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Daži fakti par FMF

Fizmats – tas  ir  domāšanas  veids!  Lai  tā  pa  īstam  ielauzītos  fizmatu 
dzīvē, pirmkursniek, izlasi šo manuāli no vāka līdz vākam!

Pirms izzini, kas Tevi sagaida nākotnē,  ko  darīt  dažādās  situācijās,  kā arī 
gūsti iespaidu par mūsu sabiedriskajām aktivitātēm, noteikti jāiepazīstas ar
dažiem faktiem, kas nu jau Tev – fizmatam – būtu noteikti jāzina.

Sāksim  ar  to,  ka Latvijas  Universitātes  Fizikas un matemātikas fakultāte 
dibināta  1940.  gadā.  Šobrīd fakultātes gaiteņos var sastapt apmēram 700 
fizmatus.
      
Pašlaik mūsu fakultāti veido trīs nodaļas:
·Fizikas, Zeļļu ielā 8, L337. kabinets,
vadītājs doc. Sandris Lācis, sandris.lacis@lu.lv
·Matemātikas, Zeļļu ielā 8, 245. kabinets, 
vadītājs asoc. prof. Jānis Cepītis janis.cepitis@lu.lv
·Optometrijas un redzes zinātnes, Ķengaraga ielā 8, 542. kabinets,
vadītājs prof. Ivars Lācis, ivars.lacis@lu.lv
            
Savukārt LU FMF dekāns ir asoc. prof. Leonīds Buligins. Vienmēr atceries, 
ka  „Leonīds  –  mūsu  favorīts!”  Tāpat  būtu  lietderīgi  zināt,  ka  Latvijas 
Universitātes rektors Mārcis Auziņš arīdzan ir fizmats.

FIZMATI -
    LATVIJAS ORANZAIS ZELTS! 



Ja gribi uzzināt, tad prasi!

Rodas jautājumi? Pirmais, pie kā vērsties, ir vecāko 
kursu studenti:

Fizikas nodaļa – Jānis Šmits, 
smitsjanis@gmail.com;
Matemātikas nodaļa - Līga Veinberga,
liga.veinberga@fizmati.lv
Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa – Līga Zaķe,
liga.zake89@gmail.com.

Jautājumi  vispārīgi   par   studijām,  reģistrēšanos 
studiju kursiem tiks atbildēti Zeļļu 8 115. kabinetā pie 
lietvedes Dzintras Holstas, dzintra.holsta@lu.lv.

Rodas  jautājumi  tiešā  saistībā  ar  savu  studiju 
programmu? Pajautā studiju programmas direktoram!

Matemātika – bakalaura studiju programma – 
asoc. prof. Jānis Cepītis, janis.cepitis@lu.lv, 
245. kabinets Zeļļu ielā 8

Matemātiķis-statistiķis – otrā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības studiju programma – 
asoc. prof. Inese Bula, inese.bula@lu.lv, 
124. kabinets Zeļļu ielā 8



Vidusskolas  matemātikas  skolotājs  –  otrā  līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības studiju programma – 
asoc. prof. Jānis Mencis, janis.mencis@lu.lv, 
103. kabinets Zeļļu ielā 8

Fizika – bakalaura studiju programma – 
asoc. prof. Leonīds Buligins, leonids.buligins@lu.lv, 
L336. kabinets Zeļļu ielā 8

Optometrija – bakalaura studiju programma – 
prof. Ivars Lācis, ivars.lacis@lu.lv, 
542. kabinets Ķengaraga ielā 8

Vēl joprojām meklē atbildi uz savu jautājumu? 
Dodies pie fakultātes izpilddirektora vai dekāna!

Izpilddirektors – Visvaldis Neimanis, 
visvaldis.neimanis@lu.lv, 105. kabinets Zeļļu ielā 8

Dekāns – Leonīds Buligins,
 leonids.buligins@lu.lv, L336. kabinets Zeļļu ielā 8



Kojas

Kojas atrodas blakus Fizikas un matemātikas fakultātei, 

Zeļļu 8, īres maksa mēnesī – Ls 32

Iekļauts:

·dzīvošana 3 cilvēkiem vienā istabiņā;

·koplietošanas dušas 

·ātrs internets;

·gultas veļa (sega, spilvens un gultas veļu 

var katru trešdienu un ceturtdienu mainīt);

·virtuve un tualete katra savā galā gaitenim;

·izlietņu telpa (piem., tur var tīrīt zobus, noskalot 

miegu, piepildīt tējkannu).

