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Protokols 

LU FMF SP 2. FMD sēde 

25.01.2017 

Norises vieta: Zellija, 111. telpa 

Sēdi vada: Dace Gaile 

Dalībnieki: Lelde Švinka, Malvīne Nelda Strakova, Lana Lazareva, Melita Vantere, 

Madara Umure, Irina Marčenko, Romāns Konstantinovs (16 :51) 

Darba kārtība: 

1. Sponsori 

2. Gājiens 

3. Atklāšana 

4. Afterītis 

5. Galda spēļu vakars 

6. Personību vakars 

7. Fizmatu orientieris 

8. VIP 

9. Māksla fizmatos 

10. Fizmatu krekli & tirdziņš 

11. Laivu brauciens 

12. Logo 

Sēdes sākums: 16:08 

Datumi tiek pārcelti par nedēļu vēlāk (uz 30.04/1.05 - 6.05/7.05), lai 

FMD, precīzāk LB, nepārklātos ar kora skati, kura šogad norisināsies 29.aprīlī. Tā kā 

“Aura” ir fizmatu koris, mums ir jārespektē šis fakts.  

1. Sponsori 

Ar sponsoriem neiet labi, jo pirms Ziemassvētkiem rakstot&zvanot izdevās dabūt tikai 

plastmasas glāzītes no “Latvijas Valsts mežiem”, visi pārējie pagājušajā sēdē minētie 

sponsori mūs uzmeta vai vēl nav atbildējuši.  

Runājam par to, ko Emsis Dacei ieteicis, tas ir, sazināties ar 4. kursa studentiem, kuriem 

tikko bija prakse, lai viņi mēģina runāt ar savām prakses vietām. Tas ir veids kā pats 

Emsis pagāšgad dabūja sponsornaudiņu.  No pagājušā FMD palikuši 50 eiro, ko var 



kaut kur izmantot (yeeey. vienam kliņģerim, varbūt, sanāks).  

Teātriem un bankām esot jāraksta pa vienam, sagaidot atbildi, lai nesanāktu blakus 

reklāmēt divus konkurentus.  

Folkklubs “Ala” rakstīja, ka gribot satikties ar dažu fakultāšu SP pārstavjiem, lai 

diskutētu par sadarbību, un mēs tur veiksmīgi varam ieminēties par FMD.  

Gribam pierunāt Vimbu palīdzēt ar sponsoriem, jo viņam lieliski sanāk uzrunāt 

sponsorus (Ziemassvētku balles labie sponsori nākot no viņa). 

Skan ideja organizēt semināru par to kā labāk/veiksmīgāk meklēt sponsorus, jo tas 

noderēs ne tikai FMD, bet arī daudziem citiem pasākumiem. Ir iespēja, ka šādu 

apmācību varētu novadīt Toma Vāveres priekšnieks, bet tas, labākajā gadījumā, varētu 

notikt pēc mēneša. 

2. Gājiens 

Madžai ir doma rīkot afterīti svētdien, dienā pirms gājiena un atklāšanas, bet pagājušajā 

gadā, kā arī pirmstam, bija spēkā akcija, ka, ejot uz gājienu un atklāšanu, iegūst 

bezmaksas biļeti afterītī. Šo gribas saglabāt, jo tas tomēr ir viens no veidiem kā uz 

atklāšanu `dabūt` vairāk cilvēku. Domājam tomēr rīkot visus trīs uzreiz.  

Dace sarakstīja googldoķī visiem pasākumiem lietas, kas jāizdara, un rakstīs 

iepriekšējiem orgiem, lai paskatās, vai kaut ko būtisku nav piemirsusi.  

Beidzot runājot par pašu gājienu! Guna Brenda jau sazinājās ar Brendu. Runājam par 

maršrutu. Stāsta, ka uz DACu nevajag iet caur lielu ielu. Sākam pie Origo. Dace 

izstāsta, ka pagājušogad bildēšanās uz paša Akmens tilta samulsināja apsardzi, tāpēc 

šogad to būtu labāk darīt maliņā pie upes. Dace grib glītu maršrutu (tas attiecas uz bildes 

pārskatāmību). No Brendas Guna saprata, ka pirmais, kas jādara, ir jāmeklē orķestris, 

tad nu tas arī ir Gunas pirmais darbs. Runājam par to, kādi instrumenti būtu labāki, lai 

varētu dzirdēt gan saukļus, gan mūziku.  

