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Protokols

LU FMF SP 6. ārkārtas sēde

(14.03.2016.)

Norises vieta: Zellija

Sēdi vada: Daniela Reihenbaha

Biedri: Daniela Reihenbaha, Alīna Komkova, Sintija Trafimoviča, Pēteris Ratnieks (aiziet 19:14), 
Andris Locāns, Oskars Sjomkāns, Aigars Rasnačs, Toms Akmens, Jānis Blūms (ierodas 19:04), 
Liene Vilne, Ilvija Lazdiņa, Laura Orliņa, Daina Damberga, Liene Kaibe, Madara Umure (ierodas 
19:04),  Dace Gaile  (ierodas  19:04), Malvīne Nelda  Strakova  (ierodas  19:04),  Pēteris  Potapovs 
(ierodas 19:32), Krišjānis Auziņš (ierodas 19:32) 

Viesi:  Ilona Rumjanceva  (aiziet  20:00), Arturs Bundulis  (aiziet  19:49), Ritvars Māsāns, Andris 
Ērglis, Toms Vāvere (ierodas 19:09)

Darba kārtība:

1. Iesniegumu apstiprināšana
2. Darba kārības apstiprināšana
3. Vēlēšanu komisijas vēlēšanas
4. ZLK izvērtēšanas komisijas vēlēšanas
5. Domnieku un SPP vēlēšanas
6. LUSP biedra vēlēšanas
7. SP galējais viedoklis Cepīša jautājumā
8. LU Satversmes sapulce
9. Atvērto durvju dienas
10. Dažādi

Sēdes sākums: 19:03

Sēdes beigas: 20:40

Protokolēja: Alīna Komkova



Ienākot SP, visi sajūsminās, ka būs atkal labs protokols. Mana atbilde   protokoli ir tik labi, cik 
labi ir SP biedru joki.
Spriež  ,  vai  vispār  esam  kvorums  un  vai  ārkārtas  sēdēm  tas  vispār  ir  nepieciešams.  Ratnieks 
uzkāpj  uz  Sinčas  galda,  lai  ieslēgtu  projektoru.  Piezīmēju,  ka  Sinča  tajā  brīdī  gardi  ēd  savas 
maizītes, kas vairs nebija tik gardi, kad blakus parādījās Ratnieka kājas.
Izslēdz gaismu. Viss oranžs no Danielas prezentācijas. Kāpēc nav gaismas?! Jo nav gaismas!!

1. Iesniegumu apstiprināšana
Rotas  iesniegums par neierašanos  jau sen plānotas  teātra  izrādes dēļ. (Dalās atmiņās, ka 
šāda paša  iemesla dēļ  kaut  kad  iepriekš Rota negribēja attaisnot Akmeņa kavējumi,  kas 
beigās  tomēr  tik  attaisnots. Labi,  ka  tā, Rot,  tad Tevi  apēstu dzīvu!) Par priekšsēdētājas 
iesnieguma apstiprināšanu: 15 par, 1 pret; 1 atturas.
Brendas  iesniegums  LU  mājas  pasākuma  dēļ,  kas  tieši  šobrīd  notiek    vienbalsīgi 
apstiprināts.

2. Darba kārtības apstiprināšana
Ratnieks ierosina ZLK komisiju pārcelt uz augšu,  jo viņam jāskrien tikties ar Birkantu – 
vienbalsīgi pieņemtas šādas izmaiņas. Vienbalsīgi apstiprināta darba kārtība.

3. Vēlēšanu komisijas vēlēšana
Izvirza Akmeni, Lauru, Locānu, Lieni K., Lieni V., Malvīnei Dainu, Ilviju, Tomu, Pēteri. 
Savu kandidatūru apstiprina   Laura, Locāns, Daina. Vienbalsīgi  ievēlēta  sēdes vēlēšanu 
komsija.

4. ZLK izvērtēšanas komisijas ievēlēšana
Ratnieks  pastāsta  par  to,  ka  nepieciešami  trīs  cilvēki  un  kādi  būs  viņu  pienākumi. Rota 
atstājusi iesniegumu, ka vēlas uz šo vietu kandidē (citāts no iesnieguma   “Ratnieks tāpat 
manas domas jautās, nav ko žmiegties, es arī vēlos būt šajā komisijā”).
Izvirza Ratnieku, Vāveri, Rotu, Akmeni, Locānu, Andri, Lieni V.. 
Savu kandidatūru apstiprina  Ratnieks, Rota, Andris. 
Notiek  vēlēšanas:  vienbalsīgi  apstiprināts,  ka ZLK  izvērtēšanas  komisijā  būs  Pēteris 
Ratnieks, Rota Brūna un Andris Ērglis.