·Gaiteņi un istabas ir tīras un remontētas.

·Pagrabstāvā ir telpa, kur iespējams nolikt savu 

riteni, atslēgas jālūdz sargam.

·Ir vairākas veļas mašīnas, samaksājot Ls 1,

nāc  ar  savu  netīro  veļu  un  veļas  pulveri.  Kad viss gatavs, ir arī veļas 

žāvētavas telpa.

·Pirmajā  stāvā  ir atpūtas telpa, kur  var pamācīties, paspēlēt novusu  vai 

skatīties kādu televīzijas pārraidi.

·Kojās dzīvo kā pirmkursnieki, tā veckursnieki (ja rodas kādi jautājumi par 

mācībām, ir iemesls sadraudzēties).

·Mācību gada sākumā 

rīkojam Pidžamu ballīti, 

kā arī ceturtdienas mēdz

būt nedaudz „trokšņainākas”.

Smēķētājiem       ir    sava 

patveršanās vieta piektajā

 stāvā. 



Zinību krātuve - bibliotēka

Vienmēr  atceries,  ka  ir  savlaicīgi  jāmācās  kārtējiem pārbaudījumiem 
(un tikai vēlāk nesūdzies, ka netiki brīdināts/-a) un bez vecajām labajām 
grāmatām Tev neiztikt nu nekā. Tad  nu  ieklausies  –  bibliotēku atradīsi 
Zeļļu ielā 8, tajā  pašā  ēkā,  kur  atrodas  Fizikas  nodaļa,  uzkāpjot  līdz 
 5. stāvam.

Bibliotēkā  vari  ne  tikai  atrast sev interesējošo mācību literatūru, bet arī 
netraucētā gaisotnē mācīties  pie  atbilstoši  iekārtotiem  mācību galdiem 
vai arī izmantot tur atrodošos datorus. Tāpat tur vari izmantot bezmaksas 
pašapkalpošanās skeneri un, protams, vari uz  nebēdu  kopēt  un  printēt 
sev   nepieciešamos  materiālus   par   noteiktu   samaksu   –   A4   lapas 
melnbalta kopēšana  Ls  0.06,  savukārt  krāsaina  A4  formāta  materiāla 
kopēšana  izmaksā  Ls  0.70.  Printējot  melnbaltu  A4  formāta  materiālu, 
būs jāšķiras  no  Ls  0.08,  bet  tāda  paša  formāta  krāsains  eksemplārs 
ir Ls 0.84 vērts.

Ja  nav  vēlme  kāpt  piecus stāvus, lai izdrukātu lapas, iespējams arī 
kopēt un printēt Matemātikas nodaļas ēkā, 121. telpā. 

Tikai esi vērīgs un pagarini grāmatu nodošanas termiņu vai nodod tās 
atpakaļ laicīgi, jo līgumsods par 1 informācijas resursa katru nokavēto 
dienu  virs  noteiktā  termiņa  ir  veseli  15  santīmi.  Bet, ja nu kas, tad
jebkurā   darba   dienā  vari  sazināties   ar  atsaucīgajiem   bibliotēkas 
darbiniekiem laikā no plkst. 10:00 līdz 18:00 pa tālruni  67 033 812  vai  
 e-pastu fiz-mat.bibl@lu.lv.



FMF SP un LUSP

FMF   SP   ir   Latvijas   Universitātes   Fizikas  un  matemātikas 
fakultātes Studentu  padome, kurā    ārpus  studiju  laika   darbojas 
aktīvi un  pašaizliedzīgi  studenti,  lai  padarītu savu un citu studentu 
ikdienas gaitas un studiju  atmosfēru  interesantāku, kvalitatīvāku un 
sirdij   tuvāku.  FMF   SP   galvenie  uzdevumi  ir  rīkot  kultūras  un 
akadēmiskos   pasākumus,  popularizēt fakultāti  gan  savu  studentu 
vidū, gan arī  ārpus  fakultātes  sienām, palīdzēt studentiem atrisināt 
dažādas  problēmu  situācijas, būt vidutājiem starp fakultātes vadību 
un studentiem, kā  arī  pārstāvēt studentu intereses dienesta viesnīcā, 
fakultātē  un  visā  Latvijas  Universitātē.   Padomē  darbojas  vairāki 
desmiti  biedru un aktīvistu. Arī Tev ir iespēja iesaistīties FMF SP, jo 
tā  ir  laba  iespēja  apgūt  prasmes, ko  neiemāca lekcijās, piemēram, 
pasākumu organizēšana, komandas darbs,  finansiālo resursu apguve 
un   realizācija,  komunikācijas   prasmes.   SP  ir  laba  iespēja  iegūt 
vērtīgus   kontaktus   nākotnei   un   draugus   uz   mūžu.   Ja   vēlies 
pievienoties, tad  raksti  mums  uz  e-pastu    vai  arī 
atnāc   ciemos   uz   mūsu   telpu – Matemātikas   nodaļas ēkā,   111. 
kabinetā. Uz tikšanos fakultātē un ārpus tās! ;)

