
Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes Studentu pašpārvaldes kopsapulces   

PROTOKOLS  
  

Rīgā  

22.11.2020. 

Sēdes sākums:  12:00 

Sēdi vada: Toms Elvijs Šusts 

Sēdi protokolē: Vitalijs Dimitrijevs 

Sēdē piedalās:  Anete Patrīcija Raiskuma, Annija Elizabete Goldmane, Ariana Krasiļščikova, 

Arturs Atvars, Artūrs Mazarevičs, Dārta Līna Eihe, Evelīna Elva Sirmā, Jānis Šadauskis, Julija 

Lukaševiča, Laura Pauniņa, Luīze Vita Bortiņa, Matiss Sondars, Toms Elvijs Šusts, Vitalijs 

Dimitrijevs, Elza Dzene. 

Viesi: Beāte Krūze 

Darba kārtība: 

1. Tehnisko jautājumu apspriešana 

2. Biroja administratora velēšanas 

3. Akadēmiskā virziena vadītāja velēšanas 

4. Sabiedrisku attiecības nodaļas vadītāja velēšanas 

5. Finanšu nodaļas vadītāja velēšanas 

6. Projektu nodaļas vadītāja velēšanas 

7. Mazo amatu velēšanas 

8. Iepirkumi 

9. Citi jautājumi 
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1. Tehnisko jautājumu apspriešana 

 

Elza palūdza palīdzēt ar balsošanu veidošanu. 

Ir pieņemts lēmums par to, ka mazo amatu vēlēšanas, ja nebūs vairāk par 1 kandidātu, 

cilvēks tiek ievelēts bez balsošanas. 

Ar vārdiem “mazs amats” tiek pieņemti visi amati, kuri atrodas zem liela virziena.  

 

2. Biroja administratora velēšanas 

 

Elza izvirza Vitaliju. 

Luīze izvirza Evelīnu. 

Vitalijs uztur savu kandidatūru. 

Evelīna uztur savu kandidatūru. 

Abi kandidāti īsumā pastāsta par sevi un atbild uz jautājumiem. 

 

Balsošana par biroja administratora amatu piešķiršanu Evelīnai 

Par: 13 

Pret: 0 

Atturas: 0 

 

Balsošana par biroja administratora amatu piešķiršanu Vitalijam 

Par: 0 

Pret: 9 

Atturas: 1 

 

Evelīna tiek ievelēta par biroja administratoru. 

 

3. Akadēmiskā virziena vadītajā vēlēšanas 

 

Elza izvirza Aneti. 

Toms izvirza Artūru. 

Toms izvirza Elzu. 

Artūrs izvirza Tomu. 

Artūrs izvirza Arturu. 

Anete uztur savu kandidatūru. 

Elza neuztur savu kandidatūru. 

Artūrs neuztur savu kandidatūru. 

Toms neuztur savu kandidatūru. 

Arturs uztur savu kandidatūru. 

Anete īsumā pastāstīja par sevi un atbildēja uz jautājumiem. 

Arturs īsumā pastāstīja par sevi un atbildēja uz jautājumiem.  



Balsošana par akadēmiskā virziena vadītāja amata piešķiršanu Anetei 

Par: 9 

Pret: 0 

Atturas: 4  

 

Balsošana par akadēmiskā virziena vadītāja amata piešķiršanu Arturam 

Par: 1 

Pret: 5 

Atturas: 7 

 

Anete ir ievelēta par akadēmiskā virziena vadītāju. 

 

4. Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja vēlēšanas 

 

Elza izvirza Lauru. 

Laura uztur savu kandidatūru. 

Laura īsumā pastāstīja par sevi un savu neoficiālo pieredzi šī amatā.  

Laura atbildēja uz jautājumiem. 

 

Balsošana par sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas amatu piešķiršanu Laurai 

Par: 13 

Pret: 1 

Atturas: 0 

 

Laura ir ievelēta par sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāju.  

 

5. Finanšu nodaļas vadītājs 

 

Ariana izvirza Vitaliju. 

Elza izvirza Arturu. 

Annija izvirza Luīzi. 

Vitalijs uztur savu kandidatūru. 

Arturs uztur savu kandidatūru. 

Luīze neuztur savu kandidatūru. 

