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PROTOKOLS 

 

LU FMF SP 12. Kopsapulce 

7.11.2016 

Norises vieta: Zellija, 233. telpa 

Sēdi vada: Rota Brūna 

Valdes locekļi/Biedri: Rota Brūna, Daniela Reihenbaha, Laura Orliņa, Liene Vilne, Ilvija 

Lazdiņa, Dace Gaile, Madara Umure, Sintija Trafimoviča, Jānis Blūms, Malvīne Nelda 

Strakova, Toms Akmens, Krišjānis Auziņš, Valts Minders, Brenda Beķere (Ierodas 

18:20), Kalvis Lauberts (Ierodas 18:26), Pēteris Potapovs (ierodas 18:34) 

Viesi: Karīna Segruma, Lana Lazareva, Irina Marčenko, Artūrs Lībietis Lībaitis (aiziet 

19 :47), Ritvars Māsāns, Līva Elizabete Liepiņa, Gunita Jankovska, Lelde Švinka, Arvīds 

Vimba (ierodas 19:14) 

Darba kārtība: 

1. Iesniegumu apstiprināšāna 

2. Darba kārtības apstiprināšana 

3. Vēlēšanu Lietas 

4. Dome, SPP un vadības lietas 

5. Senatori 

6. Vēlēšanu komisijas izveide 

7. Optometrijas SPP pārstāvja vēlēšanas 

8. Matemātikas nodaļas SPP pārstāvja vēlēšanas 

9. Lāča ziņa 

10. Budžets 

11. Fizmatdienas 

12. Valdes atskaites 

13. RaB atskats 

14. Gājiens 

15. Deloitte & Accenture 

16. Mēneša aktīvists 

17. Dažādi 

Sēdes sākums: 18:15 

Sēdes beigas: 20:22 



Sēde ir gandrīz sākusies. Pēdējais sveiciens no Rotas, kā no SP vadītājas ar… ēdienu! 

Kad visi, kas ieradās aptūveni norunātajā laikā ir dabūjuši savas Svetlanas, ir laiks sākt. 

Bet, ak nē! Mums pietrūkst protokolētāja, tāpēc šo piesakās darīt Lana. Tagad tiešām 

varam sākt.  

1. Iesniegumu apstiprināšana 

Ir saņemti 2 iesniegumi. Pirmais ir no Sintijas, kas lūdza atsaukt viņu no MSPP. Vai 

mēs apstiprinām šo iesniegumu? Balso tikai biedri (šņuk): 

1 pret, 1 atturās, pārējie par, viss forši, iesniegums apstiprināts. 

Otrais iesniegums ir no Brendas, kas izvirza savu kandidatūru Goda Balvai par 

sarunātu lētu mūziku Ziemassvētku ballē , taču pārējās detaļas paliek neskaidrībā. Te, 

nu, tajā īstajā brīdī atnāk Brenda un skaidro savu iesniegumu. Vai mēs to 

apstiprinām? 

1 par 1 pret, 12 atturās! Ko darīt? 

2. Darba kārtības apstiprināšana 

Darba kārtība apstiprināta, ejam tālāk. 

3. Vēlēšanu lietas 

Šajā punktā Rota uzdeva jautājumu: “Lana, kā jums iet ar vēlēšanām?”, uz ko saņēma 

atbildi, ka iet labi, rīt būs zīmītes, ceturtdien būs iecirkņi, būs forši. 

4. Dome, SPP un vadības lietas 

Rota: Vai jums ir bijusi kāda fizikas SPP sēde? Un opto? Un matemātiķiem? 

Sēžu nav bijis. 

Rotai nav ko teikt. Pārējam pie nākamā. 

5. Senatori 

Artūrs Lībietis-Lībaitis no LUSPa iziet priekšā un prezentē par LSA. Īsumā no 

izstāstītā: 

Kas ir LSA? 

“Latvijas studentu apvienība!” 

Bet tā arī ir: 

1) Organizācija 

2) Studenti 

3) Cilvēki 

4) Studentu pārstāvji 

5) Sasaiste ar valdību 

Kāpēc mums tur jābūt? 

Tieši tādēļ, kādēļ FSP ir vajadzīgi optometristi: bez mums mūsu intereses nepastāv. 

