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Protokols 

LU FMF SP 11. valdes sēde 

12.09.2017 

 

Norises vieta: Zellija, 111. telpa 

Sēdi vada: Daniela Reihenbaha 

Valdes locekļi: Malvīne Nelda Strakova, Lelde Švinka, Lana Lazareva, Melita Vantere, 

Irina Marčenko 

Darba kārtība: 

1. Ministriju sēdes 

2. Ievadlekcija 

3. Logo 

4. Dažādi 

Sēdes sākums: 19:03 

Ministru sēdes 

Daniela jautā ministriem, kad tie grasās organizēt savas ministrijas sēdi, jo tā ir 

lieliska iespēja iesaistīt pirmkursniekus SP dzīvē un dot viņiem darbus. Lelde sola PR 

ministrijas sēdi 18. Septembrī. Runās par Baldones atskata rakstu, hūdijiem, PR 

possibilities un Zinātnieku nakti. Jaunievēlētā Akadēmiskā ministre Irina sola savas 

ministrijas sēdi rīkot nākošajā dienā, 19. Septembrī. Uz to tiks uzaicināti primāri 

pirmā kursa kursu vecākie. Mārča nav, tātad sēdes arī nav. Uz ierosinājumu Lanai 

organizēt soc.ministrijas sēdi, atskan vienota atbilde no valdes, ka ne talku, ne sēde 

nav vajadzīga.  

Ievadlekcija 

Daniela pasaka paldies visiem valdes ministriem par iesūtītajiem materiāliem priekš 

ievadlekcijas. Pārjautot vai visi būs, atbilde ir jā, būs.   

Logo 

Leldei tiek dots vārds. Lelde pastāsta par ideju, ka varētu nomainīt fizmatu logo uz 

jaunu logo, jo mums ir daudz dažādu logo un nav viena vienota. Uz pildspalvām 

liekam vienu, uz maisiņiem citu, uz krūzēm citu. Vienvārdsakot, mums ir ļoti ļoti 

daudz logo. Leldei esot draudzene, kas var šo šogad uztaisīt, jo atrodas Erasmusā. Tā 

kā viņai ir apnicis visu taisīt par blatu, tad tomēr vajadzēs arī kādu naudiņu samaksāt. 



Jautājot cik ? Atbilde ir aptuveni 300 eiro, kas realitāte ir diez gan maz. Jo ar logo klāt 

nāks logo grāmatiņa, kurā logo būs visdažādākajām lietām, sākot no pildspalvām un 

beidzot ar baneriem. Vienīgi nav jēga to bīdīt tālāk, ja visi to neatbalsta, savādāk logo 

būs uztaisīts, bet nevienam nepatiks un viss būs kā vienmēr slikti. Daniela ierosina šo 

virzīt tālāk uz kopsapulci, kurā to arī mēs varētu izskatīt. Visi balso vienbalsīgi par.  

 

Dažādi 

Daniela atgādina, ka tuvojas oranžā rīta rosme, 25. Septembrī būs kopsapulce un tepat 

netālu ir tikšanās ar vadību. 

Sēdes beigas: 20:01 

Protokolēja: Lana Lazareva 


