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Protokols 

 

LU FMF SP 9. kopsapulce 

 

(06.06.2016.) 

 

Norises vieta: Zellija 

 

Sēdi vada: Rota Brūna 

 

19:20 – sēdes sākums 

Biedri: Rota Brūna, Daina Damberga, Laura Orliņa, Toms Akmens, Ilvija Lazdiņa, Liene 

Vilne, Krišjānis Auziņš, Oskars Sjomkāns, Aigars Rasnačs, Sintija Trafimoviča, Andris 

Locāns, Malvīne Nelda Strakova, Pēteris Ratnieks, Brenda Beķere, Toms Vāvere, Jānis 

Blūms, Dace Gaile (ierodas 19:48) 

1. Iesniegumi.  

Daniela un Madara par to, ka neapmeklēs šo sēdi. Madarai attaisnojums arī par iepriekšējās 

sēdes attaisnošanu. 

PAR – 16, PRET – 0, ATTURAS – 0 

2. Darba kārtība.  

Aigars ierosina atstādināt viņu no LU SP. Beigās tomēr, apspriežot LU SP grafiku, lemj, ka 

nē, lai Aigars aiziet uz pēdējo sēdi. 

DK apstiprināšana. 

PAR – 15, PRET – 0, ATTURAS – 1 

3. Tikšanās ar vadību. 

Atskaitās Rota. Valde tikās ar jaunievēlēto dekānu Lāci. Viņš grib turpināt sadarbību, prasīs 

mums jautājumos viedokli. 

4. Biedrība (t.sk. statūtu labojumi) 

Atskaitās Krišjānis. Pie vispārējiem notikumam jālabo 1.3., jo neskan pārāk labi, ja esam 

Biedrība, nevajadzētu minēt vēlēšanas. Biedrības statuss jāatrunā punktā 1.8. Atsevišķi 

jāatrunā ka, valdes locekļi ir biedri un tiek ievēlēti uz gadu. Punktā 1.9. jāmaina adrese. 



Konsultējoties ar Kirilu, daudz kas ir precizēšana saistībā ar to, ka FMF SP ņem biedrības 

statusu. 

Aigars stāsta dzirdētas baumas par to, kas pirmais – FMF SP statūti bijuši ātrāk kā LU SP 

statūti un, iespējams, bijuši par pamatu LSA statūtiem; Aigars ierosina diskusiju par to, kas 

būs par pārkāpumiem; kāpēc vispār biedrība (izdiskutēts jau sen, sen). 

Rota ierosina apstiprināt statūtu labojumus, kad ieradīsies persona numur 17. 

5. Valdes locekļu atskaites (par visu semestri) 

Malvīne dabūja naudu SP tāfelei. Yass. Rudenī būs labāks nets. Bija talka. Cepa ciparkūkas. 

Maizīšu aparāts – Neimanis saka, ka nebūs. Par tējkannu, cerības vēl nav atmestas. Nākamajā 

semestrī vēl šis tas jāizdara. 

Pēteris Ratnieks – pabakstīju Vēzi. Sūta e-pastus pasniedzējiem. Cepītis pēc nākamā gada 

vairs nemāca (Sintijas nopelns). Optometristiem ir problēmas. 

Dace ierodas Pētera muldēšanai pa vidu.  

Pēteris kaut ko filozofē, ka jāpārceļas uz Torņakalnu, un tad būs ok. Pēteris brauc uz fakultāti, 

lai paēstu kultkafē. Un notika zinlit konkurss. 

Brenda. Sagaidīja budžetu. LB dabūja uzlīmes, reprezentācija vēl nav pasūtīta. Brenda daudz 

ko darījusi, bet, kā uzskata, ne tieši saistīti ar savu virzienu. Būs televizors. 

Dace atskaitās. PR virziens braukāja pa skolām, Skola 2016. EZD. Tā īsumā viss. Par 

uzņemšanas nedēļu sāks domāt pēc nedēļas 

Rotai atsūtīta Danielas atskaite. Bija valentīndienas balle. FMD taisīja karaoke pasākumu.  

Rota atskaitās. Ir 9. kopsapulce (8., ko vada Rota). Pārņēma FMD organizēšanu. Daudzas 

lietas, daudzi neformālie pasākumi. Par kultūras virzienu nav īsti, ko komentēt. Gāja gan labi, 

gan grūti – interesanti, katrā ziņā. 

Rota ierosina balsot par statūtu grozīšanu, jo ir Dace. 

PAR – 16, PRET – 1, ATTURAS – 0. Statūti grozīti! 

6. Revīzijas komisijas ziņojums. 

Atskaitās komisārs Vāvere. Komisārs Pēteris netika, komisārs Romāns ir ārzemēs un viņam ir 

problēmas.  

