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Norises vieta: Zellija, 111. telpa 

Sēdi vada: Daniela Reihenbaha 

Valdes locekļi: Mārcis Akmeņkalns, Lana Lazareva, Malvīne Nelda Strakova, Melita 

Vantere, Lelde Švinka 

Darba kārtība: 

1. Asinsdonoru diena 

2. Talka 

3. Rekordu nolikums 

4. PR lietas 

5. Dažādi  

Sēdes sākums: 17:02 

Asinsdonoru diena 

Viss notiek. Jāsarunā daži palīgi, lai novāktu krēslus un sakārtotu galdūs. Jāuzraksta 

informatīvs e-pasts kursa vecākiem, lai padod ziņu tālāk. Lelde varētu vēlreiz 

ieminēties par to Facebook’ā.  

Talka 

Neimanis ir saticis Danielu un teicis, ka vajagot rīkot kādu talku, lai sakārtotu 

fakultātes parku. Ir jāsavāc daudz dalībnieku, jo ir jāveic liels darbs. Lelde ieteic 

uztaisīt talku kā obligātu pasākumu SP. Lanai jāaizsūta epasts biedriem par to, ka lieta 

ir obligāta, un ka ir jāpiedalās un jāpalīdz. Sākam 11:00. Lelde piedāvā taisīt 

konkursu: kurš paņems līdzi vairāk cilvēku, dabūs Fizmatu krūzīti.  

Rekordu nolikums 

Lanai ir pāris ierosinājumi, ko galu gala lēmjam neīstenot, jo nav lielas vajadzības. 

Daniela skaļi pārlasa nolikumu. Visi seši klātesošie apstiprina. 

PR lietas 



Jāatdzīvina televizors. Ir problēma, ka mēs sūtam Valtam aktualitātes, bet viņš tās 

neieliek TV ekrānā. Vajag vēl interesantus rakstiņus iekš f.lv, kas nav par 

pasākumiem. Mārcis ierosina apskatīt aptauju rezultātus un uzrakstīt par to, kā cilvēki 

veikuši izvēli šeit iestāties. Malvīne ierosina dalīt bukletus olimpiādēs, jo, šķiet, 

olimpiādes rīko tikai LU. Kāds varētu uzrakstīt arī zinātnisku rakstu, ber par dzīvi ir 

interesantāk. Var pierunāt Locānu. Atcerās par Mārci, kurš mums ir SKAUTS un 

varētu uzrakstīt, kas noderētu LB no skauta viedokļa.  

Liela problēma sociālajos tīklos: ir šausmīgi daudz Facebook lapu katrai fakultātei, 

kas jauc prātu sekotājiem. Twittwrī nolēmjam atstāt tikai baumu lapu, otra jādzēš ārā. 

Leldei jārīko sēde. Sēde būs nākamotrdien 4.04. Mārcim ideja: izdzēst tvītus, 

nomainīt nosaukumu un pārdot, jo tai otrai lapai 900+ sekotāji.  

Dažādi 

Rakstīja Jānis Ratnieks par Šveiciešiem, kuriem šogd jābrauc pie mums ciemos. 

Šodien mēs neko par to nezinām un neko nelemjam.  

Mārcis informē par lielu rindu Kultiņā. Šodien ēda rīsus ar vistas mērci. Jāuztaisa 

rakstiņš par Kultiņu.  

Sēdes beigas: 17:59 

Protokolēja: Lana Lazareva 

 


