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2. Kursa vecākie 

3. Vēzis 

4. ZLK 

5. Dažādi 

Sēdes sākums: 18:33 

1. Lāča e-kursu revīzija 

Daniela pastāsta, kas ir Lāča e-kursu revīzija. Respketīvi Sandris Lācis uzdeva FMF SP 

noskaidrot, trīs kursus katrā studiju programmā, kuriem ir nepieciešami uzlabojumi e-

studijās. Romāns saka, ka matemātiķiem vispār nav nepieciešamas e-studijas. Iemesls tam 

ir fakts, ka matemātiķiem e-studijās pasniedzēji neievieto informāciju. Rota stāsta, ka 

fiziķiem gan viss ir diez gan augstā līmenī, taču vienmēr irk o uzlabot. E-studijās 

vajadzētu būt gan lekciju konspektiem, gan prezentācijām, kā arī laboratorijas darbu 

protokoliem.  

Dace ierosina pasniedzējiem ieteikt izmantot kalendāru. Runājot par trūkumiem -  

fiziķiem kursa kosmisko informāciju tehnoloģijas e-studijās ir diez gan sūdīgas. Rota 

uzskata, ka vajag fiziķiem lekcijas konspektus.  Trūkst lekciju konspekti kvantu fizikā. 

Romāns uzskata, ka e-studijas jāsāk uzlabot 1. kursā, lai nākotnē matemātiķi sāktu lietot 

e-studijas. Rota informē, ka pirmajā kursā fiziķiem ir materiāli e-studijās. Fizikā 

vajadzētu sākt ar 2. kursu. Alfrēds saka, ka viņam kā matemātiķim problēmu nav.  

Rodas ierosinājums, izveidot aptaujas, kuras nodot kursu vecākajiem, lai uzzinātu, kuri ir 

tie kursi kuros trūkst lietas. Lai dabūtu informāciju no fiziķiem jāprasa Ārijai informāciju 

par fiziķu kursu aptaujām + par iespēju pievienot papildus jautājumu(s) par e-studijām. 

Toms uzņemas šo izdarīt. Malvīne piesakas palīdzēt Romānam ar matemātiķu aptauju 



izveidi. #DynamicDuo. Daniela aizies pie Guntas Krūmiņas noskaidrot par iespējām 

aptaujāt optometristus. 

2. Kursa vecākie 

Romāns akcentē, ka reti kurš zina kursa vecāko pienākumus. Toms stāsta, ka kursa 

vecākajiem jāapmeklē akadēmiskās sēdēs, un kursa vecāko tikšanā, jābūt saites 

veidotājam starp kursa biedriem un SP. Ir arī savi bonusi. 

Tiek izlemts, ka vajag individuāli uzrunāt katru kursa vecāko e-pastiski, lai aktīvāk 

iesaistītu kursa vecākos Akadēmiskajā darbībā. Romāns piedāvā kādam citam rakstīt e-

pastu individuāli katram kursa vecākajam. Daniela iesaka Romānam pašam rakstīt, 

tādejādi Romāns varētu sevi iepazīstināt un pastāstīt, kas viņš tāds īsti ir un ko grib. 

Romāns jautā vai klātesošajiem kursa vecākajiem ir kaut kas sakāms. Alfrēds stāsta, ka ir 

grūti saprast pasniedzēja rakstīto krīta dēļ. Izskan pieņēmums, ka tāfeles ir pie vainas, jo 

krīts nešķiet slikts. Izskan ideja, ka varētu mainīt tāfeles, Malvīne stāsta, ka ir palikuši 

saziedotie 100eiro, kurus varētu novirzīt uz jaunas tāfeles iegādi 100. auditorijā. (meklējot 

informāciju par tāfeļu cenām, saprotam, ka skaitļi ir astronomiski un to atļauties 

nevaram) Tā kā drīzumā pārvāksimies uz Torņakalns 2.0, saprotam, ka tāfeles iegādei 

nav jēga + jaunajā ēkā būs jaunas tāfeles un vecās nebūs, kur likt. Diskusijas laikā (kurai 

bija diez gan ļoti grūti izsekot) izskan minējums, ka arī lampas varētu būt pie vainas, jo ir 

diez gan slikts apgaismojums.  

3. Vēzis 

Tiek stāstīts, ka MSPP uzskata, ka Pēteris Ratnieks ir pats savā galvā izdomājis un uzpūtis 

no mušas ziloni, ka ar pasniedzēju Vēzi ir problēmas, taču tā nav. MSPP arī uzskata, ka 

Ratnieks ‘pierunājis pilnas ausis’ studentiem. MSPP vajag speciālistus, kas novērtētu 

objektīvi vai Vēža parsniegtajos kursos ir tiešām problēmas un vai ir nepieciešami 

uzlabojumi. Tā kā “Deloitte” vajag gudrus matemātiķus, viņi grib ar mums sadarboties. 

“Deloitte” uzskata, ka veiksmīgai sadarbībai vajag Phyton valodu, jo tas palīdz gan 

loģiski domāt, gan iemācīties programmēt + tā ir ļoti līdzīga R programmai. vai ieviest R 

programmu, kurā (apstrādā datus) statistiķiem. Pēteris vēlas rīkot tikšanos ar MSPP un 

piesaistīt DF cilvēkus, lai kopistiski novērtētu, ka sir Vēža kursā lietderīgs, kas nē un, ko 

vajadzētu uzlabbot. 

4. ZLK 

ZLK drīzumā tiks izsludināts, sekojiet līdzi informācijai fizmati.lv un gaiteņos. 

5. Dažādi 

Vēlreiz nonākam pie secinājuma, ka tāfeles iegāde ir pārāk dārga un nelietderīga, lētāk 

būtu nomainīt gaismas. Apsveic Akmeni ar uzvaru VIP. Ierosina viņam rīkot erudīcijas 

pasākumu. Izskan minējums, ka to varētu organizēt Fizmatdienu ietvaros šogad. 

Iespējams arī atrāk -februārī. Toms Ierosina Danielai likt SPP parstāvjiem un FMF 

domniekiem atskaitīties kopsapulcē par izrunāto attiecīgajās sēdēs. 

Sēdes beigas: 19:40 

Protokolēja: Daniela Reihenbaha 