info@fizmati.lv 

Latvijas Universitātes Studentu padome (LU SP) pārstāv Latvijas

Universitātes  studentu  intereses  Latvijas Universitātē un ārpus tās 

akadēmiskos, sociālos un kultūras  jautājumos.  LU  SP ir studējošo 

pašpārvalde,   kurā   apvienojas   visu   13  LU  fakultāšu  studējošo

pašpārvaldes. 



fizmati.lv
Jau vairāk kā 6 gadus fizmatiem ir sava mājas lapa www.fizmati.lv. 
Tajā iespējams uzzināt ar fakultāti saistītus jaunumus, iepazīties ar 
FMF studentu dzīvi, apmainīties ar viedokļiem, idejām  un  pieredzi 
ar citiem studentiem. Lapas satura veidotāji  galvenokārt ir FMF SP, 
taču saturu pilnveidot ir laipni aicināts ikviens fakultātes students.

Ziņu    un   Dzīves   sadaļā    ir   iespējams   iepazīties   ar   portālā 
ievietotajiem  rakstiem,  kas  sakārtoti  gan pēc tēmas, gan atslēgas 
vārdiem un kuri ir tiešā mērā saistīti ar FMF. Šeit arī ir iespēja iesūtīt 
pašam savu rakstu. Dzīves sadaļā ir pieejama  fizmatu folklora, kas 
satur dziesmas, saukļus un aforismus, ko fizmatu studenti ir radījuši 
dažādos laikos un vietās.
Citu jaunumu sadaļā var  iepazīties ar LU citu fakultāšu vai arī citu 
augstskolu interesantākajiem jaunumiem. 
Padomes sadaļā var iegūt informāciju  par  Fizikas un matemātikas 
fakultātes Studentu padomi: ko tā  dara  un  kādus  pasākumus rīko, 
kuri studenti ir padomes sastāvā un padomes biedru kontaktus. 
Studiju   sadaļā  atrodama  informācija  par  studiju  procesu FMF - 
raksti, atbildes  uz   biežāk   uzdotajiem   jautājumiem,   kontakti  un 
kartes, lekciju grafiki, studiju programmu apraksti. 
Resursu sadaļā pieejami dažādi mācību  un  izklaides  materiāli, ko 
ievietojuši  gan  studenti, gan pasniedzēji,  foto  un video galerija no 
dažādiem fizmatu pasākumiem. Izmatojot SP spiegu, pastāv iespēja
ielūkoties padomes telpā ar tur ievietotās tīkla kameras palīdzību.
Foruma sadaļā ir pieejams  fizmatu  forums. Reģistrētajiem  foruma 
lietotājiem   ir  iespēja  apmainīties  ar  informāciju  dažādos  foruma 
pavedienos,  kas  sakārtoti  pa  dažādām tēmām, piemēram, Studiju 
lietas, Zinātnes lietas, Tirgus lietas utt.

Kalendārs  ar  pasākumiem,  aptaujas,  jaunumi  un daudz citu foršu 
lietu - noteikti ienāc un izpēti!



Bez tradīcijām neiztikt!

Pirmkursniek!

