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Viesi:  

 

Darba kārtība: 

1. Iesniegumu apstiprināšana 

2. Mandātu apstiprināšana 

3. Darba kārtības apstiprināšana 

4. Balsu skaitīšanas komisijas izveide 

5. Baldones galvenā organizatora vēlēšanas 

6. Satversmes sapulce 

7. “Gada Fizmats” nolikums 

8. LUIS anketas 

9. Informatīvi par 

 

 LU SP 

 LSA 

10. Atskats uz “Fizmati uz ledus” 

11. Dažādi 

12. Mini saliedēšanās 

Sēdes sākums: 19:13 

 



1.Iesniegumu apstiprināšana 

 
Patriks šodien nebūs, jo ir seminārā “Kosmiskie laikapstākļi” 

Andra nevar šodien ierasties. 

Visi par, izņemot Artūrs Kriviņš.. 

 

2. Mandātu apstiprināšana 

 
Valts pazaudē mandātu. 

Viktorija ir nākošā rindā pie mandāta, bet viņas šeit nav ☹ 

 Aloij, vai tu apstiprini mandātu? 

- Kādas būs sankcijas? 

 Nekādas. 

 *ļoti klusu* Mēs tevi sitīsim. 

- Nu tad es apstiprinu. 

 

3. Darba kārtības apstiprināšana 

 
Visi vienbalsīgi apstiprina. 

 

4. Balsu skaitīšanas komisijas izveide 

 
Izvirza: Ernests, Līva, Laura, Guna, Marta, Enija, Sabīne, Kaspars, Dace, Karlīna 

Apstiprina: Ernests, Līva, Enija, Kaspars, Dace 

 

5. Baldones galvenā organizatora vēlēšanas 

 
Izvirzītie laiki: 3:3:10 (4 par), 5:3:7 (2 par), 2:2:3 (2 par), 3:3:7 (5 par) 

Izvēlas 3:3:7, Pirmais Toma izvēlētais laiks – svarīgs moments fizmatu vēsturē 

 

Izvirza: Toms, Karlīna, Līva, Guna, Dāvis 

Apstiprina: Guna 

 

Guna runā: Otrā kursa matemātiķe, esmu biju abās Baldonēs, vienā no tām biju pavārs. Esmu 

redzējusi kā šis pasākums notiek no iekšienes. Galvenais, lai pirmkursnieki sapazīstas, un man tā 

bija pirmā reize ieraugot fizmatu SP un tad radās šis pirmais iespaids. Man vajadzēs palīdzību…. 

 

 

Jautājumi 

 

 Vai pašlaik plānot kas jauns/nebijis? 

- Nē, pašlaik nav.. 

 Bet, ja ieteiks kaut ko jaunu? 

- Esmu atvērta idejām. 



 Kad ir Baldone, kāds no orgiem kārtīgi izmanto daudz pa daudz noteiktu šķidrumu, un 

pēkšņi, kādā nakts trases posmā nav neviena. Ko tu darītu? 

- Es zinu, ka pavāriem nav nekas naktī jādara, viņus var ielikt. Varbūt kādu mammu 

nozagt no komandas; pati noteikti arī skraidīšu. 

 3 lietas no kurām tev bail. 

- Bail, ka nevarēšu ar Ernestu sarunāt izbraukāt laikus. Par sponsoriem, bet ceru, ka būs 

labi. Un vieta, jo tas ir baigi vajadzīgs. Zinu kritērijus kuri būtu svarīgi. 

 3 iemesli kāpēc velies to darīt. 

- Nekandidēšu nākamgad par priekšsēdētaju, gribu kaut ko lielu šogad izdarīt. Nav 

kāda cita, kas to labprāt dara, tad gribu lai viss ir kārtīgi. Protams, slava visu mūžu. 

 

Apspriede 

 

 Liekas, ka Guna ir lielisks variants. 

 Šiki mā…. Gan jau būs ok. Ceru, ka būs soda sistēma; ceru, ka būs viņas daudz solītie 

plikumi. 

 Es ar viņu organizēju stratēģisko un viņa visu ļoti labi izdarīja. 

 Nevienam nav ko teikt? 

 Tātad, ja klusē, tad ir labi. 

 Nez cik jūs viņai palīdzēsiet, tāpat kā Leldei nepalīdzējāt. 

 

Visi par atklātām velēšanām. 

 

Vienbalsīgi ievel Gunu par Baldones organizatoru. 

 

 

6. LU satversmes delegātu vēlēšana 

 
LU ir daudz institūciju, izradās, ka krutākā ir LU satversme. Šajā sapulcē ir atvelētas 300 vietas, 

kur 25%  ir studenti, un mums pienākas 4 pārstāvji no fizmatiem. Tai ir jānotiek vismaz reizi 

divos gados, šogad būs mazliet klusāks gads. Notiek 20. aprīlī 13:00. 

 

Izvirza: Samanta, Līva, Toms, Dāvis, Enija, Dace, Marta 

Piekrīt: Samanta, Līva, Dāvis, Enija(rezerve), Dace, Marta(rezerve) 

Neviens nav pret atklātai balsošanai. 

Vienbalsīgi tiek apstiprināti kandidāti. 

