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FMD 1. sēde 

12.12.2016 

 

Norises vieta: Zellija, SP telpa 

Sēdi vada: Dace Gaile 

Biedri/aktīvisti: Daniela Reihenbaha (aiziet 19:58), Daniels Dāvis Ore, Melita Vantere, 

Malvīne Nelda Strakova, Ilvija Lazdiņa, Laura Orliņa, Krišjānis Penka (ierodas 19:06), 

Rolde (Rota Brūna (ierodas 19:14), Lelde Švinka), Gurvīds (Gustavs Upenieks (ierodas 

19:15), Arvīds Viesturs Vimba) 

 

Darba kārtība:  

1. Kad notiks FMD? 

2. Pasākumu atbildīgo ievēlēšana. 

3. Sponsori. 

4. Dažādi. 

Sēdes sākums: 19:03 

1. Kad notiks FMD? 

Norises datumi - no 24. līdz 30. aprīlim. 

2. Pasākumu atbildīgo ievēlēšana. 

1) Sadziedāšanās un gājiens 

Notiks 24. aprīlī (pirmdiena). Organizēšanu plāno piešķirt Gunai. Pie rupora 

negrib meiteni, jo čaļu balsis izklausās iespaidīgāk/ir labāk sadzirdamas. Ruporā 

kliegs Vimba.  

2) Atklāšanas pasākums 

Notiks 24. aprīlī (pirmdiena). Šo rīkos Lana, jo viņa dzied korī un viegli varēs 

visu sarunāt ar E. Vītolu. Potencialais paparazzi - Līva.  

3) Afterītis 

Arī notiks pirmdien. Runājam par grupu un un vietām, kur pasākumam 

norisināties (gan jau atkal tā būs «Ala», kur vieglāk sanāks sarunāt visu, tai skaitā 

kausu tradīciju + gana labs izmērs). Pirms grupas uzstāšanos plānojam karaoki, lai 

nevajadzētu šim veltīt atsevišķu pasākumu, bet karaoki aizmirst pavisam negribas. 



Sākam jau spriest cikos pasākumu sākt, lai nav par ātru uzreiz pēc atklāšanas. 

Domājam, ka 21 :00 varētu sākties laišana iekšā un karaokes dziedāšana. Kā 

potencialu organizatoru izvēlas Irinu, jo cerams viņa spēs lietas sarunāt (atlaides 

visiem studentiem iet pie sirds). Tas, ko visi grib, ir laba grupa, kas nemaksās lēti, 

bet ceram, ka laicīgi sākot grupas meklēt, visu ko varēs sarunāt. Ir runas par 

grupām (« Dzelzs vilks » un « Prāta vērta » izklausās diezgan labi).   

4) Galda spēļu vakars 

Notiks otrdienas vakarā. Dace ir uzrunājusi Aleksandru, kurš vēl nav atbildējis, 

bet cerība uz viņu tik un tā ir, jo pusis strādā @ Brain Games. Krišjānis grib zolīti, 

tāpēc piekrīt arī pats palīdzēt rīkot zoles turnīru. 

5) Personību vakars 

Dace piedāvā to rīkot ceturtdienas vakarā, jo, atrodot labas personības, šis 

pasākums, lai arī pirms LB, tik un tā tiktu apmeklēts. Izveidojas diskusija. Tomēr 

rīkos trešdien. Šo uzņemsies Rolde. 

6) Gada fizmats 2017 

Šim nav vajadzības izvēlēties specifisku dienu, jo tas ikgadēji notiks kopā ar 

Personību vakaru. Rīkošana pienākas “Gada Fizmats 2016” ieguvējam Ģirts 

Zāģeris. 

7) Fizmatu orientieris 

Rīkos sporta cilvēks Daniels. Notiks otrdien, Rota piedāvā četros, lai nav tumši un 

lai tiek vairāk studentu. 

8) fizVIP 

Šo organizes Akmens, kurš nesen veiksmīgi piedalījās VIP. Domā rīkot ceturtdien 

pēcpusdienā, iesaistot gan studentus, gan pasniedzējus. 

9) Karaoke vakars 

Šis punkts ir uz jautājuma zīmes, jo, lai rīkotu fizVIP, kaut ko vajag izmest + 

pagāšgad nebija pārāk apmeklēts. Beigu beigās svītrojam pasākumu ārā un 

pārceļam  dziedāšanu pie afterīša (pirms grupas uzstāšanās/start grupas uzstāšanās 

setiem). 

10) Gada aktīvists 

Arī šeit organizators jau ir skaidrs – Brenda Beķere. 

11) Māksla fizmatos 

Notiks visas nedēļas gaitā. Gribam piesaistīt Ernestu, kas māk zīmēt. Rīkos 

Malvīne. Rota piedāvā pievienot arī pasniedzēju citātus, tos jāsāk aktīvi krāt. Lana 

piedāvā uztaisīt e-vietiņu, kur cilvēki var iesūtīt citātus, Dace atbalsta.  