     

    Mēs zinām, cik ļoti Tev patika Baldone, vai arī, cik ļoti Tev ir žēl, ka tur nebiji. Tāpēc vēlējāmies 

ierādīt Tev, kas  vēl  ārprātā  labs  fizmatos  notiek . Tuvākais  pasākums,  kas  Tevi  tieš i skars,  ir 

iesvētības. Nebaidies traku bilžu un šausmu stāstu, nav īsts fizmats  neviens,  kas  nav  piedzīvojis 

iesvētības.  Gan  kursabiedrus  iepazīsi,  gan   arī   aktīvākus  veckursniekus,    gan   arī  aktīvi  un 

interesanti pavadīsi laiku. Lai labāk izprastu Studentu padomes darbību, iepazītos ar  aktīvajiem

 biedriem, un atkal lieliski pavadītu nedēļas nogali, semestra  sākumā  tiek  organizēts  Potenciālo

 biedru seminārs. Tu jau būsi paspējis izbaudīt studentu  dzīvi,  iepazīt apkārtējos, kandidēt FMF 

SP vēlēšanās, un nu būs pienācis laiks Ziemassvētku ballei, ko Tu, līdz ar citiem pirmziemniekiem,

 pēc  tradīcijas   rīkosi.  Droši  varēsi  konsultēties ar  veckursniekiem,  bet  viss  darbs  būs   jāveic

pirmkursniekiem. Pa šo laiku Tev būs kārtīgāk pielecis, ka fizmati ir aktīva tauta, tad nu  ko  mēs

 īsti vēl darām? Dažas svarīgas tradīcijas. Ziemassvētkos cepam gardās  Ciparkūkas  un  un ejam

ciemos pie  citu fakultāšu SP, kā arī  LU  augstākajām  amatpersonām.  Fizmati uz ledus – ziemā, 

kad Daugava aizsalusi,  ejam naktī bērt kūdras uzrakstu par kādu sabiedrībā aktuālu problēmu. 

Spēļu  vakari – aptuveni  reizi  mēnesī  notiek galda spēļu  vakari ar  dažādiem  turnīriem.  Ik  pa  

laikam  notiek  dažādas  balles sadarbībā ar citām fakultātēm, piemēram, Datorikas fakultāti.

    

   Redzēsi, ka fizmati ir pareizā izvēle!                                                                 

   

                                                                           Ieva Ozolniece, Pasākumu darba grupas vadītāja



Fizmatdienas

Pašas aprīļa beigas  un  maija  pirmās dienas ir brīdis, kas katram [sevis 
cienošam] fizmatam ir  īpašs –  norisinās  Fizmatdienas,  kas  ir   lielākie
fakultātes   studentu,  pasniedzēju  un  darbinieku   svētki.  Jo   patiesi – 
fakultātes  gaiteņi  kļūt oranžāki, prāti atvērtāki un emocionālais spektrs - 
plašāks. 
Fizmatdienas  ir  tradīcijām  bagāts pasākumu kopums. Svētki, kas visus 
vieno gan kopīgā dziesmā un  dejā, gan arī kopīgos piedzīvojumos. Tā ir 
absolūtā fizmatisma manifestācija. 
Parasti   viss  aizsākas   ar   sadziedāšanos,   kad   fizmati   Rīgas   ielās 
skandina gan pašu  darinātās  dziesmas,  gan  arī  tautas  dziesmas,  un 
Fizmatdienu gājienu,  kad visi, jūtot kopības un oranžuma sajūtu, soļo no 
Alma Mater uz Zeļļiem, saukdami dažādus saukļus. 
Atklāšanas pasākums ir ballīte līdz pat rīta agrumam, kurā tiek ierībinātas 
Fizmatdienas. Neiztikt  bez  jestrām  dejām, dzīvās mūzikas, kuru izpilda 
kāda pazīstama grupa, neprātīgas līdzi dziedāšanas un citām aktivitātēm.
Taču  Fizmatdienas  nav  izklaides vien,  jo  šādās tādās reizēs notiek arī 
sporta  diena  un  talka.  Talkas  laikā  roku  rokā  tiek  sakopts  fakultātes 
pagalms, krāsoti soliņi, taisīti putnu būrīši un  pat  stādīti kociņi,  savukārt
sporta dienā studenti sacenšas savās starpā dažādos tradicionālos un 
netradicionālos sporta veidos.
Kādā no dienām  visi  interesenti  tiek aicināti uz Zinātnes kafejnīcu, kurā 
ar fiziku, matemātiku vai redzes  zinātni  saistīti  lietpratēji  iepazīstina  ar 
konkrētu   tēmu.  Tā   ir  atvērta   diskusija,  kurā  ikviens  var izteikt savu 
viedokli, kā arī uzdot jautājumus.
Nozīmīgs ir Personību vakars, kurā vairāki sabiedrībā pazīstami izbijušie 
fizmati  dalās   atmiņās  par   saviem   studiju   laikiem, kuros  bijis daudz 
piedzīvojumu un  kuriozu.   
Pašā noslēgumā visi dodas atpūsties no pilsētas burzmas un zinātniskām 
sarunām,  lai draudzīgā atmosfērā izbaudītu dabas burvību. Sākas Laivu 
brauciens.
Iepazīties  ar  foto  galerijām,  FMD  vēsturi  un rakstiem, kā arī daudz ko 
citu, vari,  apmeklējot  vietni   taču,   lai   līdz   galam
izprastu šo svētku būtību, Tev pašam jāpiedalās un jāizbauda!