Vitalijs pastāstīja par sevi un atbildēja uz jautājumiem. 

Arturs pastāstīja par sevi un atbildēja uz jautājumiem. 

 

Balsošana par finanšu nodaļas vadītāja amatu piešķiršanu Vitalijam 

Par: 10 

Pret: 3 

Atturas: 1 



 

Balsošana par finanšu nodaļas vadītāja amatu piešķiršanu Arturam 

Par: 3 

Pret: 5 

Atturas: 6 

 

Vitalijs tik ievelēts par finanšu nodaļas vadītāju. 

 

6. Projektu nodaļas vadītāja vēlēšanas 

 

Ariana izvirza Matīsu. 

Matīss izvirza Arianu. 

Arturs izvirza Evelīnu. 

Anete izvirza Luīzi. 

Luīze izvirza Arturu. 

Ariana izvirza Artūru. 

Matīss neuztur savu kandidatūru. 

Ariana neuztur savu kandidatūru. 

Evelīna neuztur savu kandidatūru. 

Luīze neuztur savu kandidatūru. 

Arturs uztur savu kandidatūru. 

Artūrs neuztur savu kandidatūru. 

Arturs atbild uz jautājumiem. 

 

Balsošana par projektu nodaļas vadītāja amata piešķiršanu Arturam 

Par: 5  

Pret: 0 

Atturas: 9  

 

Projektu nodaļas vadītāja vēlēšanas ir pārceltas uz nākamo sēdi. 

 

7. Mazo amatu velēšanas 

 

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas palīga velēšanas. 

Ir izvirzīta Darta. 

Darta ir izvelēta par sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja palīgu. 

 

Sponsoru cilvēka velēšanas. 

Ir izvirzīts Jānis. 

Jānis ir ievēlēts sponsoru cilvēka amatā. 

 

 



Melnas kases cilvēka velēšanas. 

Ir izvirzīta Julija. 

Julija ir ievelēta par melnas kases cilvēku. 

 

Biroja administratorā palīga velēšanas 

Evelīna izvirza Luīzi. 

Artūrs izvirza Tomu. 

Luīze uztur savu kandidatūru. 

Toms neuztur savu kandidatūru. 

Luīze ir ievelēta biroja administratora palīga amatā. 

 

Atbildīga par kultūras pasākumiem cilvēka velēšanas 

Ir izvirzīts Matīss. 

Matīss ir ievelēts par atbildīgo par kultūras pasākumiem. 

 

Atbildīga par sporta pasākumiem cilvēka velēšanas 

Šo amatu vēlēšanas ir pārceltas uz nākamo sēdi. 

 

8. Iepirkumi 

 

EIS iepirkums ir izdarīts, bet ar dažam izmainām. 

Par tabulām – palika tikai nosūtīt failu drukai. 

ĶF apģērbu iepirkums gandrīz ir izdarīts. 

Ar parasto iepirkumu ir dažas problēmas. 



  

9. Citi jautājumi 

 

Toms jautā par virzienu sēdēm un kā viss būs ar budžetu. 

Budžets – drīz tas būs apspriests un izdarīts. 

Virzienu sēdes būs un uz tiem būs ielūgti visi interesenti.  

Visi atceras, ka ir 3 melnas kastes, kurus ir vajadzīgi piegādāt. 

To izdarīs Beāte. 

Elzai ir doma uztaisīt valdes fotosesiju, kas ir izplatīta RTU.  

Elza doma, ka epidēmijas dēļ fotosessijā var piedalīties tikai virzienu vadītāji, 

priekšsēdētajā un vietniece. 

Lielāka cilvēku daļa atbalsta ideju par fotosessiju. 

Toms atgādināja, ka ir vajadzīgi izveidot iesniegumu, ka Elza ir priekšsēdētajā.   

  

Elza Dzene pasludina sēdi par slēgtu.  

Sēde slēgta: 14:26 

Sēdi vadīja: Elza Dzene                                                   / E. Dzene /  

Protokolētājs: Vitalijs Dimitrijevs                / V. Dimitrijevs /  

 

PROTOKOLA IZRAKSTS PAREIZS LU ĶF SP priekšsēdētāja:                            / Elza Dzene/  

  


