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1. Tavs mērķis 

2. Zeļļu iela Nr. ? 

3. Lāča e-studiju revīzija 

4. Ministru sēdes 

5. Tikšanās ar veco valdi 

6. Tikšanās ar vadību 

7. Kad atkal tiekamies ? 

Sēdes sākums: 17:02 

Sagaidot Malvīni, sadalām mēbeles, un sākam sēdi.  

1. Tavs mērķis 

Tagad, kad visi biedri neskatās un nedzird tevi, izstāstiet, kāpēc jūs esat valdē. Kādi ir 

jūsu mērķi šogad? Lana, sāksim ar tevi. 

Gribēja būt sociālais ministrs, jo šis amats šķita visvairāk piemērots. Grib iegūt 

pieredzi, ieintegrēties SP, arī pastrādāt produktīvi un izbaudīt darāmo. No konkrētām 

lietām šobrīd fizmatu divāni koridoros un talkas. /Tas ir aptuveni tas, ko varēju par 

sevi pateikt, kamēr nerakstīju šo protokolu./ 

Sākas mini sociālais brainstorming:  SP telpā parādās viedoklis, ka varētu sakārtot 

svaru zāli, šajā iejaukt arī Vimbu, kurš nav apmierināts ar nekārtību. Mārcis jautā, vai 



tiks rīkota talka. Talka būs. Plāno pie sporta zāles durvīm pielīmēt zīmīti, lai aicinātu 

pastrādāt arī tos, kas aktīvi sporto Zeļļos. 

Melitas mērķi: iegūt pieredzi un nesačakarēt Brendas izdarīto. Melita sarunāja 

tikšanos ar Brendu, lai parunātu par pienākumiem. Malvīne piedāvā ieslēgt mūziciņu 

noskaņai. 

Malvīnes mērķi: patika pagājušais gads, arī grib nesačakarēt izdarīto, un ka grib 

uzturēt labu informācijas plūsmu. Pie informācijas plūsmas Daniela ieminas par 

LUSP FSP vadītāju e-pastu listi un info, ko tur sūta. Saka, ka pievienoja tur Malvīni 

un, sakarā ar to, ka pagājušogad tur bija arī finansists, jautā vai Melita arī būtu 

ieinteresēta saņemt e-pastus no vadītāju listes. Melita apdomājas un piekrīt. 

Romāna mērķi: mērķis nesajaukt MSPP, kur arī tika ievēlēts, un Akadēmisko 

ministriju. Grib uzlabot studiju programmu ne tikai matemātiķiem, bet arī pārējo 

nodaļu studentiem. Plāno tikties ar kursa vecākiem. Pirmā sēde paredzēta 

nākamnedēļ. Daniela saka, ka kursa vecākos ir jādod darbi un jāaicina iesaistīties. 

Mārcis iesaka kursa vecākos motivēt, jo grūti izspiest no kursa to, kas viņiem pašiem 

neinteresē.   

Mārča mērķi: «nu nezinu, gads jau tulīt beigsies.. » Daniela smejoties aizrāda, ka šis 

sasaukums būs līdz 2017.gada novembrim. Gads tikai tagad sākas. Grib iesaistīties 

Ziemassvētku balles organizēšanā, iepazīties ar fizmatu pasākumiem un tradīcijām, 

veiksmīgi tās saglabāt, kā arī noorganizēt SP saliedēšanas pasākumu. Mārcim prieks, 

ka Daņiks (Skorpions) ir ievēlēts par sporta cilvēku. Daniela piedāvā Mārcim palīdzēt 

Brendai un Rotai sarīkot SP eglīti Jaunpiebalgā. Pieslēgties vairāk ar tieši ar 

saliedēšanās pasākumiem. Mārcis pieraksta šo. 

Leldes mērķi: grib padarīt fizmatu dzīvi jautrāku, vairāk lietot sociālus tīklus, mēģinās 

popularizēt fizmatus ārpus šīs fakultātes, lai vairāk studentu nāk, praktiski viss tas, ko 

Lelde pieminēja savā kandidēšanas runā izskanēja arī šovakar. 