www.fizmatdienas.lv,



Laivu brauciens - «AIRĒ!»
Šis, iespējams, ir būtiskākais gada  pasākums  ikvienam  īstam
fizmatam. Katru gadu, neilgi pirms pavasara sesijas, fizmati un 
viņu draugi Fizmatdienu ietvaros dodas trīs dienu braucienā pa 
kādu no Latvijas  skaistajām  upēm  ar  smagām,  klankšķošām 
somām un platiem smaidiem uz lūpām.

Braukšana ar laivām gan nav vienīgais, kas norisinās LB laikā,  otrajā 
vakarā tiek uzlikta arī naktstrase,  organizēts  Zupmeistara  kauss  utt.
LB pēdējās dienas rītā tiek pasniegtas balvas atbilstošajās kategorijās,
kā arī īpašās nominācijas: Caurā gumija,  Gada cirvis,  Gada  aktīvists 
u.c.  Lai  iegūtu  maksimālo  baudījumu  no  Laivu  brauciena,  ir  vērts 
atcerēties  dažas  lietas.  Pirmkārt,  ir  dažas atslēgas frāzes, ar kurām 
paust  savas  vēlmes  un  viedokli,   lai Tu  tiktu  saprasts,  gari  un/vai 
paplašināti teikumi ne vienmēr sasniedz dzirdīgas ausis.



Sagatavojoties  Laivu   braucienam,  ir   jāņem vērā, ka atpūta notiek dabā, 
tātad    ūdens  ne  no   upes  un malka  ne  no  meža  nav  pieejama.   Bet 
pieredze  rāda,  ka  trīs  drēbju  kārtas,  darbarīks  malkas  skaldīšanai  un 
aizdedzināšanai,  trauciņš,  kur  taisīt  ēdienu, un  paši pārtikas  produkti ir 
labas lietas, ar  ko sākt. Uz  Laivu  braucienu  pašsaprotamu  iemeslu  dēļ 
nav ieteicams ņemt lietas, kuras būtu sirdij ļoti tuvas vai vērtīgas.
Protams, dažās lappusēs aprakstīt  to,  kas ir leģendārais Laivu brauciens, 
ir   neiespējami.   Rodas  šaubas, vai  to  vispār  ir  iespējams  aprakstīt ar 
vārdiem,  bet   ļaujiet  man uzburt  jums šādu ainu. Ir pirmais rīts nometnē, 
Tu izvelies ārā  no  telts,  maigi  pabīdot  malā  cilvēku,  kurš,  neko  ļaunu 
nedomādams, tomēr ir apgūlies tieši Tev virsū. Kāds  bariņš  cilvēku, šķiet,
ēdam  sausās    brokastis   no  zemes,  kur  tās  ir  izbirušas,  bet    citi  ar   
žēlīga   suņa  acīm   veras  uz katliņiem,kuros ūdens  spītīgi  vārīties.  
Tad   Tu  saproti –  esi  pamodies  viens  laimīgs   cilvēks.



Fizmatu koris - «Aura»

Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes jauktais koris
„Aura” dibināts 2004. gada rudenī, tā mākslinieciskais vadītājs ir 
Edgars Vītols. Korī „Aura” dzied aptuveni 65 LU FMF studenti un 

viņu draugi. Katru gadu semestra sākumā notiek kora „Aura”
 jauno dalībnieku uzņemšana.

Visa gada garumā korim netrūkst pasākumu un koncertu, kuros mēs 
iepriecinām klausītājus ar savu daudzveidīgo repertuāru, jauneklīgo 
kora skanējumu un, protams, smaidu dziedātāju sejās. Ir dziedāts 
gandrīz visās Rīgas koncertzālēs un baznīcās, tāpat sniegti daudzi 
koncerti ārpus Rīgas. 2011. gada vasara korim bija īpaši ražīga un 

saspringta, jo iesaistījāmies 3 lielos koncertos un pasākumos – 
kopā ar Pasaules festivāla kori izdziedāti pasaules slaveni operkori, 
piedalījāmies 16. Baltijas valstu Studentu dziesmu un deju svētkos 
„Gaudeamus”. Līdz beidzot vasaras vidū, Austrijas pilsētā Grācā 

piedalījāmies 2. Pasaules koru Grand Prix konkursā, kur aicināti tiek 
tikai labākie un foršākie kori.

