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MS Teams 

28.02.2022 

Sēdes sākums:  18:00 

Sēdi vada: Anete Patrīcija Raiskuma 

Sēdi protokolē: Arturs Atvars 

Sēdē piedalās:  Anete Patrīcija Raiskuma, Laura Pauniņa, Vitalijs Dimitrijevs, Dajana 

Vasiļjeva, Beāte Krūze, Artūrs Mazarevičs, Julija Lukaševiča, Jana Švinska 

Viesi: Arturs Atvars, Iveta Daugule, Maksims Podskočijs 

Darba kārtība: 

1. Talka institūtā 

2. Budžeta izmaiņas saistībā ar zinātnisko konferenci 

3. ĶD krekli 

4. RTU piedāvājums saistībā ar Ķīmiķu dienām 

5. Citi jautājumi 

 

1. Talka institūtā 

 

Anete Patrīcija Raiskuma paziņo, ka sēdei ir pievienojusies Iveta Daugule, kura plašāk 

pastāstīs par talku institūtā.  

Iveta Daugule pastāsta talkas konceptu un ieguvumu, ko var iegūt abas puses.  

Julija Lukaševiča un Jana Švinska ir bijušas šajā institūtā ir sagatavojušas prezentācija, kur 

varēja redzēt attēlus institūta iekšpusē un to stāvokli. 

Lielākā daļa klātesošo ir ar mieru piedalīties šajā talkā. 
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2. Budžeta izmaiņas saistībā ar zinātnisko konferenci 

 

 Anete Patrīcija Raiskuma paziņo, ka Jānis Šadauskis un Andrejs Savkins vēlas prasīt naudu 

uz zinātnisko konferenci, lai segtu izmaksas par dzīvošanu, dalības maksu un ceļu uz konferenci. 

Anete Patrīcija Raiskuma aicina Jāni Šadauski nedaudz pastāstīt par to kas par konferenci, kur tā 

notiks un par ko. Jānis Šadauskis stāsta, ka tā ir konferenci, kura notiek reizi divos gados un šīs 

konferences nosaukums ir “Balticum Organicum Syntheticum”. Šogad šī konference norisinās 

Viļņā.  

Anete Patrīcija Raiskuma aicina Jāni Šadauski izstāstīt par summu, kuru vēlas saņemt no 

studentu pašpārvaldes. Jānis Šadauskis stāsta, ka ir nepieciešams 160 eiro par dalību no diviem 

cilvēkiem, 220 eiro par dzīvošanu Viļņā uz 3 naktīm un par ceļa izmaksām, bet vēl nezina cik 

izmaksās nokļūšana no Rīgas līdz Viļņai.  

Arturs Atvars pievērš uzmanību, ka institūti apmaksā studentu piedalīšanos konferencēs, jo 

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts un Ķīmiskās fizikas institūts saviem studentiem 

apmaksāja piedalīšanos Palangas konferencē. Arturs Atvars aicina Jāni Šadauski apjautāties 

Latvijas Organiskās sintēzes institūta vadībai vai ir iespēja segt izmaksas no institūta puses. Jānis 

Šadauskis komentē, ka Andrejs Savkins nav Latvijas Organiskās sintēzes institūta darbinieks, bet 

ir Latvijas Universitātes darbinieks. Arturs Atvars aicina pārnest apspriedi par finansiālu atbalstu 

Jānim Šadauskim un Andrejam Savkinam uz nākamo sēdi, lai Jānis Šadauskis varētu apjautāties 

ar Latvijas Organiskās sintēzes institūta vadību, un visi atbalsts šo priekšlikumu. 

 

3. ĶD krekli 

 

Anete Patrīcija Raiskuma aicina apspriesties par ĶD krekliem un to krāsu, lai varētu 

izsludināt ĶD logo konkursu, kur tiks izmantota attiecīgā krāsa.  

Laura Pauniņa komentē, ka pēc aptaujas datiem ir izvēlēta krāsa, bet ir jāapspriež vēl viena 

krāsa, lai nebūtu vientipiski. Laura Pauniņa iesaka ĶD logo konkursa dalībniekiem iedot krāsas 

kodu, lai visi logo būtu un tajā pašā krāsā un tonī. Visi piekrīt Lauras Pauniņas teiktajam.  

Jana Švinska piedāvā ieviest arī divkrāsainos kreklus un parāda arī iepriekš sagatavotos 

maketus, kā varētu potenciāli izskatīties šie krekli. Lielākā daļa piekrīt šai idejai, bet Beāte Krūze 

jautā, vai ir zināms, kur varētu veikt šo kreklu pasūtījumu. Jana Švinska atbild, ka nav 

interesējusies, kur to var izdarīt, bet ir gatava uzzināt līdz nākamai sēdei. 



4. RTU piedāvājums saistībā ar Ķīmiķu dienām 

 

Matīss Sondars ir saņēmis ziņu no Rīgas Tehniskās Universitātes Materiālzinātnes un 

lietišķās ķīmijas fakultātes studentu pašpārvaldes piedāvājumu mums piedalīties kādā no viņu 

rīkotajiem pasākumiem un viņiem - mūsu. Uz sēdi ir pieslēdzies pārstāvis – Maksims Podskočijs 

-, kurš ir gatavs nedaudz izstāstīt par konceptu un idejām.  

Maksims Podskočijs stāsta, ka viņiem katru gadu notiek līdzīgs pasākums, kas mūsu 

fakultātē. Notiek viktorīnas, sporta spēles, balle un citas aktivitātes. Visi izsaka interesi piedalīties 

šajā sadarbības piedāvājumā.  

5. Citi jautājumi 

Jana Švinska paziņo, ka ir sazinājusies par Latvijas Universitātes Botānisko dārzu, lai tur 

varētu rīkot ĶD gada balvu un balli. Viņa ziņo, ka drīzumā saņems atbildi un paziņos par to.  

 

Anete Patrīcija Raiskuma pasludina sēdi par slēgtu. 

Sēde slēgta: 18:30 

Sēdi vadīja: Anete Patrīcija Raiskuma                                       / A. P. Raiskuma / 

Protokolētājs: Arturs Atvars                                / A. Atvars / 

 

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

 

 


