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Protokols 

 

 

LU FMF SP 8. kopsapulce 

 

19.03.2018 

 

Norises vieta: Zellija, 233. telpa 

 

Sēdi vada: Laura Orliņa  

 

Valdes locekļi/biedri: Marija Terlanova, Dace Osīte, Līva Elizabete Liepiņa, Laura Orliņa, Karlīna 

Pole, Guna Brenda Pogule, Ernests Einbergs, Diāna Lagocka, Kaspars Vītols, Kriviņš, Ziemelis, 

Karlīna Pole, Aloizs Ostrovskis, Malvīne Strakova, Samanta Zorge. 

 

Viesi:  Kalvis Lauberts, Artūrs Mikāls, Didzis Bērziņs, Viktorija Leimane, Kristaps Bergfelds 

 

Darba kārtība: 

1. Iesniegumu apstiprināšana 

2. Mandātu apstiprināšana 

3. Darba kārtības apstiprināšana 

4. Balsu skaitīšanas komisijas izveide 

5. Logo 

6. Dažādi 

 

 

Sēdes sākums: 18:26 (vajadzēja būt 18:00, bet Laura sliņķe kavēja + paspējām parunāt ar Kristapu 

par vēstnešiem un braukšanu pa skolām) 

Pirms sēdes:  

Fizmatu braukšana pa skolām. Darba grupa un braucēji:  

Didzis, Maša, Ziemelis, Laura, Samanta, Mikāls, Lauberts, LEL, Malvīne.  

Pēc šīs sēdes tiekamies Ezītī.  

1.Iesniegumu apstiprināšana 
 

Laurai daudz iesniegumi.  

 Patriks nav, viņš balso par melnu kvadrātu ar FMOF. 



 Kriviņš vēlās pieteikt savu rekordu “visvairāk pateiktie “ja” lekcijas laikā”, no Kaspara Tara 

– 864 reizes.  

 Andra atsakās no mandāta, jo nespēj būt sēdēs, bet viņa mūs mīl un bučo. 

 Reihenbaha nebija uz 7. kopsapulci, jo izdomāja sevi palutināt un pierakstījās uz manikīru 

(netīšām) un šodien arī nebūs.  

 Gabija nebija uz 7. kopsapulci, jo viņai bija dzimšanas diena.  

 

Visi iesniegumi ir apstiprināti vienbalsīgi. 

 

2.Mandātu apstiprināšana 
 

Viktorija apstiprināja mandātu.  
 

3.Darba kārtības apstiprināšana 
 

Vienbalsīgi, izņemot Ernests pret. 
 

4.Balsu skaitīšanas komisijas izveide 
 

Par logo balsojam aizklāti.  

Izvirzīti: Aloizs, Karliša, Didzis, Kaspars, Kalvis 

Apstiprina: Aloizs, Didzis, Juris, Kalvis 

* aplausi * 

 

5. Logo 
 

Laiks: 1:15 (minūti izsakās, 15 min apspriež)  

Par: 9 Pret: 3 Atturās: Maša+1 

Pieņem laiku 1:15 
 

Par Ziga logo: ir ideja dot viņam 1 min. Zigmārs dara bezsakaru. Veselu minūti. Šis bija drausmīgi, 

viņa logo - liels NĒ . 

Minūte beidzās, uzredzēšanos. Bija ātrāk jārunā.  

 
3 jautājumi Ziemelim:  

 

Alojs: Vai var precīzāku logo?  

Zigis: Nē.  

 

Kalvis: Vai tu būsi dizainers?  

Zigis: Nē. (garš, garš, bet still tas bija nē)  

 

Līva: Vai bezgalība virs F ir speciāli?  

Zigis: Nē.  

 

 

 

 



Mikāls stāsta ievadu, kāpēc ir tieši šādi logo. 

Katram logo savi + un -, katrs var balsot par to, kas patīk.  

 

Kad mēs beidzot balsosim? 

 

Izdomājām numerāciju logo variantiem.  

Katrs izsakās par piedāvātajiem logo: 

 

Kriviņš: 8, jo man patīk, viņš labi izskatīsies uz krekliem, krūzēm u.c. Bet 2 ir the best.  

LEL: 2 ir cool. Es jau minējos, bet viņš daudz sevī ietver; šis ir superīgs, parāda, ka mēs esam radoši, 

oriģināli, forši. 9 arī ir nice, bet acs mani mulsina, taču still pārskatāms un labs.  

Didzis: vai 4 vai  5. Man viņi patīk - ir kruti un jaudīgi.  

Maša: 4, jo patīk.  

Juris: 2, jo izskatās labi, bet tur neredz burtus. 4 arī patīk, jo parāda diezgan atvieglināti un labi izskatās.  

Līva, aizveries.  

Dace: Man patīk 4, jo atgādina EU parlamentu. Bet patīk ari 5, jo visu apvieno.  

Zigis: Patīk 666, bet par to jau stāstīju. Patīk arī 6, jo tur izskatās pēc Inokentija Mārpla. Ejiet dirst.  

Guna: Mums patīk 2 un 4, jo man patīk.  

Ernests: Es neuzskatu, ka simbolā jābūt burtiem, jo tad var likt jebkur, tāpēc man patīk 2.  

Malvīne: Man patīk logo bez acīm un integrāļiem, un dalīšanās zīmēm, so man patīk 4. 6, 8 un 9 ir labs fonts, 

bet acs, modelis un  zīmes – meh. 

Vika: 3. un 4. Logo – jo logo jābūt viegli uztveramam. Nebalsojiet par 2, man nepatīk. Par  6 arī nebalsojiet.  

Kalvis: 2 nē. Vis kaut kas, bet nekas. Nejauciet mūs ar RTU. 1 un 6 arī nē. 4 ir labs, forma un ģeometrija ir 

cool. Daudz teksta cilvēki nelasīs.  

Samanta: 4 un 5 ir cool, bet 5 labāks.  

Alojs: 666 ir labs. Bet par citiem: 5 ir ok. Izskatās pēc LU logo. 9 arī nice, bet O vietā jāieliek apli.  

Diāna: Man patīk 5, 9 un 2.  

Karliša: Man nepatīk 2. Izskatās pēc bērnu pieskatīšanas komandas logo. Besī acs. Tas ir galīgi nezinu. Es 

esmu par 4. variantu, šis ir stilīgs, viņš būs ilgi.  

Mikāls: Mani favorīti - 4 un 9. Labas idejas, man patīk. 

Laura: Man patīk 2, ja to uzlabotu. Man vajag bez burtiem un ar vienu lietu, priekšmetu, simbolu. Chill.  

 

DISKUSIJA (NEKO NERAKSTĪŠU, EJIET DIRST)  
 

Notiek balsošana. 

1. vieta - 4. (10 par) 

2. vieta - 2. (8. par) 

3. vieta – 5.(7 par) 

 

666. variantam bija 4. “par”  

 

Tiek pieņemts 4. logo.  

 

6. Dažādi 

Valdes sēde būs ezītī. Uz redzēšanos.  

Sēde beigta 20:30 

Protokolēja: Marija Terlanova 

  

 


