
FIZIKAS

STUDENTU
Zeļļu

www.fizmati.lv

LU FMF SP veidotā konkursa
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Norises vieta: Zeļļu iela 27, 111. telpa 

Sēdi vada: Dace Gaile

Sēdes sākums: plkst. 18:34

Žūrijas komisijas sastāvs: Rota Brūna, Daniela Reihenbaha, Malvīne Nelda Strakova, Laura 

Orliņa, Pēteris Ratnieks, Brenda Beķere, Dace Gaile

Darba kārtība:

1. iesūtīto darbu pārskatīšana;

2. iesūtīto darbu izvērtēšana.

1. Iesūtīto darbu pārskatīšana.

Jāsaka, ka Dace ir sašļukusi, jo atzīst, ka konkurss nav izdevies līdz galam un nav daudz 

darbu, ko žūrijas komisijai atrādīt. Dace izstāsta, ka iesūtīti tikai trīs darbi un visu darbu autors ir 

viens un tas pats cilvēks. Tiek parādīti visi iesūtītie darbi, kaut gan žūrijas komisija jau iepriekš 

bija paspējusi visus darbus redzēt.

2. Iesūtīto darbu izvērtēšana.

Pirmais darbs, kurš tiek izvērtēts, izskatās tieši tā pat kā visiem ierastais `fizmati.lv` logo. 

Nez kāpēc? Tāpēc, ka tas arī ir tas pats logo.

Otrais un trešais darbs ir stipri līdzīgi. Precīzāk, viens darbs ir papildināts otrs darbs, tas 

ir, pie burta f apakšas pievienots komats tā, lai f burts atgādinātu integrāli. 

Norisinās diskusijas par redzēto, kā rezultātā žūrijas komisijai arī ne otrais, ne trešais 

darbs nešķiet gana atbilstoši dažādu iemeslu dēļ, piemēram, tāpēc, ka pirmais f burts atgādina 

facebook f burtu un tas ir tas, kas fizmatus mazliet baida, jo neviens nevēlas, lai tiekam jauki ar 

facebook vai teikts, ka `špikojam pasaulslavenas un pārbaudītas vērtības`. 
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LU FMF SP veidotā konkursa "FIZMATIEM VAJAG SAVU LOGO" rezultātu 

: Zeļļu iela 27, 111. telpa 

: Rota Brūna, Daniela Reihenbaha, Malvīne Nelda Strakova, Laura 

teris Ratnieks, Brenda Beķere, Dace Gaile

iesūtīto darbu pārskatīšana;

iesūtīto darbu izvērtēšana.

1. Iesūtīto darbu pārskatīšana.

Jāsaka, ka Dace ir sašļukusi, jo atzīst, ka konkurss nav izdevies līdz galam un nav daudz 

komisijai atrādīt. Dace izstāsta, ka iesūtīti tikai trīs darbi un visu darbu autors ir 

viens un tas pats cilvēks. Tiek parādīti visi iesūtītie darbi, kaut gan žūrijas komisija jau iepriekš 

bija paspējusi visus darbus redzēt.

2. Iesūtīto darbu izvērtēšana.

Pirmais darbs, kurš tiek izvērtēts, izskatās tieši tā pat kā visiem ierastais `fizmati.lv` logo. 

Nez kāpēc? Tāpēc, ka tas arī ir tas pats logo.

Otrais un trešais darbs ir stipri līdzīgi. Precīzāk, viens darbs ir papildināts otrs darbs, tas 

f apakšas pievienots komats tā, lai f burts atgādinātu integrāli. 

Norisinās diskusijas par redzēto, kā rezultātā žūrijas komisijai arī ne otrais, ne trešais 

darbs nešķiet gana atbilstoši dažādu iemeslu dēļ, piemēram, tāpēc, ka pirmais f burts atgādina 

cebook f burtu un tas ir tas, kas fizmatus mazliet baida, jo neviens nevēlas, lai tiekam jauki ar 

facebook vai teikts, ka `špikojam pasaulslavenas un pārbaudītas vērtības`. 

"FIZMATIEM VAJAG SAVU LOGO" rezultātu 

: Rota Brūna, Daniela Reihenbaha, Malvīne Nelda Strakova, Laura 

Jāsaka, ka Dace ir sašļukusi, jo atzīst, ka konkurss nav izdevies līdz galam un nav daudz 

komisijai atrādīt. Dace izstāsta, ka iesūtīti tikai trīs darbi un visu darbu autors ir 

viens un tas pats cilvēks. Tiek parādīti visi iesūtītie darbi, kaut gan žūrijas komisija jau iepriekš 

Pirmais darbs, kurš tiek izvērtēts, izskatās tieši tā pat kā visiem ierastais `fizmati.lv` logo. 

Otrais un trešais darbs ir stipri līdzīgi. Precīzāk, viens darbs ir papildināts otrs darbs, tas 

f apakšas pievienots komats tā, lai f burts atgādinātu integrāli. 

Norisinās diskusijas par redzēto, kā rezultātā žūrijas komisijai arī ne otrais, ne trešais 

darbs nešķiet gana atbilstoši dažādu iemeslu dēļ, piemēram, tāpēc, ka pirmais f burts atgādina 

cebook f burtu un tas ir tas, kas fizmatus mazliet baida, jo neviens nevēlas, lai tiekam jauki ar 



 Labi, ka Dacei uz sēdi paķēries līdz arī konkursa nolikums, kur 6.2. punktā minēts 

"Konkursa uzvarētāju, izvēloties vienu labāko vai nevienu no iesūtītajiem darbiem, nosaka 

žūrijas komisijas kopsapulcē." Un tā kā žūrijas komisija vienbalsīgi apstiprina, ka neviens 

no darbiem diemžēl nespēs pilnvērtīgi reprezentēt LU FMF, tad šoreiz konkursā 

uzvarētāju paziņot nevaram, bet tas nemaina 7. nolikuma punktu " Pēc žūrijas vērtējuma 3 

interesantāko darbu autoriem tiks piešķirtas veicināšanas balvas. Uzvarētāji un to izveidotie logo 

tiks publicēti portālā www.fizmati.lv 2016. gada decembra sākumā". Tātad - lai arī šoreiz 

uzvarētāja nav, par balvām aizmirsts netiks! 

 Dace ir diezgan sašļukusi, tāpēc Malvīne viņu mierina, ka jaunā PR vadītāja Lelde 

apsolīja, ka draudzene no Mākslas akadēmijas ir gatava nākamā gada sākumā izveidot logo. 

Pārējie žūrijas komisijas locekļi apstiprina, ka to atceras un tad nu gaidīsim nākamā gada sākumu 

un cerēsim, ka logo tiks atrasts. Savstarpēji vienojamies, ka arī šo logo kārtīgi 

izpētīsim/izvērtēsim, jo svarīgi, lai logo mūsu vārdu pasaulē nes pēc iespējas labāk.

Protokolēja: Dace Gaile