Es esmu sprīdītis 

- No fizmatiem tur mēdz aiziet trakie 

- Mums citu nav (Rota) 

Vari kļūt par Hariju un visur iesaistīties. Kā?? Nākot, lasot, darot. 

Kas ir aktuāls?  

1) Gājiens! 

2) After-gājiens  

3) Indikatori  



4) Stipendijas.  

“Vai kādam ir stipendijas?” Alfrēds ceļ roku. “Vai var izdzīvot?”  Nevar. Nu, var, 

bet nevar. Tādēļ tās ir jāpalielina. 

Tad kāpēc LSA?  
1) Jo mēs (LSA) tiešām daram  

2) LSA ir nopelnījusi savu vietu valdības komisijās  

3) Studentus uzklausa sabiedrība caur LSA  

4) LU JĀBŪT VISUR, JO MĒS ESAM KRUTIE!!!  

5) pārstāvēt 13300  

6) jāpārstāv viedoklis 

 

Vēl mazliet info: 

25./26. novembrī norisināsies pārstāvniecības seminārs par LSA, ko šogad rīko LUSP 

un BAT. 

Klātesošajiem palūdz vārdu, uzvārdu un epastu, lai nosūtītu vairāk informācijas. 

“Facebookā nestalkošu, nebaidieties!” 

Tā nu pagāja 5 minūtes, kas veltītās senatoriem. 

6. Vēlēšanu komisijas izveide 

Izradās, ka LU FMF SP 12. kopsapulcē nav neviena, kurš būtu pret atklāto balsojumu, 

tādēļ drosmīgiem soļiem pārejam pie nākamā punkta. 

 

7. Optometrijas  SPP pārstāvja vēlēšanas. 

Izvirza Gunitu, kam arī aši izskaidro, par ko ir runa, un Danielu. 

Apstiprina Gunita un Daniela (te seko klātesošo draudzīgs izbrīna kliedziens). Bet tā 

kā Danielai būs jāpieceļas kājās un jāpastāsta par sevi, viņa ātri pārdomā, taču 

kandidatūra ir apstiprināta un neko darīt. 

Te piecēļas Brenda un apgalvo, ka grib prom no OSPP. Vai mēs apstiprinām, ka 

Brendas mandāta nolikšanu? 

11 par, 3 pret, 1 atturās, apsveicam Brendu, Brenda ir prom! 

Tagad jāapspriež, cik ilgu laiku runā katrs kandidāts, cik ilgi viņiem var uzdot 

jautājumus, un cik ilgi notiek apspriešana. Ierosinājumi: 

1, 1, 1   - 2 balsis 

1, 1, 3   - 3 balsis 

1, 1, 2   - 9 balsis 

 

Gunita ir pirmā, kas izsakās par sevi. 

Studē optometrijas 1. kursā. 

Vai ir jautājumi? 

Kāpēc izvēlējās optometriju?  

Interese optometrija, grib būt ārsts, uzskata, ka matemātika arī ir noderīga, jo tā attīsta 

prātu. 

Skan Labsajūtas kunga iemīlētais jautājums: VAI PLĀNO BŪT AKTĪVA KĀ 

NĀTRIJS??? 

Diemžēl, Gunita atturās no atbildes un pasauc Danielu. 

 

Daniela izsakās par sevi. 

Danielai rūp, ka Optometristi iegūst kvalitatīvu izglītību un jau zina, ķīmijas un 

optikas lekciju norisēs ir jāveic pārmaiņas. Te beidzas Danielas minūte.  

Apspriešanas laikā Rota aicina runāt ar Gunitu, jo viņa ir jauka meitene! 



Tā kā OSPP ir tikko atbrīvojusies svaiga vieta, Rota ierosina balsot par abiem 

kandidātiem reizē, par ko iebildumu nav. 

1 atturās, 0 pret, pārējie par abi kandidāti tiek ievēlēti. 

 

8. Matemātikas nodaļas SPP pārstāvja vēlēšanas. 

FUJ PĒTERIM RATNIEKAM, kurš gribēja būt matemātikas SPP, bet kārtējo reizi 

neieradās uz kopsapulci. 

Izvirza Lauru, Lieni, Alfrēdu, Lanu, Irinu, Līvu, Madaru. 

Apstiprina Laura, Liene, Lana. 

Lai notiek L burtu cīņas! 

