
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 5. “Ārkārtas” valdes sēde 

14.02.2017 

 

Norises vieta: Zellija, 111. telpa  

Sēdi vada: Daniela Reihenbaha  

Valdes locekļi: Malvīne Nelda Strakova(17:15), Lelde Švinka, Mārcis Akmeņkalns, 

Melita Vantere, Romāns Konstantinovs, Lana Lazareva 

Darba kārtība: 

1. Donoru diena 

2. FMF vs SZF nolikums 

3. Valentīndienas balle 

4. Lelde 

• Skola 2k17 

• Braukšana pa skolām 

• Hūdiji 

• Fotokonkurss 

5. Lana 

• SP talka 

6. Tikšanās ar vadību 

7. Dažādi 

Sēdes sākums: 17:10 

Donoru diena 

Pagājušonedēļ zvanīja no Valsts asinsdonoru centra, piedāvāja mūsu fakultātei 

iesaistīties asinsdonoru mēnesī. Tika rezervēts mums 29. marts. Brīdi pirms sēdes 

Daniela ar Lanu aizgāja pie Neimaņa un sarunāja 114. Telpu, kur ir daudz kontaktu un 

mazliet mazāk galdu. Valdei jāpropogandē pasākums. Romāns piedāvā kaut ko prasīt 

no viņiem pretī, bet mēs vienojamies, ka tīri no sirds daram labu darbu. Jāinformē 

cilvēki, lai paņem līdzi dokumentus un bankas konta numuru. 

 

 



FMF vs SZF nolikums 

Nolikuma apstiprināšana bija galvenais iemēsls ārkārtas sēdes sasaukšanas iemesls. 

Mums priekšā glīts, skaits nolikums par strītbola turnīru, jau apstiprināts un 

sazīmogots no SZF puses. Daniela briefly iepazīstina ar nolikumu. Turnīram var 

pieteikties, rakstot uz lochijs@gmail.com, informācija būs pieejama arī internetā. 

Malvīne viņu palaboja. Nolikums vienbalsīgi apstiprināts.  

Valentīndienas balle 

Pasākumā bija trīs cilvēki no valdes. Mēs esam vienīgā fakultāte, kas ir mīnusā no 

balles. #slikti Vajadzēja iegūt vairāk naudas no šīs, bet neizdevās. Slikti gāja ar 

iepriekšpārdošanu. Iepriekš biļetes maksāja 3 eiro, bet tad gandrīz neizdevās neko 

pārdot. Mārcis uzskata, ka šo balli vispār nevajag rīkot, jo izzūdot burvība, salīdzinot 

ar Ziemassvētku balli. Daniela uzskata, ka biļešu cenām bija jābūt mazākām. Daniela 

mazlietiņ neapmierināta ar Mārci un viņa darba stilu balles organizēšanā, bet “ir ok”. 

Pats Mārcis nebija uz balli. Organizēšanā gāja mazliet sūdīgi. Bija par maz fizmatu 

organizatoru, mūsu viedoklis netika pārstāvēts. “Viņa” nebija laba. Līva ir baigā 

malace, Danielai prieks un lepnums. Mārcis iemācīsies no kļūdām.#labi  Ceturtdien 

būs atskaites sēde, ko gribēja rīkot datoriķu priekšsēdētājs Aleksandrs. Mārcis tur būs. 

Morāle: uz savu pasākumu ir obligāti jābūt no sākuma līdz beigām. 

Lelde 

Lelde sacēlās pret Priekšnieku D un iesita viņai pa degunu. Notiek agresīvi aizrauta 

tiesa.  

Skola 2k17 

Mēs ļoti necītīgi pierakstoties uz izstādi. Vajag pa vienam no katras studiju 

programmas, bet šobrīd nav neviena optometrista, ar viņiem vajag sazināties. Daniela 

iesaka izsūtīt e-pastu vēlreiz vai uzspiest uz vadības jūtām, kad būs tikšanās. LU SP 

sēdē bija pozitīvas atsauksmes par Melitu. Izstādei vajag mini eksperimentus. Pakaļ 

matemātikas spēlītēmm jāiet pie Cibuļa.  

Braukšana pa skolām 

Dace labprāt tiktu vaļā no goda saņemt e-pastus no skolām, bet viņa par to nesaka. 

Malvīne piedāvā sarakstīšanos ar skolām, kā mazo amatiņu, ievēlēt kopsapulcē.  

Hūdiji 

TĀTAD! Lelde sarakstās ar hūdiju čiksu, kura piedāvā 2 krāsas – melnu un oranžu, bet 

pašus hūdijus nesanāca apskatīties. Sākuma variants bija 25 eur, bet Daniela atrada 

lētāku variantu. Cilvēki uztraucās par izmēriem, tādēļ Lelde plāno braukt un skatīties. 

Fotokonkurss 

Ejot no hesīša gar RANDOMu, Leldei radās nenormāla doma uztaisīt fotokonkursu, 

kurā, kā balvu, piedāvā hūdiju. Spriežam, kā tas ietekmēs gan hūdiju pārdošanu, gan 

pieteikšanos konkursam. Un AIZIET brainstorming par konkursa tematiem. 

mailto:lochijs@gmail.com


“Kā tu velkātu savu fizmathūdiju?” - “ Bet ko mēs gribam tur redzēt?” Par to mēs vēl 

padomāsim.  

Lana 

Pienācis laiks piekasīties Lanai. Kur raksts par talku, kur plakāti, kur viss, kas notiek? 

#slikti Lana saka, ka viss top. Viņai joprojām nav ne jausmas, kas notiek svaru zālē. 

Malvīne atsūta linku uz saiti, kurā varot taisīt foršus plakātus. Talku vajag izsludināt 

pēc iespējas ātrāk. 

Līva jautāja Lanai, kad būs labo darbu lapiņas. To varētu izdarīt šodien. Vēl viens 

variants – izdalīt lapas kupsapulcē. Balsošana: 6 par, 1 pret lapiņu pie sienas. 

Tikšanās ar vadību 

Valde domā, ko katrs stāstīs vadībai. Sandis no LU SP, kas atbild par akadēmisko 

virzienu, prasa e-kursu aptaujas rezultātus, bet kāpēc? Var izprintēt tabuliņu ar 

zīmodziņu, bet Romāns rakstīs par katru kursu atsevišķi. Būs 4 kopijas katram 

vadītājam un viena Lācim. 

Sēdes beigas: 18:14 

Protokolēja: Lana Lazareva 

 


