Latvijas Univerisitātes Ķīmijas fakultātes Studentu pašpārvalde
LUĶFSP MS Teams
Tālrunis 67377436, E- pasts: lukfsp@gmail.com

Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes Studentu pašpārvaldes kopsapulces

PROTOKOLS
Rīgā
3.12.2020.
Sēdes sākums: 19:00
Sēdi vada: Elza Dzene
Sēdi protokolē: Evelīna Elva Sirmā, Luīze Vita Bortiņa
Sēdē piedalās: Elza Dzene, Artūrs Mazarevičs, Julija Lukaševica, Anete Patrīcija Raiskuma,
Annija Elizabete Goldmane, Dārta Līna Eihe, Jānis Šadauskis, Luīze Vita Bortiņa, Vitalijs
Dimitrijevs, Matīss Sondars. Laura Pauniņa, Toms Elvijs Šusts, Arturs Atvars
Viesi: Sintija Bušmane, Luīze Dipāne
Darba kārtība:
1. Tehnisko jautājumu apspriešana
2. Provizoriskā budžeta apspriešana
3. Citi jautājumi

1. Tehnisko jautājumu apspriešana
Adventes konkursu sponsoru piesaiste.
Pašpārvaldes telpā plāno ievietot plakātu ar fotogrāfijām no valdes fotosesijas, atbildīgā
par to, Laura, atbild, ka plakāts jau tiek veidots.
Tiek apspriesti veidi, kā iztērēt pašreizējā budžeta pārpalikumu.
2. Provizoriskā budžeta apspriešana
Tiek apspriesta nepieciešamība budžetā paredzēt līdzekļus reprezentācijas izdevumiem,
kurus dāvināt LU ĶF absolventiem. Tiek nolemts, ka šādus reprezentatīvos materiālus
dāvinās tikai tiem absolventiem, kas darbojušies pašpārvaldē.
Attiecīgos reprezentatīvos materiālus izvēlēsies nākamajās sēdēs.
Artūrs iesaka neiekļaut budžetā termokrūžu iegādi, tā vietā termokrūžu iepirkumu drīzāk
var veikt pasūtījumu, kas pēc būtības ir līdzīgs kreklu un džemperu pasūtījumam.
Ieteikums tiek atbalstīts.
Tiek izlemts veikt aptauju par metāla pudeļu vai termokrūžu ar LU ĶF apdruku
nepieciešamību studentiem.
Budžeta līdzekļus, kas sākotnēji tika paredzēti termokrūžu iegādei, novirza auduma
maisiņu, sejas masku, pudeļu, pildspalvu iegādei.
Tiek diskutēts par līdzekļu pietiekamību pasākumam “Lode”. Tiek izlemts, ka pasākumam
ir atvēlēts pietiekami daudz līdzekļu.
Tiek diskutēts par sporta pasākumu rīkošanu, vai nepieciešamas sporta spēles Ratniekos
arī rudenī un vai tam ir nepieciešamie līdzekļi.
Balsojums par sporta spēļu nepieciešamību rudenī
Par:6
Pret:3
Atturas:3
Balsojums par provizoriskā budžeta apstiprināšanu
Par:12
Pret:0
Atturas:0
Provizoriskais budžets tiek pieņemts vienbalsīgi.
3.

Citi jautājumi
Tiek apspriesta “slepenās apdāvināšanās” nepieciešamība starp SP dalībniekiem.
Balsojums par “slepeno apdāvināšanos”

Par:9
Pret:0
Atturas:3
Starp pašpārvaldes dalībniekiem būs slepenā apdāvināšanās.
Tiek plānots SP stratēģiskais seminārs, kuru ierosina rīkot pēc sesijas vadoties pēc tā
brīža epidemioloģiskajiem noteikumiem.
Elza Dzene pasludina sēdi par slēgtu.
Sēde slēgta: 20.28
Sēdi vadīja: Elza Dzene
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Protokolētāji: Evelīna Elva Sirmā
Luīze Vita Bortiņa
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