Danielas mērķi: uzturēt pozitīvu mikroklimatu valdē, ļoti vēlas sastrādāties ar jauno 

valdi, īpaši ar Romānu, kas patīkami viņu pārsteidza. Paliksim ar jums par čomiem ! 

Aicina ņemt ēdienu un dzērienus uz sēdēm, lai viss nebūtu galīgi nopietni. Daniela 

saka, ka ir jālasa viņas garie e-pasti. Plāno iesaistīt visus biedrus. Aicina pārējos 

valdes locekļus arī bakstīt cilvēkus uz lietu darīšanu, lai nav ilgi jāmeklē, kuru varētu 

atzīt par mēnēša aktīvistu.  Rodas ierosinājums jeb drīzāk ideja nominēt Daņiku 

jaunam fizmatu rekordam - «Gada censonis» par īpaši aktīvu kandidēšanu. Cits 

ierosinājums – atzīt Daņiku par mēneša aktīvistu. 

2. Zeļļu iela Nr ? 

Ātrā palīdzība nespēja atrat ēku ar adresi Zeļļu iela 27. Ojārs rakstīja FMF SP čatā, ka 

esot izstaigājis apkārt koju ēkai un tās numuru neesot ievērojis, kā arī pamanīja, ka 

fakultātes ēkai ir vēljoprojām piekārtots Nr8.   

Tieši laikā ienāk Ģirts (17:15), saka, ka šo lietu caur SP būs grūti mainīt, jo tā ir 

pašvaldības lieta, bet kaut kas ir jādara, lai nerodas problēmas ar navigāciju. 



Lieliska iespēja Lanai iepazīties ar Neimani, un Malvīne pat šoreiz paturēs viņu aiz 

rociņas (Lanu). Jo ātrāk, jo labāk. notiek fiksais brainstorm, kad to labāk izdarīt.  

Mārcis grib šo pacelt Bez Tabu, taču reklāma sanāk slikta. Bet slikta reklāma tāpat ir 

reklāma, Romāns spēj pārliecināt Mārci par pretējo, skaidrojot, ka viss jāpasniedz ir 

fokusējoties tieši uz mājas nummurzīmi.  

3. Lāča estudiju revīzija 

Par šo jau runājām PBSā. Ideja tāda: Lācis solījās salabot tukšumus estudjās. Romāns 

e-studijas nekad nav lietojis, bet tā ir laba lieta, ko izdarīt akadēmiskajam ministram. 

Jārunā ar kursa vecākajiem, jāiziet visiem kursiem cauri un jāizlabo. Lelde piedāvā 

izveidot aptauju par šo, lai zinātu, cik daudziem tas vispār ir vajadzīgs. Romāns saka, 

ka šo izrunās savā Akadēmiskās ministrijas sēdē, aicina visus ierasties un darboties. 

4. Ministru sēdes 

Sociālā ministrija 

Lana jautā, cik bieži tās jārīko. Tā kā nav lielās vajadzības baigi spiest uz šo, Malvīne 

ierosina reizi divos mēnešos. Lielākoties visu ir iespējams izdarīt patstāvīgi, reizēm 

ciemojoties pie Neimaņa, bet sēdēs vieglāk uzzināt, kas cilvēkiem uz sirds. 

Atkal random brainstormings - Izskan doma visiem nākt DACā darīt flešmobus ar 

ķiverēm, ja bail no plaisām.  

Ienāk Brenda(17:35): SQUEEE, mums jaunā valde, tik nice! Melita un Brenda runā 

par savu satikšanos. Ienāk Irina (17:38) un nepaliek. Brenda aiziet(Vai tiešām ?). 

Akadēmiskā ministrija 

Romāns grib rīkot sēdes piektdienās, bet tad nav cilvēku. Romāns domā. Pēc 

dokumentiem sēdes jātaisa reizi 3 nedēļās. Daniela izsūtīs epastu listes, uz kurām sūtīt 

sēdes izsludināšanu. Romāns nākamnedēļ plāno pirmo kusa vecāko sēdi. Paliek 

jautājums: cik ilgi pirms sēdes jāizsludina?  

