
LATVIJAS REPUBLIKA 

LATVIJAS UNIVERSITĀTE 

FIZIKAS UN MATEMĀTIKAS FAKULTĀTES 

STUDENTU PADOME 

Zeļļu iela 25, Rīga, LV-1002, tālrunis 67033818 

www.fizmati.lv e-pasts: info@fizmati.lv 

“Fizmatu rekordi” nolikums 

 

1.Vieta: 

Fizikas un matemātikas fakultāte (turpmāk FMF), Zeļļu-25, Rīga un citas Fizmatdienu 

norises vietas. 

2.Laiks: 

Aktīvākā rekordu uzstādīšana tiek aicināta „Fizmatdienu” ietvaros, taču iepriekš 

vienojoties ar FMF Studentu padomi (turpmāk SP), rekordu var uzstādīt visa gada laikā. 

3.Dalībnieki: 

Rekordu uzstādīšanā drīkst piedalīties jebkuras augstskolas students, absolvents un 

pasniedzējs. Dalībnieku skaits ir neierobežots. Laika trūkuma gadījumā priekšroka ir 

FMF studentiem. 

4.Pieteikšanās: 

Pieteikumu rekordam var iesniegt –  

• iesūtot elektroniski uz e-pastu konkurss@fizmati.lv ar tematu “Fizmatu 

rekords”, norādot vārdu un uzvārdu, fakultāti, kuru veco rekordu atkārtosi vai, ja 

vēlies ieviest jaunu rekordu, tad papildus pievieno jaunā rekorda nosaukumu un 

īsu tā aprakstu. 

• Iesniedzot rakstisku iesniegumu Zeļļu ielā 25, 111. telpā adresētu FMF SP, 

norādot vārdu un uzvārdu, fakultāti, kuru veco rekordu atkārtosi, vai ja vēlies 

ieviest jaunu rekordu, tad papildus pievieno jaunā rekorda nosaukumu un īsu tā 

aprakstu. 

5.Rekordu uzstādīšanas kārtība: 

Saņemtos rekordu pieteikumus žūrija izvērtēs un ar katru dalībnieku vienosies 

par publisku rekorda uzstādīšanu. Pēc dalībnieka rekorda uzstādīšanas 

mēģinājuma, kādam no klātesošajiem ir iespēja pārspēt rekordu. Ja dalībniekam, kas 

pieteicis rekordu, nav neizdevies to uzstādīt, tad dalībnieks bez pieteikuma atkārtotas 

iesniegšanas var vienoties par jaunu rekorda uzstādīšanas mēģinājumu jebkurā laikā. 



6. Žūrija:  

Žūrijā ir FMF SP iecelts “Fizmatu rekordi” galvenais organizators un ne mazāk kā divi 

brīvi izvēlēti FMF SP biedri. 

7.Rezultātu izvērtēšana: 

Žūrija vērtēs un atzīs rekordus par derīgiem. Žūrijai ir tiesības neatzīt rekordu, 

pamatojoties uz krāpniecisku rīcību vai, ja rezultāts nav pārspēts. 

8.Rekordu ierobežojumi: 

•Rekorda uzstādīšanai nepieciešamo inventāru un izejvielas sarūpē paši 

dalībnieki; 

•Nedrīkst realizēt rekordus, kas var apdraudēt dalībnieku un apkārtējo cilvēku 

veselību un dzīvību; 

•Izvēloties rekordus, nedrīkst pārkāpt vispārpieņemtās morālās un ētikas normas; 

•Rekorda realizēšanas laiks ir ierobežots (līdz 10min), nepieciešamības gadījumā 

laika limitu var palielināt, iepriekš saskaņojot to ar “Fizmatu rekordi” galveno 

organizatoru. 

9.Apbalvojumi: 

Ja pārspēsi vai uzstādīsi rekordu, Tevi gaida mūžīga slava un tavas bildes pievienošana 

fakultātes rekordu sienā. 

 

Fizmatu rekordu uzstādīšanas organizatori: FMF SP 

 

 

 

 

 

        


