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Protokols 

LU FMF SP 6. valdes sēde 

06.02.2017 

 

Norises vieta: Zellija, 111. telpa 

Sēdi vada: Malvīne Strakova 

Valdes locekļi: Daniela Reihenbaha, Mārcis Akmeņkalns, Lana Lazareva, Melita Vantere 

 Viesi: Līva Elizabete Liepiņa, Oskars Sjomkāns 

Darba kārtība: 

1. Lana 

2. Romāns 

3. Mārcis 

4. Melita 

5. Lelde 

6. Malvīne 

7. Daniela 

Sēdes sākums: 16:30 

Lana 

Lana novadīja talku un sēdi. Ir plāns noorganizēt Asinsdonoru dienu un lielo talku 

fizmatos. 

108. dūc spuldzīte, un 108. un 112. telpā ir vajadzīgas žalūzijas. 

Romāns 

Romāns jāsūta pie vadītājiem, lai dabū LUIS aptauju rezultātus. Varam par to pajautāt 

vadības sēdē. Aptaujas tiek slikti aizpildītas, jo student lielākoties visus jautājumus 

izlaiž. Romānam sadarbībā ar Melitu jādabū ZLK grāmatas. 

Mārcis 

Mārcis plāno pārgājienu, bet atsaucība nav īpaši laba. Čammīgi ieskatoties kalendārā, 

ieplāno sēdi par pavasara balli 28. martā. Mārcis var palīdzēt ar LB nakts trasi un 



miniturnīru. Līva piedāvā rīkot izlaiduma balli, nevis pavasara, bet Oskars uzskata, ka 

jārīkojas otrādi.  

Melita 

Melita grib iet pie Ilonas, noskaidrot, kas notiek ar budžetu. Jādabū nauda priekš LB 

un jāsamaksā par FiDi. Visticamāk, vajadzēs kaut ko pirkt uz parādu, jo budžeta nav. 

Mēģinam domāt, kā rīkoties ar naudas lietām. LB un FIDI uzskatīsim par 

komandējuma izmaksām. 

Lelde 

Leldei bija SKOLA 2017. Ir jāuzzvana fizmatu logo čiksai un jābīda lieta uz priekšu. 

Leldei vajag sēdi, bet ar viņu ņemsimies nākamajā sēdē. Hūdiju tante grib mūs 

apčakarēt: oranžos hūdijus jāņemot komplektā pa seši, bet no mums ir pasūtīti četri. 

Rezultātā lieks čakars, jo pat to mums pastāstīt aizmirsa. #slikti  

Šobrīd Leldi nestresosim. Lai atpūšas.  

Malvīne 

Daina atteicās no SPP mandāta, jo pazuda. Malvīnei jāuzraksta viņas iesniegums. 

Daniela uzstāj, lai Daina to raksta pati, bet viņa ir Erasmusā un nevar parakstīties. Tad 

labi. No 8. līdz 9. aprīlim norisināsies LSA rīkots SPP/domnieku seminars “Mērķis”, 

kura organizēšanā iesaistās Brenda un Akmens. Par sīkumiem ar fizmatu mājaslapas 

salabošanu var vērsties pie Rotas - viņai ir pieeja un viņai patīk ar to pačakarēties.  

Daniela 

16. martā būs tikšanās ar vadību. Piebilda lietiņas pie iepriekšējiem valdes locekļiem. 

Vada SP, kas lieliski sanāk. :)  

Sēdes beigas: 17:03 

Protokolēja: Lana Lazareva 

 


