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Protokols 

LU FMF SP 2. valdes sēde 

13.12.2016 

 

Norises vieta: Zellija, SP telpa 

Sēdi vada: Daniela Reihenbaha 

Valdes locekļi: Lelde Švinka, Romāns Konstantinovs, Mārcis Akmeņkalns, Malvīne 

Nelda Strakova, Romāns Konstantinovs, Lana Lazareva  

Viesi: Brenda Beķere 

Darba kārtība: 

1. Ministru sēdes 

2. Tikšanās ar vadību 

3. Valdes atskaites 

4. Mēneša aktīvists 

5. Kad tiekamies? 

6. Dažādi 

Sēdes sākums: 17:00 (precīzi laikā!) 

Šodien mums ir viesis no LU SP, tā ir jaunā projektu virziena vadītāja Brenda Beķere. 

1. Ministru sēdes 

Danielai patika Romāna akadēmiskā sēde. Romānam vajadzētu izsūtīt atskata epasts, bet 

pirms tam nepieciešams protokols. Aiziet runa par to, vai visām sēdēm jābūt 

protokolētam.  

Daniela sāk jautāt valdei par vēl nenotikušām sēdēm. Mārcis esot iesūtījis e-pastu par 

savu sēdi neviens to nesaņēma. Tiks izsūtīts atkārtot e-pasts. 

 

Leldei būs rīt (vai ceturtdien?), Šobrīd darba kārtības nav, bet labprāt grib vadīt sēdi 

diskusijas veidā. Prasa padomus, saņem piedāvājumus likt, kādam uzrakstīt rakstu. 

Romānam baigi vajag oranžu fizmatu atstarotāju. Malvīne saka, ka oranžie vissliktāk 

atstaro.  



 

Lana taisās izsludināt rīt, pati sēde būs pēc nedēļas. Plāno parunāt par Līvas SP talciņu un 

Mārča svaru zāles talku. Pats Mārcis diemžēl netiek uz sēdi. Akadēmiskajā sēdē 

nosprieda, ka bija problēmas ar tāfeli, bet Romāns jau runāja ar Neimani. Izradās, ka ir 

problēmas ir iekš LU. Runā par lēto foršo krītu. To ir iespējams iegādāties, bet ir daudz 

jābaksta Neimanis. 

 

Romāns grib rīkot jaunu sēdi otrdien pēc Mārča sēdes, bet nav labi taisīt 2 sēdes vienā 

dienā, tāpēc atceļam. 

  

2. Tikšanās ar vadību 

Notiks ceturtdien. Romāns nepaliks līdz begām, jautā, priekš kam tas ir vajadzīgs. 

Daniela skaidro, ka tā var viegli ar viņiem sazināties, pateikt, ko mums vajag no viņiem, 

un uzzināt, ko viņiem vajag no mums. Malvīne ieminas, ka jāuzraksta projektu par 

datoriem. Būtu labi nomainīt datortelpā datorus, jo tie ir ļoti lēni. Jārunā ar Lāci par to, 

kādi jāpērk, ar ko jāsazinās sakarā ar šo. Domā, ka Kitenbergs būtu gatavs pačakarēties, ja 

mēs palīdzētu. Romāns var informēt Lāci par e-kursiem. Mārcim jāpastāsta, ka būs balle, 

ka arī būs sargi, vajadzēs arī visus atkārtoti uzaicināt. Jāpajautā, vai kāds negrib braukt 

līdzi uz skolām. Daniela informēs par pārējo un pastāstīs par Brendas jauno amatu LUSP. 

3. Valdes atskaites 

Danielai pagājušajā gadā nepatika šis punkts kopsapulču darba kārtībā, bet ko vajag, to 

vajag. Nezin, kā Malvīnei un Brendai patika, bet iesaka katram  apdomāt ko teikt.  

4. Mēneša aktīvists 

Ko šogad dodam aktīvistiem? Malvīne novirzas no darba kārtības. Kursabiedri jautā par 

ZLK. Romānam ir bildīte ZLK plakātam, ko Daniela ļoti aktīvi neatbalsta. Mārcis jau 

balso par. Romāns parāda bildīti. Secinājums: uzmanību tā noteikti piesaistīs. 

Atgriežamies pie mēneša aktīvista. Lelde piedāvā dot nevis krūzītes, bet maisiņu, jo to var 

visur ņemt līdzi. Jauna pildspalva arī nebūtu slikti. Lelde ieminas par bafiem. Kad tos 

dabūsim, tad dosim aktīvistiem. Diplomus var ierāmēt, jo mums ir daudz rāmīšu. Izskan 

salīdzinājums ar Maķīša mēneša darbinieku, kas pārvēršas par IZCILU IDEJU. Ierāmēsim 

aktīvista bilti, lai visu mēnesi viņu redz pie sienas SP telpā, sarunāts!  

Paliek izrunāt, kurš būs laimīgais ierāmētais. Romānam vajag pildspalvu, viņš piesakās. 

Piedāvā Valtu par televizora uzlikšanu, Karīnu par ZS balli, Daņiku par cītīgu 

kandidēšanu amatos, Lauru par pasākumiem. Jābalso. Ilgas domas par to, kas jau bija un 

kas nebija apbalvots. Svārstības starp Valtu un Lauru. Lielākā daļa tomēr par Valtu.  

5. Kad tiekamies? 

Romāns nebrauks uz Jaunpiebalgu, jo, izskatās, negrib ar mums tusēt. Nākošreiz 

tiekamies kaut kur ārpus fakultātes, piemērām, pie Leldes mājās. 21. janvārī? Nē, tomēr 



25. janvārī. Jāizdomā labs laiks, jo dažiem tajā dienā eksāmens. Tiekamies 25. janvārī 

18:00 

6. Dažādi 

Brenda Beķere, viesis no LUSP, stāsta, kā gāja ar kandidēšanu. Gāja ļoti labi, 

prezentācijas slaidos bija salikusi mazus ponijus veiksmei, un veiksme bija. Aicina mūs 

uz sēdēm un projektiem, kā arī aicināt pārējos, lai fizmati paliktu riktīgi forši.  

Kā patika gada balva? Kopumā patika, ja neņem vērā pirmo daļu. Malvīnei patika, ka 

dejoja tikai fizmati. Kādu laiciņu vēl apspriežam un atceramies balli. 

Sēdes beigas: 18 :05 

Protokolēja: Lana Lazareva 