3. Atklāšana 

Madža piedāvā pasākuma datumu sarunāt ar Vītolu (vai labāk ir svētdienas 

pēcpusdiena, kas nozīmē, ka afterītis arī ir svētdien un ir jauki, jo 1. maijs(pirmdiena) 

ir brīvs. + tad LB beidzas sestdienā un ir svētdiena, kurā varēs atpūsties pēc lielās FMD 

jezgas, vai tomēr labāk pirmdienas pēcpusdiena, jo pēc skates, kura norisināsies 

sestdien, koris aizrautigi svinēs un nebūs gatavi skaisti dziedāt svētdien). Tas ietekmēs 

norises datumus: no 30.04. līdz 6.05, ja atklāšanu rīko svētdien, vai no 1.05 līdz 7.05, 

ja rīko pirmdien. Jāsarunā tuvākajā laikā, jo koris baigi plāno uz priekšu, kā arī pašiem 

svarīgi ir šo visu zināt. Lanai aktīvi jāsadarbojas ar Gunu – pasākumi notiek viens aiz 

otrā, un laika plānošana ir ļoti svarīga. Jāpasaka, ka, ejot uz atklāšanu, dabū par brīvu 

biļetes uz afterīti. Madža piedāvā popularizēt pasākumu, liekot akcentu uz Auras dalību 

(Auras Ziemassvētku rīkotais koncerts bija skatītāju pārpildīts). Lanai jau tagad jāsāk 

meklēt fotogrāfu (to jādara visiem pasākumu orgiem), kā labu kandidātu piedāvā Līvu. 

Jāmeklē arī pasākuma vadītājs. Ieteica parunāt ar Jāni Āboltiņu, bet scenārijs gan 

jāraksta pašai. Romāns iesaka arī Pēteri Ratnieku. Atliek tikai sadalīt šos brīnišķīgos 

džentelmeņus ar Leldi, kura rīko personību vakaru. 

 

 



4. Afterītis 

Irinai jau tagad ir jāsāk visu darīt. Ir jāmeklē grupa, ieteicams, riktīgi pazīstamu. Irina 

prasa piedāvājumus, sākam brainstormot. Jākaulējas, jo citādi būs daudz jāmaksā. Kā 

vietu piedāvā “Alu”, jo ar viņiem ir sadarbība, ir liela vieta un viegli var sarīkot FMD 

alus kausus. Tāpat kā Gunai un Lanai, Irinai jāatrod fotogrāfs. Lanai ir paziņa, kas 

kvalitatīvi fočē, ar viņu pēc vajadzības var sazināties. Irinai arī jāpiedomā un jāsarunā 

ar grupu, kurā pasākuma brīdī rīkot karaoki un vai tas vispār ir iespējams (mēs to ļoti 

gribam, jo karaokres vakara šogad nebūs).  

5. Galda spēļu vakars 

Žēl, ka nav Juška. Dace uzskata, ka Juška uztaisīs labi, un par to, ka viņš strādā @ 

Braingames, plusiņš viņa karmai. Domājam par telpu. Dace izstāsta pirmsursniekiem, 

ka pagāšgad pasākums notika “Ezītī”, Madža apstiprina, ka būtu jaukas tāda veida 

telpas arī šogad. Romāns prasa, kapēc nevar rīkot fakultātē, uz ko atbilde ir – ārpus 

fakultātes ir brīvāka gaisotne, kopā ar alu viss šķiet mājīgāks + ārpus fakultātes ir lielāka 

svētku sajūta. 

6. Personību vakars 

Jāsāk meklēt personības. Leldei jau ir idejas. Dace grib mēģināt pierunāt Neimani. 

Romāns piedāvā J. Bulu, jo tas varētu būt diezgan fun fun fun. Spriež, vai cilvēki varēs 

parunāt, pat ja neviens neuzdos jautājumus, iesmējas, ka Buls spēs veikli aizpildīt 

pauzītes. Malvīne piedāvā “Lielvārda” čali. Politiķiem gan šogad negribas traucēt 

Latvijas politikas apstākļu dēļ + populārākie jau tāpat gandrīz izsmelti. Lelde stāsta, ka 

ir doma kā personību aicināt Ambaini. Lelde grib rīkot Hotel Bergs konferenču zālē. 

