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Protokols 

LU FMF SP 9. valdes sēde 

30.05.2017 

 

Norises vieta: Zellija, 111. telpa 

Sēdi vada: Daniela Reihenbaha 

Valdes locekļi: Malvīne Nelda Strakova, Lelde Švinka, Lana Lazareva, Melita Vantere, 

Mārcis Akmeņkalns, Romāns Konstantinovs 

Viesi: Oskars Sjomkāns 

Darba kārtība: 

1.  Vācieši @LU 

2. Naudas lietas 

3. Revīzija 

4. Mēneša aktīvists 

5. Dažādi 

Sēdes sākums: 17:03 

Vācieši @ LU 

Barinovs raksta, ka viņam ir vajadzīga naudiņa, lai noorganizētu vāciešu viesošanos 

LU. Malvīne atbildēja, ka apvaicāsies. Budžets mums kaut kāds ir, tāpēc kādus 200 

eiro mēs varētu ziedot. Naudu vajag piknikam un ekskursiju transportam. Sakām 

Barinovam, ka nauda būs. 

Naudas lietas 

Nauda ir ok, vēl notiek pēdējas LB darīšanas. Kaut kā eventually Melita ended up, 

čakarējoties ar ZLK grāmatām, kas viņai nebūtu jādara. Ierosinājums: nākamais 

vadonis izsludinās konkursu gada sākumā, lai pēdējo kursu studenti spētu pasūtīt 

nepieciešamās grāmatas laicīgi, un lai tās laicīgi jau būtu pie mums. Ilona dosies 

atvaļinājumā, tas nozīmē, ka pa jūniju vajadzētu sataisīt tāmes. Vajadzētu sataisīt 

metāla nozīmītes izlaidumam (ja paspēs), jābīda lietas par tehniku. Ierosina iepirkties 

kādas 4 rācijas no ss.lv Baldonei. MUMS VAJAG GRILU (kuru Malvīne varētu 

pacelt), kā arī katlu, kuru laikam vajag vienīgu reizi gadā. Vajag pa vasaru sataisīt 



Baldones komandējumu. Tātad lietas, kuras vajadzētu nopirkt vasaras laikā: skaļruņi, 

papīra lapas, toneri, pildspalviņas. Ļausim Melitai pabeigt sesiju. Primary lieta tagad 

vācieši.  

E-kursu revīzija pt2 

Pirmie kursi ir aptaujāti. Visiem kursiem jāaizsūta anketas par e-studiju lekciju 

materiāliem 

Mēneša aktīvists 

Daniela izvirza Daņiku, jo viņš ir bijis uz visiem pasākumiem, noorganizēja volejbola 

turnīru un vienkārši būs priecīgs ka tiks apbalvots. Visi par. 

Dažādi 

Pirmdien 18:30 būs kopsapulce. Revīzijas komisijai jāsagatavo pusgada ziņojums un 

valdei pusgada atskaites. No Lanas vajaga protokolus līdz šis nedēļas beigām (Lana 

raud). Līdz svētdienai jāaizsūta ziņas. 

Nākamreiz tiekamies 13.06 17:00 vakarā. 

Sēdes beigas: 18:11 

Protokolēja: Lana Lazareva 

 