Kirils uztaisīs Brieža anketu, kuras būs jāaizpilda visiem biedriem ar mandātu, lai 

viņu informācija nonāktu f.lv sistēmā. 

Brendai kārtējo reizi nesanāk aiziet prom, jau kādu laiku no vietas Brenda ienāk un 

aiziet  

Kas ir Kirils ? Par kuru Kirilu mēs runājam ? Solovjovs vai Suvorovs ? Būt vai 

nebūt ? Tas ir jautājums.  

Daniela aicina ierasties pie Kirila uz mini semināru, kurā izrunās likumus par to kā 

top raksti un kā jālieto pareizi f.lv mājaslapa. Obligāti jāierodas, lai neatkārtotu 

pagājušā gada kļūdu, kad cilvēki solīja, bet neatnāca. 

Kas ir cilvēki ar labu gramatiku ? Kurš varētu labot rakstus? Ir 3 jauni brīvprātīgie -  

Malvīne, Alfrēds un Irina. Mārcis : kas ir tie ķekši? Daniela izskaidro fizmatu ķekšu 

sistēmu. Par šo arī tiks runāts apmācībās.  

 



Kultūras ministrija  

Mārcis gandrīz grib uzņemties darīt lietas pats. Jāsāk jau smadzeņot par 

Valentīndienas balli. Sēdi mēģinās rīkot Ziemassvētku balles nedēļā. Daniela iesaka 

uzrunāt Brendu/Rotu un pieslēgties SP eglītes veidošanā tieši ar saliedējošām 

aktivitātēm. 

Daniela piebilst, ka viņai nepatīk valdes locekļu e-pasti, lūdz viņus nomainīt. 

Diktatūra. Grib, lai visiem ir gmail.com (slēptā reklāma?). 

Propogandas ministrija 

Domā kaut kad drīz, Lelde atzīst, ka viņa melo, un ka sēdes nebūs. Joks. Grib sēdi 

veidot tulīt, kamēr ir haips iekš SP. Sola sēdi nākam/aiznākamnedēļ. Solās rakstus 

aicināt veidot biežāk, nekā ministrijas sēdes. Ir jau idejas rakstiem! 

Lana pamet sēdi plkst.18:08 

Lelde turpina protokolēt. 

5. Tikšanās ar veco valdi 

Vai vispār vajag? It kā vajag, bet kaut kādā neformālā gaisotnē, piemērām, “Alā”, 

“Vincentā”, “Ampīrs”, “Ostas Skati”. Daniela iesaka “Sapņi un Kokteiļi”, bet tagad 

visi domā par “Ļeņingradu”. Nolemts, ka “Ļeņingrada” būs the place. Varētu kādā 

svētdienā. Malvīne saka, ka decembris baigi saspringts, varētu kaut kādas šitādas 

padarīšanas atstāt uz pēc sesijas laiku. Visi domā. Tikšanās ar valdi tiek atlikta uz pēc 

sesiju.  

(Aizgāja runas par Pakistānas aso kebabu, vēljoprojām baigi par asu viņš.) 

6. Tikšanās ar vadību 

Jau norunāja, ka tiksies 14. vai 15. decembrī, iepazīstināsim ar sevi. Nolēmām, ka būs 

15.decembrī plkst.16:30. Jānopērk kūka, jo kūkas ir nice. Mārcis negrib “Cielaviņu”, 

visi šokā. Nevaram izlemt, kādu kūku vajag (pirmās nesaskaņas). “Cielaviņa” esot 

meiteņu kūka.. Grib 2 kūkas. KŪKAS IR LABA LIETA.  

7. Kad atkal tiekamies? 

Pēc 2 nedēļām šajā pašā vietā un laikā (13.12.2016). Kaut ko ieminās par LUSP eglīti 

tajā laikā, bet tas nevienu neinteresē.  

 

Sēdes beigas: 18:34 

Protokolēja: Lana Lazareva, Lelde Švinka 

 