Piedāvā arī Swedbank ēkas 25. stāvā vai arī Nacionālajā Bibliotēkā, bet uz pēdējo labāk 

baigi necerēt. Arī jāmeklē vadītājs. Gan telpas, gan vadītājs, gan slavenības ir 

maksimāli svarīgi jau tagad.  

7. Fizmatu orientieris 

Baigi jārēķina viss, kas saistīts ar maršrutu, posmiem un laika plānošanu, lai komandas 

nesatiktos vienā posmā vai lieki negaida. Jāparunā ar Rotu the Orientieru Spečuku.  

Madža iesaka sazināties arī ar iepriekšējo organizatoru Miku. Parasti beidz Zeļļos un 

beigās mēdz būt ēdiens.  

8. VIP 

Šis arī var notikt konferenču telpās. Lelde domā, ka VIP gan var mierīgi rīkot DACā. 

Arī vajag vadītāju. Ir aizdomas, ka pasākumu gribēs vadīt pats Lords Akmens, bet 

jāpieskata, lai viņš saplāno, ko runāt, lai nebūtu jāimprovizē. Dace atzīstas, ka līdz 

galam nesaprot kā pasākums ir plānots, tāpēc apsola, ka tikšanās rezē pie Malvīnes 

Akmens visu izskaidros un varēsim pasākumu pašaut gaisā. 

9. Māksla fizmatos 

Ir jātaisa plakāts, ko apsola izdarīt Malvīne. Vajag fizmatdienu epastu 

fizmatdienas2017@gmail.com, kur studenti varēs visu sūtīt (pasniedzēju citātus). Tēma 

– “stresa nav”. Lieliskā vieta, kur plakātu līmēt, ir pie kafijas automātiem, kur ir 



GALDS, jo nevienam nav noslēpums, ka kafijas automātu izmanto daudzi un pie tā, 

gribot negribot, nākas kādu brīdi pastāvēt.  

10. Fizmatu krekli & tirdziņš 

Melita jau VISU esot sarunājusi. Rakstīs “MAN IR GRŪTI” (doma, ka pēdējā I burtiņā 

iestrādā fizmati.lv) un “STRESA NAV”, kā arī FMD17 kreklu ar logo. Var pasūtīt 

noteiktu skaitu iepriekš ar iespēju pasūtīt arī vēlāk. Uztaisām tik, cik pagājušogad 

izpirka. Krāsas daudz nevajag, lai nebūtu grūti izvēlēties. Melitai ir LU  budžets, ar 

kura palīdzību tiks pasūtītas nozīmītes un uzlīmes.  

Nākamie punkti - LB, logo – tika izrunāti zibens ātrumā, jo orgu priekšniecei, lietvedei 

un Gunai bija jāskrien uz kori. 

11. LB 

Organizators ir Ģirts Zāģeris, kura nosacījums bija, ka pasākumu organizēs tikai tad, ja 

no SP puses tiks dots palīgcilvēks, kurš apmeklēs visas FMD sēdes un būs tas, kurš 

redz to kā vispār LB jārīko, lai turpmāk savas zināšanas nodotu citiem SP biedriem. No 

SP puses Ģirts labprāt gribēja redzēt Rotu vai Malvīni, un tā kā Malvīne bija uz sēdi un 

bija gata Ģirtam palīdzēt, tad, jāa, apsveicam Malvīni kā otru LB organizatoru !  

Runājot par upi – Ģirts no sākuma plāno sazināties ar Krūziņu. Doma ir atrast kādu jau 

iepriekš bijušu upi. 

12. Logo 

Pēc fizmatos veiktās aptaujas rezultātiem sanāk, ka logo ir ČŪSKIŅA, bet pēctam rodas 

vēl daudz un dažādas diskusijas un ierosinājumi par LĀCI, tāpēc pie Malvīnes notiks 

balsošana starp šiem diviem dzīvniekiem.  

Runājot par logo izveidi – Lelde apsola runāt ar draudzeni no Mākslas akadēmijas (tā 

ir tā pati draudzene, kura sola uzcakināt fizmatu logo). 

Sēdes beigas: 17:40 

Protokolēja: Lana Lazareva 

 