5. Domnieku un SPP vēlēšanas.
FMF Domei  izvirza Rasnaču,  (Aigars: mmmmm, ēee,  hmm es  izvrizu…), Sintiju,   Alīnu 
(izvirzītājs Akmens, lai būtu smieklīgi protokoli), Artūru, Malvīni, Rotu (iesniegumā lūdz 
iespēju kandidēt  15 par, 1 atturas), Danielu. Savu kandidatūru apstiprina  Rota, Daniela 
(lēni ievelk sev ķeksi, ka kandidēs).
Daniela piedāvā  laikus 2:2:2  visi vienbalsīgi pieņem. Daniela sēdes vadību nodod Dacei 
Gailei. 
Daniela izsakās  mīnuss, bet varbūt pluss esot, ka viņa nezina, kas tur īsti notiek, bet, kā 
iekšlietu vadītājai, viņai būtu svarīgi zināt, kas tur tieši notiek. 
Jautājumi  Danielai      Vai  būsi  vēl  studente?    Jā;  Vai,  ja  es  Tevi  neizvirzītu,  Tu  sevi 
izvirzītu pati?  Nē. Nosauc trīs labās/sliktās īpašības? (Akmens atvieglo jautājumu, lūdzot 
nosaukt  soso  īpašības)  Nepadodas  matemātika  (Vāvere  kā  jau  kārtīgam  fizmatam); 
katru  dienu  braucu  ar  vilcienu.  Vai  tu  stāsies  pretī  vadības  cilvēkiem?  –  Ar  laiku. 
Diskusija. 
Dace uzdod jautājumu, vai kāds iebilst pret atklātu vēlēšanu domniekiem. (madža dusmīgi 
paskatās, kurš iebildīs.) Par atklātām vēlēšanām nobalso 14 par, 2 atturas.



Notiek vēlēšanas:  vienbalsīgi  apstiprināts,  ka FMF Domē būs Daniela Reihenbaha un 
Rota Brūna.

Dace es varu pārdod Danielai? (par sēdes vadības nodošanu) 
Pēc uzaicinājuma, Daniela paspiež roku pati sev, lai apsveiktu ar domnieka statusu.

Aicina balsot par laikiem 23 visām turpmākajām vēlēšanām  15 par, 1 atturas.

FIZIKAS SPP
Vāvere izvirza visus klātesošos fiziķus Malvīni, Lieni, Ērgli, Dainu, Jāni, Artūru, Ritvaru, 
Oskaru, Locānu, Rasnaču, Pēteri, Krišjāni. 
Informē, kas notiek Fizikas SPP. 
Savu kandidatūru apstiprina  Ērglis, Daina, Artūrs, Ritvars
Izsakās  Andris  –  “Mēģināšu  kandidēt,  patīk  mainīt  lietas,  ir  izmainījis  kursu  pagājušā 
semestrī.”
Jautājumi:  Kad  Tu  beidzot  atkal  izdosi  jaunas  dziesmas?  Ko  Tu  domā  par  Langina 
ierosinājumu par kursu aizstāšanu 6. semestrī? Piekrītu, mēģinātu šito dabūt gatavu.
Izsakās Daina – “Ja man nepatiks, varēšu pasūdzēties un mainīt to.”
Jautājumi  Vai Tu esi kursa vecākā? Nē. Vai, tavuprāt, jau ir kādas nepilnības?  Pirmajā 
semestrī bija laboratorijas darbi, kas tika mācīti  tikai novembrī,  tagad ievads matemātikā 
pārāk sarežģīts un ātrs. Būsi gatava iet pie Lāča uz runāt par problēmām?   Noskaidrošu 
visu sīkāk un tad, jā.
Izsakās Arturs  –  “Ilgi  jau  tusējos  šeit,  jo  esmu  2.  kursa maģistrs.  Reti  kurš  fiziķis māk 
prezentēt,  to  vajadzētu  labot”.  (Iet  ārā.  Kāds  atgādina,  ka  jautājumi?!  Arturs  strauji 
apgriežas  YEĒSS) 
Jautājumi – Kādas  ir Tavas domas par maģistru?   Diezgan  teorētisks. Ko Tu domā par 
maģistra ieviešanu angļu valodā?  Jā. Pamazām. Piemēram, kad bija erasmus students tad, 
jautāja, vai kurss piekrīt, ja kādu priekšmetu lasīs angļu valodā. Tas ir labs veids.
Izsakās Ritvars – “Izlēmu šodien.  (Ritvaram krekls Thank god  it’s Friday! Sory, Ritvar, 
it’s only Monday!) Mums ar Andris  ir vienāds domu gājiens, esam istabas biedri, gatavi 
kaut ko panākt kopā. 
Jautājumi    Ko  esi  izdarījis  līdz  šim  FSPP?    Esmu  bijis  uz  visām  sēdēm,  tagad  tikai 
sāksies lietas. (Akmens kaut ko jautā par kreklu, ko jau aprakstīju dažas rindiņas augstāk)
Diskusija: visi ir spējīgi būt FSPP un darīt lietas
Ierosina balsot par visiem atklātā balsojumā – vienbalsīgi pieņemts. 
Notiek  vēlēšanas:  vienbalsīgi  apstiprināts,  ka  FSPP  būs  Andris  Ērglis,  Daina 
Damberga, Arturs Bundulis, Ritvars Māsāns.