 

 

7. Gada fizmata nolikums 
 

Katru gadu ir personību vakars, un ir tāda fizmatu balva. Tas ir labākais, sabiedriskākais un kas 

vel? Sirdī oranžs. Tas labais fizmats saņems 800 eiro. Respektīvi, iepazīstieties ar nolikumu, un 

tad var izvirzīt kandidātus. Vajag parakstus, motivācijas vēstuli, pasniedzēja paraksti. 

 Kādi ir kritēriji? 

- Sekmes, darbība SP, zinātniskā darbība, LUSP , kāda cita organizācija, u.t.t. 



 Uzreiz jautājums par 3.2.2, politiskās partijas? 

- Jā var, vai tas dos tev kaut ko, domā pats. 

Ir 8 cilvēki žūrijā, Lācis, Krūmiņa, Bula, Kitenbergs, Neimanis, Rota, Laura un arī es - Artūrs. 

 Ja ir neizšķirts, tad kam ir izšķirošā balss? 

- Jābūt ¾ balsu, ja nav, tad mainām kandidātus vai arī vēlam vēlreiz. 

Visi par balso, izņemot 1 atturas. 

 

8. LUIS anketas 

 
Bija doma, ka iet un stāsta katram kursam par aptaujām, un arī pastāsta par tās rezultātiem.  

 

9. Informatīvi par 

 

 Fizmatdienas 2018 

 
Forši, ka viss kaut kas notiek. Ja ir jautājumi, sakiet un rakstiet.  

Trešdien ir ekskursija uz Accenture. Nāciet un piedalieties, jo viņi ir mūsu sponsori… 

Varbūt būs kas garšīgs. 

 

 LU SP 

 
Pēc Accenture ir LUSP saliedēšanās pasākums, kurš paredzēts biedriem un aktīvistiem. 

Ceturtdien būs LUSP kopsapulce. 

20. martā – sabiedriskā sēde par logo un citām lietām. 

22. martā būs LUSP dzimšanas diena, pirms brīvlaika tieši. No vakara līdz rītam. 

Lekcijas ir? Nu un, tāpat ejiet. 

7.-8. aprīlī būs “Spēks un jauda”. 

 

 LSA 

 
Grib palielināt darba stundas, lielāku algu. Un paši domā, ka ir smieklīgi, jo nav tak 

naudas. Viņi mainīs kaut kā biedru iemaksu, 1 eiro no studenta. 

Kongresu domā samazināt uz 150 cilvēkiem. 

Ja ir interese, tad var kļūt par LSA domnieku vai par viņa rezervistu. 

Lsa.lv ir kalendārs un ar visiem jaunumiem var iepazīsties. 

  

 Pasākumi 

 
Novusa čempionāts. Jau sešas komandas ir pieteikušās. 

Accenture ekskursija. 

Groziņu vakars trešdien. 

Spēks un jauda. Pa nakti trasē skraidīt un pildīt dažādus uzdevumus. 

 



 Diezgan lieli attālumi. 

 Bet nu nav jau tik tur baigi jāskrien. Bet ļoti interesanti uzdevumi. 

 SLUDINĀJUMS - Artūrs meklē komandu 

 

Rīt nāciet sešos SP telpā, runāsim un domāsim par salidojumu, ļoti jūs gaidu. 

 

8. Atskats uz “Fizmati uz ledus” 

 
Tā ir fizmatu tradīcija izteikt domas uz ledus. 

 

2 DIENAS 

2 STUNDAS 

20 CILVĒKI 

2 STUNDAS 

2 STUNDA 

KINO DRĪZUMA, JUMS TUVĀKAJĀ TEĀTRI 

 

Atbrauca policija, un redziet mēslošana. 

 

Jūsu emocijas: 

 

Man patika, bija auksti 

Bija riktīgi cool; skaņas, panika, ledus skan. 

Bija ļoti auksts, mati sasala. Bet, kad bēru, domāju - šis ir tik cool. 

Forši, spārdīt kūdru bija jautri, gribēju nomirt, bet bija forši. 

Auksti, bet es biju viena no laimīgajiem, kas tika 2 h ātrāk. 

Ja būtu iespēja, šovakar atkārtotu. Tas labi saliedēja un bija forši.  

Man bija z*****b**is. Uzstādījām rekordu… ko mēs izdarījām.. ?A jā, sacentāmies par to kurš 

uzlecot uz kūdras maisa tālāk aizslīdēs. 

 Cik bija? 

 11 metri 

 A kā jūs mērījāt? 

 Ar aci?? 

 

 

9. Dažādi 

 
5. aprīlī, pēc brīvlaika, būs spēļu vakars. 

 Ēdiens būs? 

- Jā. 

 Cik no jums būtu gatavi brīvlaikā paspēlēt biljardu? Nu varam ari sestdien vai svētdien. 

 

 

 



10. Mini saliedēšanās 

 
Vai zināt kas ir totēms? 

Indiāņu stabs. 

Kaut kas līdzīgs ta. 

 

Taisiet visi totēmas un līmēsim totēmu plakāta. 

*Visi taisa totēmus. 

 
Sēde beigta: 20:18 

Protokolēja: Dāvis Kalvāns 


