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Protokols 
LU FMF SP Kultūras ministrijas 1. sēde 

 

Norises vieta: Zellija, SP telpa  

Sēdes sākums: 18:00  

Sēdi vada: Daniela Reihenbaha 

Protokolē: Lelde Švinka  

Dalībnieki: Melita Vantere, Malvīne Strakova, Daniela Reihenbaha, Romāns Konstantīnovs, 

Lelde Švinka 

Viesi: Dace Gaile (aiziet 18:34) 

Darba kārtība: 

1. fizmati.lv 

2. Fizmati uz ledus 

3. Studiju programmu nolikums 

4. Kuratori 

5. Matbaki/matstati 

6. E-kursu revīzija 

7. Valentīndienas balle 

8. Tikšanās ar vadību 

9. Valdes saliedēšanās 

10. Valmiera 

11. LUSP jauno biedru seminārs 

12. Dažādi 

 

 

1.fizmati.lv mini seminārs 

  

 Daniela atgādina, ka šo piektdien plkst. 15:00 ir mini seminārs par fizmati.lv. Visiem jābūt, 

citādi Danielai būs salauzta sirds. Auditorija vēl nav noskaidrota. Visi saka, ka +/- būs. Jāliek 

cilvēkiem nākt uz šo pasākumu. Iemācīsimies rīkoties ar fizmati.lv. Malvīne sarunās telpu. 



2. Fizmati uz ledus 

 

Jāskatās meteo prognozes, par to, kad bērt uz ledus kūdru. Piektdien būs sēde, tur visu 

izrunās. Galvenais izdomāt, ko beram virsū. Fizmatu forumā ir diskusija, kur visi var iesaistīties 

uzrakstu domāšanā. Daudziem bažas par drošību, bet to var atrisināt.  

 

3. Studiju programmu nolikums 

 

Daniela jautā vai visi izlasīja viņas atsūtīto nolikumu. Daudzi saka jā. Jautājumus varēja 

sūtīt Danielai. Nākamnedēļ Danielai un visiem FSP vadītājiem būs tikšanās ar Jūliju Stari, kur 

runās par šo. Daniela saka, ka Romānam šajā jautājumā ir jāiesaistās, tāpat jāiet uz LUSP 

akadēmiskajām sēdēm, jo tas būtu viņa pienākums. Daniela bēdīga, ka cilvēki neuzdoda nevienu 

jautājumu par studiju programmu nolikumu.  

Runājam par moduļu sistēmu. Daniela saka, ka abstrakti runājot, C daļas kursi vienkārši 

būtu moduļi. Runājam par to, ka piemēram matemātiķiem moduļi nav baigi noderīgi. 

Malvīne nesaprot, kam mums vajadzīgi kaut kādi “soft skills”. Daniela informē arī, ka 

sabiedriskais darbs 2 KP apmērā tomēr nebūs.  

Daniela izsūtīs visiem vēlreiz e-pastu par nolikumu. 

 

4. Kuratori 

 

Drīzumā LUSP akadēmiskā virziena vadītājs Sandis Kārkliņš  rīkos sēdi. Daniela grib 

uzzināt kā kuratoriem iet. Kuratori: 

 Matstatiem- Raivis Bēts 

 Fiziķiem - Jurģis Grūbe.  

 Matbakiem - Agnese Šuste 

 Opto – Ilze Laicāne + 1 

 

5.Matemātikas bakalauri, matemātiķi statistiķi 

 

Daniela jautā, kādas ir lielākās atšķirības starp šiem kursiem. Dace saka, ka pirmajā kursā 

abiem ir +/- tas pats, tālākajos kursi atšķiras vairāk. Galvenā atšķirības ir tādas, ka bakalauriem ir 



akadēmiskais grāds, bet statistiķiem profesionālais grāds. Daniela saka, ka LUSP akadēmiskais 

virziens ies cauri un izvērtēs studiju programmas visās fakultātēs, vai tās nepārklājas. 

