
Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes Studentu pašpārvaldes kopsapulces 

PROTOKOLS 
 

Rīgā 

18.02.2021 

Sēdes sākums:  19:00 

Sēdi vada: Elza Dzene 

Sēdi protokolē: Evelīna Elva Sirmā 

Sēdē piedalās:  Elza Dzene.Anete, Annija Elizabete Goldmane, Julija Lukaševica,  Vitalijs 

Dimitrijevs, Dārta Līna Eihe, Arturs Atvars, Evelīna Elva Sirmā,  Matīss Sondars,  Anete 

Patrīcija Raiskuma,  Laura Pauniņa, Jānis Šadauskis, Toms Elvijs Šusts, Luīze Vita Bortiņa, 

Ariana Krasiļščikova, Artūrs Mazarevičs 

Viesi: Beāte Orlova, Beāte Krūze, Diāna Sloboda 

Darba kārtība: 

1. Studentu iesaiste zinātnē 

2. Ķīmiķu dienu tēma un datumi 

3. Lieldienu pasākums 

4. PPMF erudīcijas konkurss 

5. “Ieslēdz kameru” no BVEF SP 

6. Citi jautājumi 
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http://www.kolba.lv/


1. Studentu iesaiste zinātnē 

 

Viese Beāte Orlova no LUSP pastāstīja par studentu iespējām iesaistīties pētniecībā. 

Tika apspriesti jautājumi, kas saistīti ar studentu iesaisti pētniecībā. Tiek apspriests, vai ir 

liela daļa, kas jau strādā zinātnes jomā un kā izvēlas iesaistīties.   

 

2. Ķīmiķu dienu tēma un datumi 

 

Laura piedāvāja vairākus variantus par Ķīmiķu dienu tēmu. Beāte izvirzīja domu par 

spiniem, vairāki biedri piekrīt idejai. Piekrīt, ka tēma būs saistībā ar elektroniem, 

spiniem.  

Izvirza variantu, ka košus kreklus nevajadzētu, labāk neitrālu krāsu.  

Laura uztaisīs aptauju par krāsu kreklam, nepievienos opcijā melnu.  

Dārta izsaka saukli “galva griežas”, izlemj izveidot anketu, lai arī citiem ir iespēja ieteikt savu 

izdomāto saukli ķīmiķu dienām.  

Datumus pārbīdīs uz maija beigām 

Balsojums par ĶD atklāšanu 

14.05 – 0 par 

21.05 – 12 par 

Ratniekos nolemj rezervēt stalli un pirti, lai varētu notikt sporta spēles. 

3. Lieldienu pasākums 

 

Pirmajam kursam uztic veidot Lieldienu pasākumu, nākamajā sēdē tiks apspriestas idejas.  

 

4. PPMF erudīcijas konkurss 

 

Pasākums pašlaik izstrādes plānā, nekas līdz galam nav izlemts par to, kas būs jādara un 

kādā mērā pašpārvaldei jāiesaistās.   

 

5. “Ieslēdz kameru” no BVEF SP 

 

Apspriež par to, vai būtu nepieciešams ieslēgt kameras lekciju laikā. Nav zināms, vai 

visiem studentiem ir pietiekami labs tehniskais nodrošinājums, lai varētu piedalīties 

lekcijās ar ieslēgtu kameru, kā arī nav pietiekamas pārliecības par to, ka studenti vēlēsies 

iesaistīties iniciatīvā. Tiek uzskatīts, ka kameru ieslēgšana lekciju laikā motivētu 



studentus produktīvākam studiju procesam, taču, nepietiekamās pārliecības dēļ, šāda 

ideja vēl paliek idejas stadijā.  

 

 

 

 

 

Elza Dzene pasludina sēdi par slēgtu. 

Sēde slēgta: 20.31 

Sēdi vadīja: Elza Dzene                                                   / E. Dzene / 

Protokolētājs: Evelīna Elva Sirmā                        /E. Sirmā / 

 

PROTOKOLA IZRAKSTS PAREIZS LU ĶF SP priekšsēdētāja:                            / / 

 


