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Protokols 

LU FMF SP  1. Sociālās ministrijas sēde. 

21.12.2016 

 

Norises vieta: Zellija, SP telpa 

Sēdes sākums: 16:40 

Sēdi vada: Lana Lazareva 

Dalībnieki: Daniela Reihenbaha, Lana Lazareva, Irina Marčenko, Dace Gaile (atnāk 

16:40), Malvīne Strakova (ierodas 17:00), Lelde Švinka (ierodas 17:00) 

Darba kārtība:  

1. Mācību telpa. 

2. Svaru zāle. 

3. Līvas SP telpas talciņa. 

4. Dažādi. 

 

Mācību telpa. 

Kad tika kārtota SP telpa, tika izdomāts, ka varētu uztasiīt/pārtaisīt pufus + nopirkt vēl 

dažus mazos. Ielikt tos SP telpā un uzlabot 114. Uztaisīt mācību telpu mājīgāku. Var 

uzrakstīt projektu, iesniegt LU SP. Izskan doma, ka nevajadzētu tur neko īsti mainīt, jo 

telpa paredzēta, lai mācītos. Izskan ierosinājums uztaisīt aptauju f.lv, vai fakultātēs 

student grib mājīgāku mācību telpu. Tomēr cilvēki iet mācīties uz mācību telpu, ja būs 

mājīgi, vai tur notiks mācīšanās?  SP telpas pufus ārā nav jāmet, jo tie ir dārgi, bet ir citas 

lietas, kas jāmet ārā vai jāpārvieto uz aiz100 no SP telpas.  

 

Svaru zāle. 

Telpu ierosināja kārtot Mārcis. Būtu labi izslaucīt putekļus un citas lietas (meitenes 

neapmeklē svaru zāli, tāpēc vēl tīrāmās lietas nezināja). Mārcis bija plānojis 16. februārī 

uztaisīt tur talku, sakārtot visu. Varbūt Kristaps grib palīdzēt? Zvanam. Neatbild. 

Atstāsim Mārča ziņā ar sociālās ministrijas atbalstu.  

“Mini svaru zāles talka sadarbībā ar sociālo ministriju.”  



 

Līvas SP telpas talciņa. 

Līva diemžēl neieradās uz sēdi. Kad Lana ar Līvu kārtoja SP telpu, Līvai bija grandiozi 

plāni. Viens no tiem - uztaisīt vietu, kur atstāt jakas (uztaisīt āķīšus blakām skapim), 

iztīrīt skapi, kur dzīvo prusaki. SP telpu kopumā būtu labi uzkopt. Doma – varbūt tajā 

pašā 16. februārī, pēcpusdienā, uztaisām arī iekštelpas talku. Vajadzētu pēc 

Valentīndienas balles, jo pēc balles būs atkal viss netīrs, apgružots, utt. 

 Tiek atrasti veci, sapelējuši salāti, kas smako.. SALĀTI. KAM TIE SALĀTI???!!!  

Reizē būtu labi uzkopt svaru zāli, SP telpu, aiz100. Ceturtdiena – labs eksperimentāls 

variants – izmēģināt mini talku darba dienas pēcpusdienā. 

Tomēr jāierosina Mārcim, ka 17. Februārī jārīko Valentīndienas balle un 23. februārī 

varam taisīt talku. 

 

Dažādi. 

Manāms sašutums SP telpā esošajiem par telpas kārtību. Šeit ir ļoti liela nekārtība!  Šī 

bundža, šie cepumi, šie appelējušie SALĀTI.  

Matemātiķiem jāliek eksāmens programmēšana 100. telpā, problēma, ka rozetes ir tikai 

telpas beigās, būtu labi sagādāt studentiem pagarinātājus. Jārunā ar Gustavu. Lai iejūtas 

savā mazajā amatā! 

Sēdes beigas: 17:12 

Protokolēja: Irina Marčenko 

 