 

Pirmā izsakās Laura 
Statistikas 2. kurss. Grūti ir tagad, nepatīk nevis matemātika, bet pasniedzēji.  

Uzskata, ka pasniedzēji nedara tas, ko viņiem jādara par viņu naudu. 

Nākamā Liene Vilne 

Arī statistikas 2. kurss. Kandidē, jo pamanīja vairākas nepilnības studiju programmā. 

Lana 

Statistikas 1. kurss, pagaidām apmierināta ar esošo studiju programmu. Kandidē, jo 

gatava uzklausīt un pārstāvēt savu biedru domas. 

Akmens: “Vai tu domā, ka SP jānodrošina Bulam krīts?”  

“Es nezinu, vai tas jādara SP, bet ir jārīkojas.” 

Balso atklāti. 

13 rokas paceļas, atbalstot Lauras kandidatūru, ka vairs nav jēgas balsot par citiem. 

Laura ir kļuvusi par matemāitkas nodaļas SPP pārstāvi. 

 

9. Lāča ziņa.  

Lācis izdod rīkojumu, ka rakstiskie eksāmeni notiek visam kursam vienā dienā un ka 

vienā dienā mutiskā daļa var notikt tikai 10 cilvēkiem, tas nozīmētu, ka ja grupā ir 12 

cilvēki, pārējiem 2 jākārto nākamajā dienā. 

 

10. Ilona un budžets. 

Vai jums ir fantastiskas idejas budžetam? 

Fantastisko ideju budžetam nav. 

 

11. Fizmatdienas. 

Rota negrib vēlēt šodien, bet gan uzskata, ka tas jāizdara vai nu nākamājā, vai 

aiznākamajā sēdē. Iebildums: nākamajā sēdē tiek ievēlēts jaunā sasaukuma 

priekšsēdētājs. Rota atgādina, ka, pat ja šķiet, ka lītz Fizmatdienām vēl ir daudz laika, 

tā nemaz nav. 

 

12. Valdes atskaites. 

Brenda, ārlietu virziena vadītāja. 

Brenda bija TARTU saistībā ar SP un ir ļoti priecīga visiem nodot savu motivāciju 

aizņemt šo foršo amatu. 

Dace, propagandas virziena vadītāja. 

Aicina cilvēkus iesaistīties braukšanā pa skolām; ar Madžu runāja par hūdijiem, kas 

būšot; 

aicina arī piedalīties fizmatu logo konkursā un sūtīt jaunus, skaistus un oriģinālus 

logotipus. 

Daniela, iekšlietu virziena vadītāja. 



Atdevusi čekus.  

Daudzas plānotas lietas neizdevās īstenot, jo daudzas lietas bija uzbrūkušas virsū. 

Bija PBS, ļoti patika, pateicās orgiem. 

Laura, kultūras virziena vadītāja. 

Rīkoja iesvētības, jāuztaisa galda spēļu vakari. Vajadzēs arī nelielas uzkodiņas, lai 

vairāk cilvēku nāktu. 

Rota, SP priekšsēdētāja. 

Īsumā izstāsta par savu amatu. Laicīgi pasaka, ka nākamgad SP nevadīs un visticamāk 

arī nedarīs gandrīz neko, tikai palīdzēs. 

Malvīne, sociālā virziena vadītāja. 

Rīkoja talku, otro reizi rakstīja internetu čaļiem, kas atbildēja, pirmkārt, ka viņu 

primārās lietas ir viņu pārvākšanās uz jaunu filiali, bet otrkārt, ka viņi aizmirsa. Tātad 

par krītu: no vadības tika izteikts viedoklis, ka LU darbinieki nemāk savus 

pienākumus un ka Neimanim būs viņiem jāmāca. Dabūt krītu neizdevās. 

Rīkoja PBS un izsaka sirsnīgu pateicību Brendai, Alīnai un Tomam, kas ļoti, ļoti 

palīdzēja. Grib rīkot arī postPBS basākumu tiem, kas ir bijuši, tiem, kas kandidē un 

visiem vispār.  

Atskats no PBS: Pasākums ir izdevies tiešām veiksmīgi, potenciālie biedri mācījās 

runāt ar vadību, kā arī nedrīkst aizmirst par DŽIHĀDIŅU! 