MATEMĀTIKAS SPP
Viena vieta brīva. Izvirza Sintiju, Madaru, Alīnu. 
Savu kandidatūru apstiprina Sintija. 
Izsakās,  ka  labprāt  darbotos  vēl  gadu.  Ir  aizsākusi  sāpīgas  tēmas    Cepītis, 
programmēšana, citi priekšmeti. Neesot bail pateikt vadības cilvēkiem ieteikumus, atzīst, 
ka pārsvarā labo statistiķu akadēmiskos jautājumus.
Jautājumi   Vai  tev pietiks kapacitāte pieķerties bakalauriem? Tas nav normāli, ka baki 
tik daudz atkrīt; labprāt aptaujātu tos, kuri izstājušies, bet problēma ar epastu iegūšanu.
Diskusija  Visi piekrīt, ka Sinča tiešām dara daudz un mums ir viņa jāievēl. 
Ierosina balsot atklātā balsojumā – vienbalsīgi pieņemts. 
Notiek vēlēšanas: vienbalsīgi apstiprināts, ka MSPP būs Sintija Trafimoviča.



OPTOMETRIJAS SPP
Izvirza Ilonu, Brendu (uzrakstījusi iesniegumu, ka izvirza savu kandidatūru, jo  tāpat iet uz 
sēdēm un turpinās arī iet bez amata), Danielu. 
Savu kandidatūru apstiprina Ilona, Brenda. 
Izsakās Ilona, ka atklājušās problēmas, kuras gribētu risināt, un būs spējīga runāt. 
Jautājumi  Vari  precizēt  kādu  problēmu?  Min  piemēru  par  angļu  valodas  pasniedzēju. 
Diskusija  Ilona ir kursa vecākā un iet, un dara lietas; Pasniedzēji respektējot Brendu, jo 
pati Krūmiņa uzmeklēja un aicināja, lai Brenda ierodas uz sēdi.
Ierosina balsot atklātā balsojumā – vienbalsīgi pieņemts. 
Notiek  vēlēšanas:  vienbalsīgi  apstiprināts,  ka  OSPP  būs  Brenda  Beķere  un  Ilona 
Rumjanceva.
Interesanti, ka šis jau ir trešais cilvēks, kurš pēc ievēlēšanas uzreiz pamet auditoriju.

6. LUSP biedra vēlēšana
Izvirza Lieni K., Malvīni, Rasnaču, Danielu, Lauru, Alīnu. 
Savu kandidatūru apstiprina Rasnačs (Daniela stipri izsvītro sevi). 
Izsakās  Aigars  –  iepriekšējās  vēlēšanās  bija  sākumā  izvirzīts;  nepiekrita;  pietrūka 
kandidātu beigās; nožēloja;  ja būtu apstiprinājis, nebūtu tagad jāievēl. 
Jautājumi:  Kāpēc  nebiji  uz  pēdējām  5  FSPP? Kādā  virzienā  vēlies  darboties  LUSPā?   
Skatīšos, kas un kā tur tagad notiek. Cik procentuāli domā apmeklēt sēdes?   Pienākums 
apmeklēt  visas.  (Kāds  piebilst,  ka  esot  Domē  arī  pastāv  tāds  pienākums)  Domē  arī, 
nesanāca. Akmens iepazīstina, ka ir iekšējās komunikācijas vadītājs, smalkā oficiālā balsī 
 Cik ilgi domā būt students?  Līdz jūnijam 100 banāni sanāks. (Jautājums par lojalitāti 
LUSP`am)  Es esmu lojāls studentiem, kas pa mani iebalsojuši? Kas ir LUSPs?
Ierosina balsot atklātā balsojumā – vienbalsīgi pieņemts. 
Notiek vēlēšanas: vienbalsīgi apstiprināts, ka LUSP FMF pārstāvis būs Aigars Rasnačs.