LU FMF jauktais koris «Aura» aicina ikvienu jauno LU FMF studentu 
pievienoties mūsu fakultātes korim, kas ir lieliska iespēja labi pavadīt 
ne tikai brīvo laiku ārpus studijām, bet arī iegūt tiešām daudz jaunus 

un labus draugus. Par noklausīšanās laikiem un kora vispārējam 
aktivitātēm varam lasīt mūsu mājas lapā – .

                                         

                                                

Koris „Aura” – 
iespējams, labākais koris pasaulē!

 www.korisaura.lv



Sports fizmatos

Fizmati vienmēr ir bijuši aktīvi un atraktīvi sportotāji. LU FMF ir savas 
komandas gan futbolā, gan basketbolā,  gan  volejbolā,  kuras  aktīvi 
piedalās arī Latvijas Universitātes rīkotajos turnīros  un  pasākumos – 
LU Futbola līgā, LU futbola kausā, LU basketbola  līgā  u.c.  Ja vēlies
iesaistīties   kādā   no   komandām,   tad   interesējies   pie  Studentu 
padomes (SP) pēc komandu pārstāvju kontaktiem!

Tāpat jau kādu laiciņu fakultātes studentiem ir iespēja izmantot gan 
sporta  zāli,  gan  trenažieru  zāli.  Ja vēlies izmantot kādu no šīm 
zālēm, tad griezies pie  SP  (111.  kab.)  ar  iesniegumu  pie  biedra, 
kurš  atbildīgs   par  sporta  jautājumiem,  un  sarunā  laikus,  kuros 
vēlies tās izmantot. 

Noteikti  nenokavē  dažādas  citas sportiskās aktivitātes fakultātē – 
Fizmatu miniturnīru, Fizmatu  orientieri un citas, kas fakultātē notiek 
visa gada garumā.

Bet, ja  esi  kārtīgs  pie  datora sēdētājs un integrāļu  rēķinātājs. tad
fizmati Tev ir īstā vieta, jo Tu vienmēr varēsi pateikt  -  es kā fizmats
sportu principā nedaru! - un neviens  par  to Tev  šeit  sliktus vārdus 
neteiks.  Bet   atceries,  pirmkursniek,   ka  dažkārt  nekas  nepalīdz
izvēdināt  galvu no cītīgas mācīšanās kā neliels sportiņš! 



Pusdienlaiks klāt!

Fizmatam vienmēr jābūt aktīvam un spēkpilnam, bet Tu jūti gurdumu
kaulos, esi izsalcis? Tas nozīmē tikai vienu – laiks papusdienot! Mēs 
visi zinām, - paēdis cilvēks ir laimīgs cilvēks, tieši tāpēc tepat, mūsu 
fakultātes teritorijā, vai arī citur,  kur  notiek  lekcijas,  tiek  piedāvāta 
iespēja ieturēt maltīti.  Un galvenais, ka  tas  viss  par  studentiskām
cenām. 

Lai  nu  kā,  iespējams  arī  paēst  ārpus  LU  robežām,  bet  par sev
tīkamāko variantu – veikaliem vai maķīšiem, vai  ko  citu  -  visdrīzāk 
būtu jājautā kādam vecam un labi paēdušam studentam.

         «Amica» studentu pusdienu restorāns (Raiņa bulv. 19)
          Darba laiks:
          Pirmdien - piektdien: 8:30 - 18:00
          Sestdien, svētdien: brīvdiena

                  CFI ēdnīca (Ķengaraga iela 8, 1. st.)
                  Darba laiks:
                  Pirmdien - piektdien: 9:00 - 16:00 
                  Sestdien, svētdien: brīvdiena

                          FMF ēdnīca (Zeļļu iela 8)
                          Darba laiks:
                          Pirmdien - piektdien: 9:00 - 16:00 
                          Sestdien, svētdien: brīvdiena
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ERASMUS - tas ir tā vērts

ERASMUS ir populārākā apmaiņas programma Eiropā, kas paredz 
iespēju semestri vai gadu studēt kādā no ārzemju augstskolām
(augstskolu sarakstu, uz kurām iespējams braukt, meklē fizmati.lv). 

