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LU FMF SP 7. valdes sēde 

21.03.2017 

 

Norises vieta: Zellija, 111. telpa 

Sēdi vada: Daniela Reihenbaha 

Valdes locekļi: Daniela Reihenbaha, Lelde Švinka, Lana Lazareva (ierodas 17.15 ), 

Melita Vantere, Romāns Konstantinovs 

 Viesi: Līva Elizabete Liepiņa, Rota Brūna, Elza Liniņa (aiziet 17.27), Toms Akmens 

Darba kārtība: 

1. Fizmatu rekordu nolikums 

2. Lielā talka 21.04 

3. Pavasara balle 

4. Baldone 

5. Asinsdonoru dienas 

6. Tikšanās ar vadību 

7. Melita un nauda 

8. Dažādi 

Sēdes sākums: 17.08 

Fzimatu rekordu nolikums 

Daniela nolasa jauno Fizmatu rekordu nolikumu. Malvīne nesaprot nolikuma 5.punktu (par 

rekordu uzstādīšanas kārtību). Daniela piekrīt, ka nesakarīgs, tas tiks palabots. Pieņemšanu 

izlemjam atlikt uz nākamo sēdi, jo nolikumu vajag pielabot.  

Lielā talka 21.04 

Daniela bija aizgājusi pie Neimaņa, viņš teicis, ka plāno mūs nodrošināt ar grābekļiem un 

traktoriņu. Plānojam sakopt primāri parku/dārzu/pagalmu, pārējās lietas pēc vajadzības. 

Fakultāte varētu nodrošināt ēdienu un tēju pēc talkas (jēj). Elza ieminās, ka piektdienā 

daudziem nav lekcijas un cilvēki jau ir prom, bet izlemjam tomēr rīkot talku piektdienā. 

Vajadzētu uzrakstīt rakstu fizmati.lv, izsūtīt e-pastus kursa vecākajiem un kārtīgi propagandēt 



pasākumu. Lana uzņemas uzrakstīt rakstu aprīļa sākumā. Lana piebilst, ka varētu izvest talkas 

laikā mēbeles no svaru zāles. 

Pavasara Balle 

Līva stāsta par balles organizēšanu. Ceturtdien (23.03.2017, plkst 18.00) būšot balles sēde. 

Līva runājusi ar Neimani par “Zaļļumballes” rīkošanu, Neimanis nav baigi starā, bet 

apsolījies padomāt. Līva ir gatava runāt ar Policiju un Domi, lai šo saskaņotu. Līva nav vēl 

sākusi uzrunāt cilvēkus, bet viņai jau ir plāns uzrunāt, piemēram, Baibu par finanšu lietām 

utt.  

Baldone 

Ohhh, pagaidi. Lelde saka, ka Malvīne palīdzēs meklēt skolas. Jāmeklē lētas skolas, ne ļoti 

tālu, vēlams nekurienē un ar blakus mežu, vietu, kur darīt sportu. Daudz prasību, maz naudas. 

Labi, pļava arī derot. Par vietu varētu maksāt līdz 150EUR, bet ja vajag tad 200EUR. Pirmā 

sēde maija beigās, kad, cerams, būs atrasta skola.  

Asinsdonoru diena 

Asinsdonoru diena jau 29.03. Plakātus drīz jāizlīmē, Leldei jāuztaisa FB events. Viss būs. 

Tikšanās ar vadību 

Daniela, tā starpcitu, pasaka, ka varbūt nebūs uz šo tikšanos. Malvīne saskumst (saprot, ko 

tas nozīmē). Būs jārunā par LUIS anketām. Malvīne stāsta Romānam, kāpēc. SP ir tiesības 

apskatīt to anketu rezultātus, lai varētu kaut ko mainīt vai pabikstīt vadību/pasniedzējus. 

Anketas prasa programmu direktoriem. Romāns saka, ka vajadzētu izdomāt labu argumentu, 

kāpēc mums to vajag.  

Vēl vajag izrunāt par fizmatdienām – kūku atklāšanas pasākumam utt. Dace un Guna arī būs 

tikšanos uz vadību, lai par šo parunātu. Daniela ar Rotu uzsit klačiņu.  

Lana iesaka arī atgādināt par asinsdonoru dienu un parunāt ar vadību arī par mēbelēm svaru 

zālē. 

Melita un nauda 

Melita bija pie Ilonas, kura apsolījusi, ka līdz laivu braucienam nauda būs. Melita cītīgi raksta 

visas tāmes – par FiDi, par reprezentatīvajiem materiāliem. Ātri vajagot pasūtīt nozīmītes, jo 

tās nākot vienu mēnesi. Brenda sakot, ka uzlīmītes nāk ļoti ātri, tāpēc to var atlikt. FiDi nauda 

tiks iedota. Dace esot teikusi, lai Kalvis saņemto naudu tērē taupīgi, jo mums nauda pašreiz ir 

problēma.  

Dažādi 

Lelde priecīga, jo neviens neko nesaka pie “dažādi”. 

Nākamā tikšanās reize 28.03.2017. plkst 17.00. 

Sēdes beigas: 17:50 

Protokolēja: Lelde Švinka 