Protokoli. Visām kopsapulcēm ir protokoli. 3 no 7 valdes sēdēm ir protokoli. 1 no 5 tikšanās 

reizēm ar vadību ir protokols. Citu protokolu nav. Komisārs Vāvere uzsver, ka sēdes atskats 

nav protokols. 

Rota nedod revīzijas komisijai iesniegumus. Komisārs Vāvere pauž, ka valde kaut ko slēj. 

Komisārs Vāvere un Čaks Noriss konstatēja, ka no fizmatu resursiem pazudusi fazer šokolāde 

un maize. 

Revīzijas komisija uzticās, ka melnās kases čeki nav viltoti. Apgrozījums ir plusos. 

Budžeta izlietojums. Gari un laicīgi. Maziņš ieberziens par EZD naudu un pazaudētiem 100 

eināriem. 

Rota liek izstaipītes, cerībā, ka visi aizmirsīs RK ziņojumu. 



7. Vēlēšanu komisijas izveide. 

Akmens iebilst pret atklātām vēlēšanām 

RK izvirza Brenda, Malvīne, Pēteris Ratnieks, Dace, Rota. Uztur – Brenda, Malvīne, Pēteris. 

3 cilvēki ir.  

RK aptiprināšana. PAR – 17, PRET – 0, ATTURAS – 0. 

Izteikšanās laiki. 

Ierosinājumi: 

1+1+18. Par – 2 

2+2+1. Par – 2 

2+5+5. Par – 12. Tāds būs formāts. 

8. Valdes vasaras pilnvaru piešķiršana. 

Rota rosina balsot par lēmējvaras pilnvaru piešķirt SP valdei. Visi kaut ko šūmējas. 

Balsojums. PAR – 17. PRET – 0. ATTURAS – 0. 

9. Kultūras darba grupas vadītāja vēlēšanas. 

Ierosinājumi – Krišjānis Auziņš, Jānis Blums, Rota Brūna (wut?), Laura Orliņa, Ilvija 

Lazdiņa, Oskars Sjomkāns, Andris Locāns, Toms Vāvere, Toms Akmens, Daina Damberga. 

Neviens negrib. Lohi. 

Mēginām vēlreiz. Laura, Krišjānis, Daina, Jānis. 

Nebūs valdes loceklis. 

10. Baldone. 

Atskaitās Oskars. Pagājušoceturtdien (2. jūnijā) bija sēde. Sataisīja +/- laika tabulu. Ojārs sāks 

rukāt ar sponsoriem vēlāk. Gaida idejas. Tas viss. 

11. Izlaiduma balle. 

Rota saka, ka jāziņo par lētām, sev zināmām grupām gada fizmatam Zāģerim. 

12. Mēnešu aktīvisti. 

Marts – Pēteris Ratnieks, par diskusiju ar pasniedzēju Vēzi. Zinātniskās literatūras konkurss 

arī. 

Aprīlis – Laura Orliņa. Par palīdzīgu roku fizmatdienu pasākumos. 

Maijs – Krišjānis Auziņš. Jo statūti un biedrības statusa progress. Kā arī FMD atskata 

pasākums. 

13. Dažādi. 

Ziemeļvidzemes pārgajiens. Rota ierosina, ka Toms V un Kalvis varētu uztaisīt pārgājienu.  

Komisārs Vāvere prezentē plašāk. Būtu stilīgi – pārgājiens Rūjiena-Naukšēni, būs 

degustācijas. Dace, kas dzīvo tur kaut kur, saka, ka jāpārbauda, vai tuvumā esošās sliedes ir 

izejamas. 



11 cilvēki ir ieinteresēti. Komisārs Vāvere kā orgs nešķiet īpaši ieinteresēts. 

Plaģiāts. Rota atskaitās, ka piektdien (3. jūnijs) SP pienāca sūdzība. Holsta izstāsta, ka opto 

neklātienes maģistra darbam nokopēta teorētiskā daļa. Rota SP vārdā atzina, ka tas tik tiešām 

ir plaģiāts. ORZN sēdē nolēma, ka nevar laist cauri, sūta dekānam. Čalis tiek eksmatrikulēts.  

Rota paskaidro Locānam, ka nedrīkst neko lemt, ja SP neatzīst to par plaģiātu. 

Interesanti – darba vadītājs nebija pamanījis, ka tas ir plaģiāts, un viņš bija darba vadītājs arī 

oriģināldarbam. Viņš arī parakstījies nodaļas sēdē, ka tas ir plaģiāts. SP nesaprašanā. 

Brenda kaut ko lūdz dabūt rokā Virgu, jo ir rēķini. 

Rota slēdz sēdi. 

Sēdes beigas: 20:40 

Protokolēja: Toms Akmens 