12) Fizmatu krekli + tirdziņš 

Daniels prasa par šo pastāstīt. Dace pastāsta. Taisam pirmdien un trešdien. Par šo 

atbildīgā ir Melita.  

13) Fizmatu rekordi 

Dace saka, ka šo vēlas uztaisīt nopietnu un ar labu PR. Šis tiek piedāvāts Vimbam, 

kurš ir ar mieru un jau izskatās diezgan ieinteresēts. Izveidojas strīds kā pierakstīt 

Arvīda vārdu. Tā kā Gustavs nāk komplektā, lai ir Gurvīds. 

14) FMD mājaslapas izveide 

Neilgi pirms sēdes šim labprātīgi piekrita Valts.  

15) Logo izveide 



Izveidojas gara diskusija par logo dzīvnieciņu. Baumo, ka Daniela grib sneiku. 

Cilvēkiem patīk Langina ideja par āpsi (tomēr Gada dzīvnieks 2016). Daniels par 

pīli, Rota par sliņķi, Malvīne par aunu, Rolde par sliņķi, Laura piedāvā skorpionu, 

tagad Daniels par skorpionu. Malvīne piedāvā taisīt aptauju fizmatu mājaslapā. 

Dace saka, ka ar pingvīnu reklamēsim Linux, bet varbūt viņi dos naudu(??) 

Daniela skrien taisīt aptauju. Problēma: variantu daudz, bet aptaujā nevar ielikt 

vairāk par pieciem. Diskusija kļūst skaļāka. Ko svītrot ārā? Beigu variants ir 

pieejams @fizmati.lv. Pie logo arī grib piesaistīt Ernestu. Ielūgumi iet klāt, 

izlemjam, ka tos varētu taisīt Līva, jo izskatās pēc tās, kas labi zīmē. Pie bildēm 

arī piedāvā Līvu, bet tik un tā ir jāmeklē vēl citi profesionāli fotogrāfi. 

16) Afišas izveide 

Iet klāt pie Logo. 

17) FMD video filmēšana 

Gribam, lai filmē Kalvis, jo viņam sanāk, bet nāksies pacīnīties, lai viņu pierunāt.  

18) Laivu brauciens 

Notiks no piektdienas Līdz svētdienai. Dace ir šo piedāvājusi Ģirtam, kurš solījās 

šo lēmumu apsmadzeņot. Ceram sagaidīt pozitīvu atbildi, jo citu variantu īsti nav. 

Šeit Lelde ierosina, ka pasākumos apmeklētājiem tiek parakstīta lapiņa, ka tie 

ieradušies uz konkrētp pasākumu, un beigās, LB laikā, tiek pasniegtas balviņas 

tiem, kuri piedalījušies visos pasākumos. 

19) PR 

Šis gulsies uz Leldes un Akmens pleciem. 

3. Sponsori 

Slikti, ka Karīna nav ieradusies uz sēdi, jo, kā sponsor cilvēkam, viņai par šo būs 

jāparūpējas (ne bez palīgiem, protams). Aicina Vimbu piesaistīties, jo viņš māk runāt 

ar sponsoriem.  

Saraksts ar potenciāliem sponsoriem, ar ko jāsazinās pēc iespējas ātrāk, tas ir 

TAGAD: 

- Gandrs  

- Virsotne  

- Ceļotājs  

- Bankas 

- Deloitte  

- Accenture  

- Bite  

- LMT  

- Tele2 

- Optibet 

- Olibet 

- 4finance 

- Triober 

- Creamfinance 

- Teātri  

- Valmieras stikls 

- Elko grupa 

- Olainefarm  



- Grindex 

- Latvijas Ceļi 

- Latvijas Meži 

- Latvijas Dzelzceļš 

- Latvijas Gāze 

- Pozitivus 

- Laba daba 

- Samersans  

- LuxExpress 

- FBI (biļetes lieliem pasākumiem) 

- Airbaltic 

- Tallink 

- Lielvārds 

- Valters un Rapa 

- Jānis Roze 

- Zvaigzne ABC 

- Rīgas brīvosta  

- Rīgas satiksme 

- Aerodium 

- Madara 

- Escaperoom 

- Promo 

- Spirits&Vine 

- Alkolut 

- Krauta 

- Durex (šis nenopietnai, bet Danielam reāli vajagot un visiem tas ir jāklausās, tāpēc 

šeit tiek ierakstīts)  

Smuku prezentāciju/attēlu sponsoriem par fizmatdienām uztaisīs Dace un Malvīne  

4. Dažādi  

Šim plāna punktam lielas vajadzības šoreiz nebija. 

Sēdes beigas: 20:22 

Protokolēja: Lana Lazareva 

 