Malvīne  piebilst,  ka  paskatījās  plānotājā  un  ka  tomēr  tiek  uz  FSPP,  un  vai  var  paturēt 
kandidatūru. Papildus FSPP vēlēšanas vienbalsīgi nolemj atstāt pie punkta – Dažādi.

7. SP galējais viedoklis Cepīša jautājumā
Daniela izstāsta situāciju. Oskars ierosina dot vārdu tiem, kas šo lietu ir virzījuši. Ierosina 
10 min kopīgai diskusijai. 
Izsakās Sintija Cepītis pēc dvēsles un uzvedības ir vecāks, kā oficiāli, un no tā cieš visi. 
Dekāns apsolījās, ka risinās fakultātes iekšienē, un ar pagājušā gada septembri Cepītis būs 
nost, bet atnācām un viņš bija vēl šeit. Oskars aicina parādīt zobus un ragus, jo viņi jau sen 
solīja  un  mums  vienkārši  jāiet  augstāk.  Vāvere  oponē,  ka  informējam  viņus,  ka  esam 
gatavi iet, bet dodot viņiem iespējamu izdarīt lietas līdz galam. Sintija dalās domās  Tikai 
2017. gada septembrī Cepītis nebūs pa visam, nu, ne uz pasaules, bet fakultātē. Oskars  
pasniedzējs  ir  tik  labs,  cik  labs  viņš  ir  savā  sliktākajā  lekcijā.  Rasnačs  saka,  ka  jādod 
vadībai pēdējā iespēja, jāiet un jāsaka, ka SP sēdē izskan viedoklis, ka varam iet pie Stoņa. 
Vāvere ierosina dot variantus par kuriem mums balsot
1) uzstādām ultimātus, ka Cepīti jāatlaiž pa visam
 2) uzreiz darbojamies un ejam pie Stoņa
3) samierināmies un priecājamies, ka Cepītim ir tikai difi 2

Atklātas vēlēšanas. Vienbalsīgi par pirmo variantu  uzstādām ultimātu vadībai.

8. LU Satversmes sapulce



Akmens informē par šo sapulci un mūsu 4 iespējamajiem kandidātiem, bet varam vairākus 
sūtīt, tad tos kopējā atlasē iespējams vēl izvirzīs. Sapulce notiks 21. aprīlī. Izvirza Akmeni, 
Vāveri,  Rasnaču,  Brendu,  Danielu,  Daci,  Malvīni,  Sintiju,  Lauru,  Locānu.  Apstiprina 
Akmens.  Akmens  atver  epastu,  ka  patiesībā  ir  atklātā  pieteikšanās  un  šis  process,  ko 
tagad darām ir lieks. Virzāmies tālāk.

9. Atvērto durvju dienas
Daniela  informē par datumiem katrai  studiju programmai. Lācis  lūdz dažus cilvēkus 16. 
martā, lai pastāsta skolēniem par fiziķiem. Locāns apsolās atrast cilvēkus, kuri būtu gatavi 
tur būt.

10. Dažādi
Malvīne vēlas uzturēt savu kandidatūru FSPP. Izsakās, iesākot, ka atvainojos, ka sajaucās 
ar  saviem  laikiem.  Jautājumi.  Diskusija,  kurā  esam  pārliecināti,  ka Malvīni  jāievēl,  bet 
izlemjam izjokot. 
Daniela iziet ārā pasaukt Malvīni  klausies Malvīn, sorī, nebūs!
Ierosina balsot atklātā balsojumā – vienbalsīgi pieņemts. 
Notiek vēlēšanas: vienbalsīgi apstiprināts, ka FSPP būs arī Malvīne Nelda Strakova.

Sēde beidzas un visi ātri pazūd, ka es pat neesmu paspējusi sasave`ot doķi. Daniela man 
jautā – nu kā? Es – nu, maz joku šodien bij. ŠŅUK.