 

6. E-kursu revīzija 

 

Ātri jāizveido anketas, ko izdalīt visiem eksāmenos, lai aptaujātu studentus par e-studiju 

saturu. Romāns saka, ka sāks šo darīt, Daniela jau ir procesā. Fiziķiem jautājumi jau ir pielikti 

kursu aptauju anketās, ko Ārija Deme parasti visiem dala. Līdz februāra beigām šis ir jāizdara, 

jāsakopo rezultāti, lai varētu nodot vadībai. Jāuzrunā cilvēki no visiem kursiem, kas varētu 

aptaujas izdalīt pēc eksāmeniem. Daniela atgādinās par šo caur e-pastiem. 

 

7.Valentīndienas balle 

 

Mārcis nav ieradies, tāpēc daudz ko nevaram izrunāt. Vajag sēdi drīzumā. Kaut kādas 

tēmas jau ir padomā. Romāns saka, ka nekad nav rīkojis balli, tāpēc piesakās to darīt! Viņam šis 

jāsarunā ar Mārci. Ir kaut kādas fakultātes, kas jau ir teikušas, ka gribētu rīkot ar mums. Daniela 

saka, ka balli var uzrīkot 2 nedēļu laikā, bet tad ir riktīgi “hardcore”. Balle būs 10.februārī. Tēma 

jāizdomā organizatoru starpā.  

 Daniela kā čūska iedzeļ Malvīnei par to, ko viņa nedara. Drāma. Malvīne grib fakultātē 

izlikt kasti ar rozā krepapīru, kas būtu Valentīndienas pasts. Daniela nebeidz priecāties par to, ka 

Romāns organizēs balli. Pastu pēc tam varētu izdalīt caur kursu vecākajiem. Malvīne uzņemsies 

šito kastes padarīšanu, jo viņa ir mīlestības iemiesojums. Būs smuki. Malvīne aizplūst par to, ka 

skatās seriālu “Ofiss” un Daniela viņai atgādina Maiklu. Malvīne nemāk uzrakstīt “delusional”, 

viņa reāli uzrakstīja “delugional” haha.  

 

8. Tikšanās ar vadību 

 

 26. janvārī plkst. 16:00 dekanātā būs tikšanās ar vadību. Jāinformē viņi par Valentīndienas 

balli, par Skolu 2017, par studiju programmu nolikumu. Jāpastāsta par to kā mums veiksies ar 

studiju programmu nolikumu.  

 

 



9.Valdes saliedēšanās pasākums 

 

 Notiksies pie Leldes 25.01.2017. plkst. 18:00, būs “fun”. Malvīne uz tāfeles uzraksta 

“tranzition”, mēģināja uzrakstīt “transition”. Visi būs. Būs neformāla gaisotne. Melita iesaka, ka 

jautrības labad, varētu protokolēt.  

 

10.Valmiera 

 

SP saliedēšanās pasākums (stratēģiskais seminārs) pie Malvīnes. Sastādīsim gada plānu 

utt. Malvīne plāno februāra sākumā šo rīkot (3.02-4.02). Malvīne stāsta par savu bērnību un, 

kāpēc viņai gribas visu kārtot. Doma atkal aiziet uz Valmiermuižu. Lelde iesaka, izveidot aptauju 

par to, kuros datumos rīkot šo pasācienu. Daniela nav “haipā” par rīkošanu citās brīvdienās. 

Jāuztaisa anketas, kur cilvēki varēs pieteikties, ko viņi vēlēsies darīt (kā pagājušajā gadā). 

Malvīne organizēs, Daniela piesakās palīdzēt, ja kaut ko vajag. Grib pasūtīt visiem ēdienu uz to 

pasācienu. Jā, būs free food. 

 

11. LUSP JBS 

 

Daniela un Malvīne ir uzaicinātas uz LUSP JBS, bet Malvīne netiek, tāpēc Daniela meklē 

sev jaunu draudziņu. Daniela ar Malvīni ķīvējas par to, jo Malvīnīte brauc uz baseinu. Malvīne 

saka, ka vajag braukt vēl Melitai un Snekam a.k.a Kristapam.  

 

Sēdes beigas: 19:46 

 

 