 

13. RaB atskats 

Rota izsaka savu lielu paldiesvisiem, kas atnāca, milzīgu fuj tiem, kas neatnāca un vēl 

lielāku  FUJ tiem, kas pateica, ka atnāks, bet tomēr neatnāca. 

Bija forši, no rīta aizgāja uz Eduarda Smiļģa muzeju, pasākums izdevās! 

 

14. Gājiens. 

Labi sanāca sadarboties, gājiens izdevās 

Toms iziet priekšā un stāsta par  

 

15. Deloitte & Accenture. 

Viņi mūs ekspluatē un negrib dot balvas naudu gada fizmatam, tādēļ jaunajiem 

kandidātiem jāsāk domāt, kā izspiest no viņiem solīto. 

 

16. Mēneša aktīvists. 

“Pēc elektroniskās balsošanas par oktobra aktīvisti ir kļuvusi...” - Madža un Sinča 

piecēļas kājās un gatavojas saņemt savu godam nopelnīto balvu, - “Sēdēties! ... tika 

ievēlēta Lana Lazareva!” Laimīga Lana saņem savu oranžo fizmatu krūzīti un 

“nākamo oktobra aktīvista balvu jeb balvu par Mūža ieguldījumu FMF SP ir 

nopelnījis...” - Madža un Sinča piecēļas kājās un gatavojas saņemt savu godam 

nopelnīto balvu, - “Sēdēties! ...Toms Akmens!” Kad abi aktīvisti un “aktīvisti” ir 

saņēmuši savas balvas, pārejam pie pēdēja punkta. 

 

17. Dažādi. 

Pirmā lieta šajā sadaļā ir ziemassvētku balle. Priekšā iziet balles galvenā organizatore 

Karīna un stāsta, kā iet ar ZS balli. Viss notiek, tiek meklēti sponsori. Sogad 

Ziemassvētgu ballē Zeļļos ir aicināti arī Bioliģijas un Ģeogrāfijas un zemes zinātnes 

fakultāšu studenjti. 

Iebilst Sintija: pirms 4 gadiem, kad viņa rīkoja balli, ir bijusi tieši šī kombinācija, un 

tā esot bijusi slikta. Tādēļ skan ierosinājums ģeogrāfus nomainīt pret ķimiķiem. 

Savukārt, Akmens piedāvā atstāt visas 4 fakultātes. 



Sintīja bilst: pirms 4 gadiem, kad viņa rīkoja balli, ir bijuši 500 cilvēki, kas ir par 

daudz. Brenda bilst: ka pagājušogad ir bijuši 700 cilvēki un visi, kam vajadzēja, 

ietilpa deju zālē. 

 

Nākamā lieta – e-studiju tikšie pieraksti, kas vēlarvien paliek tukši. 

 

Tālāk – televizors, kas jau veiksmīgi ir pielikts un, cerams, nekalpos tikai Labsajūtas 

propagandas labā. 

 

Nākamais – datorklase. Telpa ir vaļā tikai līdz 17:00, kas ir par maz. Problēma: 

tantiņām, kas tur strādā nepietiek dot tik daudz naudas, lai viņas tur aizkavētos. 

Ierosinājums: ņem uz darbu studentu, kam var maksāt mazāk, bet kurš, savukārt, gan 

var nopelnīt, gan nepaliek bez iespējas pa šo laiku mācīties. Šķiet, ir diezgan ok. 

 

Un visbeidzot – logo konkurss, kura mērķis ir nevis pilnībā nomainīt tradīcionālo 

fizmatu lapas dizainu, bet gan piesaistīt aktīvus un radošus prātus labam darbam un 

iztomāt, ko apjukusi fizmatu basketbola komanda liks uz krēkliem. Rotas komentārs: 

partijai “Centīsimies Nesačakarēt” ir forša iespēja paspīdēt un piespiest kādam 

mistiskajam biedram uzzīmēt skaistu un spīdošu logo. 

 

Nākamā sēde notiks nākampirmdien plkst.19.00 un tajā ievēlēs jaunu vadītāju. 

Tikmēr pateiksim paldies Rotai Brūnai par veiksmīgu un produktīvu gadu! Te nu ir 

beigusies pēdēja šī sasaukuma kopsapulce. 

 

Protokolēja: Lana Lazareva 


