
Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes Studentu pašpārvaldes kopsapulces 

PROTOKOLS 

 

MS Teams 

21.02.2022 

Sēdes sākums:  18:00 

Sēdi vada: Evelīna Elva Sirmā 

Sēdi protokolē: Arturs Atvars 

Sēdē piedalās:  Anete Patrīcija Raiskuma, Evelīna Elva Sirmā, Matīss Sondars, Laura Pauniņa, 

Vitalijs Dimitrijevs, Dajana Vasiļjeva, Beāte Krūze, Artūrs Mazarevičs, Julija Lukaševiča 

Viesi: Arturs Atvars, Rūdolfs Jānis Zabolockis 

Darba kārtība: 

1. Idejas ķīmiķu dienām 

2. Ķīmiķu dienu krekli 

3. Citi jautājumi 

 

1. Idejas ķīmiķu dienām 

 

Evelīna Elva Sirmā aicina apspriesties par ķīmiķu dienas tematiku. Laura Pauniņa ir 

apkopojusi svarīgākos datumus, kuri varētu būt par ķīmiķu dienu tematiku. Tiek izlemts, ka 

ķīmiķu dienas tematika būs veltīts sendviča savienojumiem, jo kopš pirmā sendviča savienojuma 

ferocēna atklāšanas aprit 70 gadi. 
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2. Ķīmiķu dienu krekli 

 

Evelīna Elva Sirmā aicina apspriesties par ķīmiķu dienu kreklu krāsām. Evelīna Elva Sirmā 

piedāvā izvēlēties krāsas, kuras vēl nav bijušas nevienu gadu. Viņa piedāvā izvēlēties no rozā, 

melnas un zilas.  

Pārrunu rezultātā tika izlemts, ka tiks veikta aptauja ķīmijas fakultātes studentu un 

pasniedzēju starpā un tika izlemta viena no krāsām - gaiši rozās, gaiši violetas, gaiši dzeltenas, 

tumši pelēkas, dzeltenoranžas un smilšu -, kura būs 55. ķīmiķu dienu krāsa.  

Laura Pauniņa aicina arī izveidot aptauju, kur studējošie un mācību personāls var dot savus 

variantus ķīmiķu dienu sauklim. Pēc tam sociālos tīklos veiktu balsojumu par labāko saukli. Visi 

šai idejai piekrīt.  

 

3. Citi jautājumi 

 

Evelīna Elva Sirmā aicina pieteikties visus interesentus pieteikties uz “Skola2022” stendu. 

Evelīna Elva Sirmā saka, ka ievietos pieteikšanos tabulu ķīmijas fakultātes studentu pašpārvaldes 

čatā pēc sēdes.  

Evelīna Elva Sirmā bija apspriedusies ar Lauru Pauniņu un piedāvā, ka varētu izveidot 

ilustratīvu materiālu par studentu pašpārvaldi un tās darbību, lai popularizētu to vairāk. Visi 

klātesošie atbalsta šo ideju. Evelīna Elva Sirmā aicina cilvēkus pieteikties uz ilustratīvā materiāla 

veidošanu.  

Evelīna Elva Sirmā paziņo, ka Daniels Hazens drīzumā atsūtīs avīzes kopsavilkumu. 

 

Evelīna Elva Sirmā pasludina sēdi par slēgtu. 

Sēde slēgta: 18:30 

Sēdi vadīja: Evelīna Elva Sirmā                                             /E. E. Sirmā / 

Protokolētājs: Arturs Atvars                                /A. Atvars / 

 

PROTOKOLA IZRAKSTS PAREIZS LU ĶF SP priekšsēdētāja:                            / E. E. Sirmā / 

 


