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Protokols 

LU FMF SP Propogandas ministrijas sēde, Leldes dzimšanas dienas afterparty, 

Melitas dzimšanas dienas party. 

15.12.2016 

 

Norises vieta: Zellija, 111. telpa 

Sēdi vada: Lelde Švinka 

Dalībnieki: Malvīne Nelda Strakova, Melita Vantere, Dace Gaile, Daniela Reihenbaha, 

Ilvija Lazdiņa, Arvīds Viesturs Vimba, Valts Liepiņš, Kalvis Lauberts (ierodas 18:46), 

Rota Brūna (ierodas 19:20) 

 

Darba kārtība: 

1. Kas patīk/nepatīk PR 

2. TV 

3. Rakstiņi 

4. Flashmob 

5. Fizmati uz ledus 

6. PR fizmatos 

7. Dažādi 

Sēdes sākums: 18:38 

Baumo, ka Ala iedeva mums bezmaksas alus aparātu, un savukārt gaida no mums 

reklāmu. Reklāma izlikta gaiteņos un kojās. Paldies Vimbam! 

1) Kas patīk/nepatīk PR 

Lelde grib dzirdēt viedokļus. Danielai nepatīk dažas lietas saistībā ar rakstiem. Nepatīk 

biežums, jo reizēm naksti nāk viens pēc otra, bet pēc tam kādu laiku neparādās vispār. 

Patīk Locāna raksts par dzīvi, domā, ka vajadzētu vairāk interesantu rakstu, lai lasa ne 

tikai SP biedri. Zinātnisku rakstu daudzumu varētu samazināt, bet atteikties no viņiem 

nevajag. Izskan ierosinājums uztaisīt interviju ar Daņiku, kurš īpaši aktīvi kandidēja 

jaunā sasaukuma pirmajās sēdēs. Pienācis laiks arī rakstam par balli. Daniela labprāt 

rakstītu, bet baidās, ka nesanāks un ka būs daudz heiteru komentāru. Dace vislabāk varot 



spriest par esošo PR aktīvitāti, bet Dace nezina. Daniela skumst par mirušo twitteri. Dace 

grib atdzīvināt fizmatu baumas. Leldei patīk Zutera tvītošanas metodes, respektīvi, ka 

viņš tur veido mazās aptaujas un cilvēki viņam atbild. Ilvija jautā par plāniem Facebook 

aktivitātēm. Vajag Fizmatdienu lapu, jo tādām mēdz būt daudz «Like». Caur to visa 

informācija nonāks līdz cilvēkiem. Malvīne ieminas par to, ka daži neredz starpību starp 

FMD un f.lv un viņiem ir vienalga, kam spiest «Like». Visiem lieliem pasākumiem ir 

Facebook lapa. Leldei nepatīk, ka f.lv nav daudz aktivitāšu, bet problēma ir tāda, ka 

cilvēkiem nepatīk darīt, un viņi gaida, ka izmaiņas pašas no sevis kaut kā notiks. 

Daudziem ir vienalga, daudzus vajag piespiest un tad viņi sāks interesēties. Labs piemērs 

- Melita un PBS. Spriežam, ka vajag koncentrēties uz vienu upuri, nevis propogandēt 

iesaisti SP masveidā. Dace stāsta par  Red Bull, kas staigāja apkārt un aicināja cilvēkus 

taisīt mazas lidmašīnas. Tas bija labs PR gājiens. Daudzi pieraduši, ka viss, kas notiek, 

notiek iekš SP. Jāmeklē veids kā iesaistīt apkārtējos. 

2) TV 

Kādu laiku televizorā rādās novecojusi informācija. Izskan piedāvājums rādīt vārda 

dienas. Ieliekamais jāsūta Valtam uz epastu. Izskan doma, ka vajadzētu arī izveidot 

atsevišķu epastu SP televizoram (piem. sptv@gmail.com). Vajadzētu plakātu par 

braukšanu uz skolām. Rakstiem vajag termiņus. Izskan doma taisīt fizmatu memes, lai 

Oskars varētu izpausties. Valtam jautā, ko lai sūta, lai tur būtu jau rīt. Daniela aizrautīgi 

meklē memes internetā.  

3) Rakstiņi 

Šis punkts jau ir izrunāts. Lelde grib rakstu par gada balvu.  

4) Flashmob 

Toms V. rakstīja, ka vajadzētu uztaisīt flešmobu. Dace saka, ka pagājušogad bija forši, 

bet kaušanas ar spilveniem gan nebija laba ideja. Brainstormojam par flešmobiem. 

Varētu taisīt uz tiltiem, it īpaši uz Vanšu tilta, kur vienmēr sastrēgumi.  

5) Fizmati uz ledus 

Ir vajadzīgs plāns un kūdra tādam gadījumam, ja notiks brīnums un upe sasals. Mērīšana 

ir liels čakars. Būs jāsūta raksti ziņu portāliem, lai par to uzzina pēc iespējas vairāk. 

Domājam, ko rakstīt. Nelielas sarunas par rakstiem delfos un par to, cik laba ir igauņu 

nodokļu sistēma. Piedāvā rakstīt GD≠MC, bet šis būs jāatšifrē un nav labi, ka rakstos 

parādīsies rupji vārdi. Ienāk Rota, stāsta, kas jau bija rakstīts iepriekšējos gados. 

Paliekam pie “Man ir grūti”.  

6) PR fizmatos 

Šis punkts netiek izrunāts kā atsevišķs punkts, jo par to runājam visas sēdes gaitā. 

7) Dažādi 

Lelde piedāvā taisīt Manequin challenge. Kalvis sāk dziedāt par sesiju, Malvīne 

piedāvā uztaisīt dziesmiņu. Lelde atgādina par veco labo harlemshake. Lelde prasa, 



vai cilvēki nāks uz sēdi, ja tā būs sesijas laikā un domā rīkot nākamo sēdi sesijas 

beigās vai semestra sākumā.  

Sēdes beigas: 19:33 

Protokolēja: Lana Lazareva 

 


