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Protokols 
LU FMF SP Kultūras ministrijas 1. sēde 

 

Norises vieta: Zellija, SP telpa  

Sēdes sākums: 17:57  

Sēdi vada: Mārcis Akmeņkalns 

Protokolē: Viktorija Leimane  

Dalībnieki: Irina Marčenko, Baiba Zariņa, Lana Lazareva, Malvīne Strakova, Artūrs Kriviņš, 

Laura Orliņa [ierodas 18:04], Rota Brūna [18:06] 

[kādu brīdi ir] Ritvars Māsāns, Arvīds Vimba, Oskars Sjomkāns, Gustavs Upenieks, 

Darba kārtība: 

Esošās tradīcijas un pasākumi 
 

Jaunas idejas 
 

Ideju ģenerēšana un apmaiņa 
 

Valentīndienas balle 
 

Dažādi 
 
 

 

Tēzes 
 

[prologs] 
 

“-Pag, kad mēs gribējām to džemperu dienu 

taisīt? -22.12.2012” 

 

Esošās tradīcijas 
 
Baldone 
 

Drīz ievēlēs Baldones orgu. 
 

Jāmeklē jauna vieta, kur notiks Baldone 
 
Iesvētības 
 
Rīta rosme 
 

Skaidra komunikācija un cilvēku nemaldināšana epastos (par ēdienu) 
 
 



Zinātnieku nakts 
 

Vadības ziņā 
 
PBS 
 

Ir jēga. Rīko veckursnieki, parasti kāds, kas tādā ir bijis vismaz vienu reizi. 
 
Spēļu vakars (02.12.2012.)  

10 cilvēki no fizmatiem. Nerīkot piektdienā spēļu vakarus, lai būtu vairāk cilvēku 
 

Rīta rosmi arī nerīkot piektdienā. 

 

Ziemassvētku balle 
 

(aptuveni 500 cilvēki kopā) slikta attieksme no Ķīmiķiem 
 

“no ķīmiķiem nav jēga, izņemot naudu” 

/Baiba “Ķīmiķiem nepatīk dzīve” /Rota 

no biologiem palīdzēja, 1 meitene no ģeogrāfiem palīdzēja novākt 
 
SP eglīte 
 

Enerdžaizeri un paslēpes bija labas. Kopumā foršs pasākums. 
 

 

Turpmāk 
 
Valentīndienas balle 
 

Sāpīgi (naudas ziņā un vispār). 
 

Ir jārunā jau tagad ar citām fakultātēm par šo. 
 

Temats? [uztaisīt aptauju] 
 

Getsbijs  

krusttēvs  

Disnejlenda         

indiāņi 

indieši 

senie 

grieķi 

2000-ie 

japāņi 

anime 
 

makaronu 

reliģija 

steampunk 
 

alu cilvēki 

(aizvēsture) 

viduslaiki  
latviešu partizāni(mežabrāļi) ar vēsturniekiem kopā 2.pasaules karš/starpkaru 

periods Vajag karaoke, XBOX, just dance 
 



Sponsorus meklēt atkarībā no temata. Kārums der. 
 
Pirmssesijas nakts (02.01.207.) 
 

Sporta zālē 
 
Roņu diena 
 

Maz cilvēku 
 

Izdomāt papildu aktivitātes 

 

Fizmatdienas: atsevišķi 
 
Muzeju nakts: 
 

Ja LU piedalās, tad mēs arī piedalāmies 
 

 

Spēks un jauda 
 

aprīlis 
 

noderētu darba rokas posmos 
 
Fizmatu miniturnīrs 
 

(2.semestrī, Sporta zālē. Atbildīgais Daniels. Būs jāpabaksta. 

 

Jaunas idejas 
 
[Laura]: lekcija bija jauka, vajag vēl rīkot: pieaicināt cilvēku, kurš pastāsta kaut 

ko. Fizmatu komanda maratonā, stipro skrējienā, u.tml. 

Vajag piesaistīt daudz Fizmatus Fizmatdienu gājienā. 
 
[Laura]Papildus pasākumi nav vajadzīgi, vajag pierunāt, lai atnāk uz jau esošajiem. Runāt ar 

cilvēkiem, plakāti nestrādā. 

[Mārcis]Varbūt tas ir iemesls, kāpēc cilvēki nenāk? 
 
[Laura]Kas nāk uz fizmatiem? Nūģi vai cilvēki, kas domā, ka matemātika ir forša, bet neko nesaprot 

pēc tam. 

Accenture piedāvā spēles aizņemties. 
 

  