Ja esi nolēmis doties ERASMUSā, tad  laicīgi vērsies pie savas nodaļas 
starptautiskās  sadarbības  koordinatora  -   Fizikas  nodaļā  pie  Sandra 
Lāča, Matemātikas nodaļā pie Aleksandra Šostaka, bet Optometrijas un 
redzes zinātnes nodaļā pie Ivara Lāča.

Kāpēc braukt ERASMUSā?
“ERASMUS  ir neaprakstāms  piedzīvojums,  kas  ne tikai dod iespēju 
apgūt Latvijā neesošus studiju kursus, novērtēt  studiju  procesu  citur, 
iepazīt dažādas kultūras un vides un pilnveidot sevi kā personību, bet 
arī  dod  jaunu   skatījumu  uz   dažādām   lietām   un   procesiem  un 
neatkārtojamu, citur neiegūstamu  dzīves  pieredzi.  Neredzu nevienu 
racionālu iemeslu, lai ikviens to negribētu piedzīvot!” 
(Arta Kudlāne, Fizikas maģistra 2. kursa studente)

“ERASMUS  apmaiņas  studijās  ir  iespēja  doties  tikai vienreiz mūžā, 
un tā ir iespēja, kas jāizmanto. Tā ir ne tikai iespēja iepazīt citu kultūru, 
iegūt draugus no visas pasaules un studēt internacionālā vidē,  bet arī
iespēja labāk izzināt sevi un radīt jaunus mērķus dzīvē.” 
(Inga Saknīte, Fizikas maģistra 2. kursa studente)

“ERASMUS  -  lielākais izaicinājums,  ko līdz šim pieņēmu! ERASMUS 
manu dzīvi izmainīja par 180 grādiem  un deva man iedvesmu jauniem 
dzīves mērķiem, kā arī radīja man lielāku uzticību pašas spēkiem! Šajā 
laikā guvu plašu emociju gammu un iespaidus, un 
galvenais daudz jaunu draugu no visas Eiropas,
kas tagad paver iespējas ceļot! ” 
(Liene Ziediņa, Matemātiķis – statistiķis,
 4. kursa studente)



Kā nokļūt kur?

Ja vien  cilvēks  dienu  dienā pirms studiju sākšanas nav 
braukājis pa tiem pašiem maršrutiem kā fizmats labākajos 
gados,  tad  noderīga  būs  Rīgas  karte  un  sabiedrisko 
transportu lietošanas pamācība jeb „Kā nokļūt kur?”

Tātad, noderīgas varētu būt adreses:
·Fizikas un matemātikas fakultāte (FMF), Zeļļu iela 8.
·Cietvielu fizikas institūts (CFI), Ķengaraga iela 8.
·Latvijas Universitātes Galvenā ēka Alma Mater , 
Raiņa bulvāris 19.
·Bioloģijas fakultāte (BF), Kronvalda bulvāris 4.
·Ķīmijas fakultāte (ĶF), K. Valdemāra iela 48.

Pašsaprotami,  ka  fizmatam nav tik daudz laika, lai visur 
nokļūtu ar kājām, tāpēc varētu būt noderīgs sabiedriskais 
transports.
   

Tātad, lai nokļūtu FMF, var izmantot šādus transportus:

autobusi Nr. 4., 4.z, 7., 8., 21., 25., 38., 55.;
tramvajs nr. 2.
Izkāpšana visos gadījumos pieturā – E. Smiļģa iela.



Ja nepieciešams nokļūt CFI, var izmantot:

tramvaji Nr. 3., 7., 9.
Izkāpšana – Ķengaraga ielā.
           
Savukārt,  ja  nepieciešams  no  Zeļļiem  nokļūt  Ķīmijas
vai Bioloģijas fakultātē, izmanto 5. trolejbusu (Daugavas 
stadions  -  Klīniskā  slimnīca),  kur  iekāpšana ir pieturā 
„Āgenskalna   tirgus”  un  izkāpšana   attiecīgi   pieturās 
„A. Briāna iela” un „Z. A. Meierovica bulvāris”.

Vienmēr nepieciešamo informāciju var atrast vietnē 
.http://rigassatiksme.lv/?sadala=367
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