
LATVIJAS REPUBLIKA 

LATVIJAS UNIVERSITĀTE 

FIZIKAS UN MATEMĀTIKAS FAKULTĀTES 

STUDENTU PADOME 

Zeļļu iela 25, Rīga, LV-1002, tālrunis 67033818 

www.fizmati.lv e-pasts: info@fizmati.lv 

Protokols 

LU FMF SP 4. valdes sēde  

07.02.2017 

 

Norises vieta: Zellija, 111. telpa 

Sēdi vada: Daniela Reihenbaha 

Valdes locekļi: Lelde Švinka, Romāns Konstantinovs, Lana Lazareva, Melita Vantere, 

Malvīne Nelda Strakova, Mārcis Akmeņkalns.  

Darba kārtība: 

1.  LU SP virzienu sēdes 

2. E-kursu revīzijas 

3. FMF hūdiji/bafi 

4. Skola 2K17 

• Bukleti 

• Kas apmeklēs? 

5. Ministriju sēdes 

6. Dažādi 

Sēdes sākums: 17:15 

LU SP virzienu sēdes 

LU SP aicina aktīvi iesaistīties virzienu sēdēs. Nākamnedēļ ieplānotas daudzas sēdes, 

uz kurām jāaiziet vismaz kādam fizmatu pārstāvim. Daniela pārsūta informatīvo e-

pastu. Ceturtdien 16. februārī 18:30 notiks sociālā virziena sēde, Lana jau ieplānoja.  

E-kursu revīzijas 

No Rotas dzirdēts, ka fiziķu anketās pietrūkst punkts par e-kursiem. Fiziķi īsti nav 

aptaujāti par šo tēmu, viņiem tika taisītas atsevišķas anketas. Jāizdala anketas 4. kursa 

statistiķiem, kuri fakultātē ir tikai piektdienās, Romāns meklē brīvprātīgo. Spriežam, 

vai rezultātus apkopos valdes ietvaros vai akadēmiskās ministrijas sēdē. Sasaukt sēdi 

ir diezgan ilgs process, bet darbs jāizdara līdz 16. februārim. Pēc Romāna viedokļa to 

var izdarīt. Malvīne jautā SP čatā, cik cilvēku no katra virziena var iesaistīties 

rezultātu apkopošanā. Valdei tas nav jādara, tāpēc gaidam atsaucību no citiem. 

Daniela atbalsta Romāna sēdi ar domu, lai mudinātu iesaistīties arī pārējos biedrus. 



Sēde notiks pirmdien 18:00. Danielai nepatīk, ka Romāns visu dara pēdējā brīdī, 

uzstāj, lai darbs ir pabeigts un prezentējāms jau līdz 15. datumam.  

Izradās, ka ieplānotā tikšanas ar vadību notiks ne visiem ērtajā laikā. Sēdes laiku 

nemaina, bet noskaidro valdes grafiku. 

FMF hūdiji/bafi 

Lelde sarunāja hūdijus un bafus. Hūdiji būs melni ar oranžu uzrakstu, šoreiz priekšā. 

Ir divi dizaina varianti – melns fons un oranžs uzraksts vai oranžs fons un melns 

uzraksts. Viedokļi dalās. Melni bafi esot ģeogrāfiem. Balsojam: 0 par pirmo variantu, 

6 par otro, 1 atturās. Vajag noskaidrot, cik daudz jātaisa. 

Skola 2k17 

Rīt 17:00 būs sēde. Atnāks Tatjana Pladere no KID. Daniela jautā, kuri plāno 

iesaistīties organizēšanā. Pasākuma datumi - no 24. līdz 26. februārim. Visiem, kas 

grib iesaistīties, jānāk uz sēdi. 

Pirms sēdes bija atnācis Sandris un pajautāja, cik vēl palika fizmatu bukletiņi un vai 

vajag printēt vēl. Bukletiņu ir pietiekami daudz, bet mums tie vairs nepatīk. Skan 

ideja nākamreiz piemaksāt par dizainu. Turklāt, tajos ir norādīta nepareiza adrese.  

Ministriju sēdes 

Romāns plāno sēdi nākamnedēļ, tā paredzēta aptaujas rezultāšu apkopošanai. Romāns 

jau izsūtīja epastu. 

Lanai tuvojas talka, sēdi plāno rīkot vēlāk, aptuveni marta sākumā. 

Leldei nākamā sēde rīt par Skolu 2k17.  

Mārcis marta sākumā plāno pārgājienu SP biedriem. Daniela norāda, ka viņš 

neiesaista cilvēkus pasākumu organizēšanā #slikti. Plāno rīkot arī spēļu vakaru un 

kino vakaru. Romāns piedāvā abus apvienot. Var sarīkot nākšņošanu sporta zālē.  

Dažādi  

Fizmatu lapai vajag ķekšu cilvēkus, Irina un Malvīne grib labot rakstu gramatiku. 

Valde savstarpēji sadala pienākumus. 

Lana jautā, kad varēs izmantot vārds.uzvārds@fizmati.lv e-pastus, Malvīne sola 

apvaicāties Rotai.  

Mārcis jautā, kā gāja Valmierā. Ierakstījām daudzas lietas, kas jāizdara, drīz tiks 

sastādīts gada plāns. Vēl bija gara, gara FMD sēde. 

Sēdes beigas: 18:04 

Protokolēja: Lana Lazareva 
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