās sievietītes vadībā” 

 
Spēlējam spēli 

Akmens: “ROTA!” 

Rota: “BALSO” 

Spēlētāji dzer. 

Akmens: “ROTA!” 



Rota: “BALSO” 

Spēlētāji dzer. 

Akmens: “ROTA!” 

Rota: “BALSO” 

Spēlētāji dzer. 

Akmens: “ROTA!” 

Rota: “BALSO” 

Spēlētāji dzer. 

 

 

Notiek vēlēšanas. 

Rezultāti: 

5 nederīgi biļeteni. Brenda atzīst, ka tā ir pirmā reize visā viņas ilgajā vēlēšanu komisijas laikā. 

Alīna: 8 par,  0 pret, 1 atturas 

Laura:  0 par,  5 pret,  4 atturas.  

 

Hiphip. Otrais amats Alīnas kontā šodien – MSPP studentu pārstāvis. 

 

9. FMF SP vēlēšanu komisija 

 

Akmens izstāsta par visu.  

Izvirza Daci, Oskaru (Rota: “Jo, Oskar, Tu esi taisnības cīnītājs”), Rotu, Ritvaru, Lanu, Artūru, 

Alīnu (blakus sēdošā vēlēšanu komisijas pārstāve no LUSP-  Brenda Beķere pierunā), Lieni, 

Dainu, Valtu, Kalvi (“Lai var griezt savus vienpartijas biļetenus” Šāds joks, jo iepriekš Dace 

ierosina aizliegt vienpartijas, jo tas vēlēšanu komisijai ir lieks čakars, jo biļetes jātaisa vienādos 

izmērus utt. ) 

Apstiprina Dace, Oskars, Lana, Artūrs, Alīna, Liene. 

Nav iebildumu pret to, ka katrs īsi par sevi.  

Visi izsakās.  

Nav iebildumu pret atklātām vēlēšanām. 

Nobalso vienbalsīgi PAR visiem šiem kandidātiem. 

 

Bilde ar vēlēšanu komisiju. Rota izrotā bildi. 

 
 

Tālāk būšot bla bla punkti. AIZIET! 

 

 

 



10.  Valdes atskaite 

 

SOCIĀLĀ DG (darba grupa) – Malvīne 

Tāfeles siena. Aplausi. Bija sēde. Aplausi. 16. oktobrī būs talka. Aplausi. Bīda lietas ar basketbola 

krekliem. Aplausi. Notiek PBS aktīva rīkošana. Aplausi. Skaļi aplausi. 

 

ĀRLIETAS - Brenda 

Groza budžetu. Viss notiek. Būs krutās nozīmītes. Ir dators. Ir TV.  

Stāsta, ka ir grūti. Bet saka, ka viss ir forši, lai nenobiedētu fukšus par šo amatu. 

 

PRopogandas DG - Dace 

Bija sēdes. Rīt būs sēde. VISI NĀKAM! Bija rīta rosme. Bija zinātnieku nakts – 1150 dalībnieki. 

WOW!  Uzrīkoja fizmatu dzimšanas dienu, par ko pat Neimanis paslāvēja. Video rullīši – rīt sēdē 

punkts par šo.  

Akmens uzslavē Daci par to, ko viņa dara.  

 

KULTŪRAS DG - Laura. 

DG vadītāja vienu mēnesi. Trešdien būs sēde. Nākamtrešdien būs fukšu sēde par ziemīšballi. 

 

GALVA - Rota 

PBS rīko. Baksta kopsapulces. Vecā sasaukuma lietas. Alīna : “Ļauj fukšiem gulēt savā gultā, lai 

filmētu iesvētību video.” Būs Rotas atskata pasākums. 22. oktobrī. Ieplānojiet visi!! (arī 

nebiedri) Rota “Arī Tu, Oskar!” 

 

AKADĒMISKĀ DG - Pēteris 

Nav. Rota rīt satiks un pajautās, ko viņš dara ar savu dzīvi. Pēteris aktīvi kodējot. 

 

11.  LUSP un LSA akstuālitātes. 

 

Rota stāsta fun story.  

Brenda uzslavē Ilviju un apsveic ar pirmo LUSP kopsapulci, apsveicot, ka neaizmiga. 

 

12. Aizvadītie pasākumi 

 

Ievadlekcija. 

Alīna saka, ka bija slikts orgs, bet pārējais bija nice, bija daudzi fukši, bija atskata raksts – par ko 

paldies Karīnai.  

Akmens oponē, ka Alīna nebija slikta. Yee. Paldies. 

 

LU dzimpuks. 

Brenda: “Biju uz balli. Dejoju ar Neimani.”  Ūuu. “Nu nē, blakus.” Aiijj. 

 

13. Mēneša aktīvisti. 

 

Abas Natjas, kuras diemžēl šodien nav. Rota slavē, ka viņas abas uzsprāgušas - pēc Baldones 

ritīgi činī lietas. 

 

 

 

 



14. Mēneša pasākumi. 

 

IESVĒTĪBAS. 

Laura jau par iesvētībām pastāstīja. 

 

PBS. 

Visi braucam. Visi aicinam fukšus un vecos. Notiks no 28. – 30. oktobra. Būs nice. Pieteikšanās 

iespējams jau no šīs nedēļas.  

Rota: “Ilvij, Liene, Daina, lūdzu kušs. Es Jūs arī izsēdināšu. Jūs man traucējat vairāk kā 

dzērāji.” (iepriekš pieminētie dzērājspēlētāji) 

 

BRAUCIENS UZ TALLINU. 

Mēs braucam. Būs nereāli cool. Ja nepaspēji, tagad laikam luxexpress ir atlaides. Pērc biļetes un 

brauc ar mums 25. - 27. novembrī. 

 

KADETU TAKA 

Rota aicina pievienoties fizmatu komandiņai. Šitas arī būs nice. Visi pasākumi tak būs nice!! 

 

15.  Dažādi 

 

Toms Vāvere no revīzijas komisijas ziņo, ka vajagot būt visiem protokoliem. 

 

Kalvis: “Ceturtdien plānots Labsajūtas DG sēde. Darba kārtība sekos un būs f.lv kalendārā.” 

 

Yēe. Tu atkal esi ticis līdz palaga beigām. Bija gari, jā, bet šoreiz bija vairāk joku un jociņu. Un, 

ak, es pat visus nespēju uzrakstīt – apsveicu biedri un nebiedri, Jūs šodien bijāt baigie jokdari! 

 

Vajadzētu vispār sākt ieviest kādas balvas par šo ilgo laika veltīšanu protokola lasīšanai.  

 

Pēc sēdes nejauši izveidojās mini dažu minūšu ballīte kojās Malvīnes istabā, kur atkal atklājam  

nepilnības f.lv. Kas notiek?! Daudzus met ārā no foruma un vairs neļauj ielogoties. Tagad 

ieraudzījām, ka Kapteinim nav iespējams ievietot pasākumus kalendārā, lai gan man ir, un ,nē, 

nav tāda dalīšana, ka kāds var un kāds ne. Un viņam vispār profils galīgi citādāks rādījās nekā 

man. Kāds zina atbildi uz šiem jautājumiem!? :O  

 

AR LABUNAKTI! Lai Tev tikpat produktīva un jautra šī nedēļa, kāda bija mūsu šī vakara sēde!   
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