
Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes Studentu pašpārvaldes kopsapulces 

PROTOKOLS 
 

MS Teams un Jelgavas iela 1 

26.05.2022. 

 

Sēdes sākums:  18:05 

Sēdi vada: Anete Patrīcija Raiskuma 

Sēdi protokolē: Viktorija Galaktionova 

Sēdē piedalās: Evelīna Elva Sirmā, Anete Patrīcija Raiskuma, Viktorija Galaktionova, Vitalijs 

Dimitrijevs, Artūrs Mazarevičs, Beāte Krūze, Beatrise Dembovska, Julija Lukaševiča, Laura 

Pauniņa, Līva Krista Učelniece, Jānis Šadauskis, Matīss Sondars, Jana Švinska, Toms Elvijs Šusts, 

Oto Filipsons. 

Viesi: Darija Zaharova, Arturs Atvars, Dārta Līna Eihe, Elza Dzene, Rūdolfs Jānis Zabolockis. 

 

Darba kārtība: 

1. Balsojums par sēdes vadītāju. 

2. ĶFSP Priekšsēdētāja vēlēšanas 

3. ĶFSP Nolikuma grozījumi 

4. ĶFSP Priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas 

5. ĶFSP Biroja administratora vēlēšanas 

6. LUSP biedra vēlēšanas 

7. LUSP/FSP aktualitātes 

8. Atskats uz aizvadītajām ĶD 

9. ĶFSP Sēdes norise/laiks vasarā; LODE 

 

 

1. Balsojums par sēdēs vadītāju. 

 Sakarā ar priekšsēdētājas Evelīnas Elvas Sirmās atkāpšanos no amata ir nepieciešams 

cits sēdes vadītājs. Vadīšanu uzņemas priekšsēdētāja vietniece Anete Patrīcija 

Raiskuma, tā kā nevienam nav iebildumu, tad Anete vada sēdi. 

Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes Studentu pašpārvalde   

  LUĶFSP MS Teams          

  Tālrunis   67377436 , E - pasts:  lukfsp@gmail.com    

  

  

http://www.kolba.lv/


2. ĶFSP Priekšsēdētāja vēlēšanas 

Tā kā Evelīna Elva Sirmā darbojas LU SP valdē, nepieciešams ievēlēt jaunu priekšsēdētāju un 

viņa vietnieku, kas varēs veikt vadošus pienākumus. 

Evelīna izvirza Aneti. 

Anete uztur savu kandidatūru. 

Anete Patrīcija Raiskuma aicina balsot - vai balsošana notiks aizklāti, vai atklāti. Tā kā iebildumu 

nav, balsošana notiks atklāti. 

Balsošana par priekšsēdētāja amata piešķiršanu Anetei. 

Par: 12 

Pret: 0 

Atturas: 0 

Anete ir ievēlēta par jauno priekšsēdētāju. 

 

 

3. ĶFSP Nolikuma grozījumi 

Anete Patrīcija Raiskuma parāda ĶFSP nolikumu un aicina pievērst uzmanību iespējamiem 

grozījumiem 23.1. punktā. Klātesošie izsaka viedokļus, un tika nolemts, ka ĶFSP nolikuma 

grozījumi 23.1. punktā netiks veikti. 

 

4. ĶFSP Priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas 

Laura izvirza Beāti. 

Beāte neuztur savu kandidatūru. 

Anete izvirza Rūdolfu, bet tā kā Rūdolfs nav biedrs viņš nevar ieņemt šo amatu. Tiek piedāvāts, 

ka Rūdolfs būs priekšēdētāja vietnieka pienākumu izpildītājs. Tā kā iebildumu nav, tika 

pasludināts, ka Rūdolfs, bez biedra statusa, pildīs priekšsēdētāja vietnieka pienākumus.  

 

5. ĶFSP Biroja administratora vēlēšanas 

Anete izvirza Viktoriju. 

Viktorija uztur savu kandidatūru. 

Anete Patrīcija Raiskuma aicina balsot - vai balsošana notiks aizklāti, vai atklāti. Tā kā iebildumu 

nav, balsošana notiks atklāti. 

Balsošana par biroja administratora amata piešķiršanu Viktorijai. 

Par: 13 

Pret: 0 

Atturas: 0 



Viktorija tiek ievēlēta kā biroja administratore. 

 

 

6. LUSP biedra vēlēšanas 

Evelīna izvirza Matīsu. 

Matīss izvirza Līvu. 

Matīss izvirza Jāni. 

Jānis neuztur savu kandidatūru. 

Matīss uztur savu kandidatūru. 

Līva neuztur savu kandidatūru. 

Anete Patrīcija Raiskuma aicina balsot - vai balsošana notiks aizklāti, vai atklāti. Tā kā 

iebildumu nav, balsošana notiks atklāti. 

Balsošana par LUSP biedra amata piešķiršanu Matīsam. 

Par: 12 

Pret: 0 

Atturas: 0 

Matīss tiek ievēlēts kā LUSP biedrs. 

 

7. LUSP/FSP aktualitātes 

Anete pastāstīja par to, ka drīzumā tiks izsludināts finanšu kopiepirkums. Kā arī par studiju 

modernizāciju un par to, ka tajā ir nepieciešams viens pārstāvis no ĶF (pārstāvis var būt bez biedra 

statusa). 

Rūdolfs izvirza sevi, Anete uztur izvirzījumu. 

Rūdolfs uztur savu kandidatūru. 

Tā kā iebildumu nav, tika pasludināts, ka Rūdolfs tiek izvēlēts kā pārstāvis no ĶF studiju 

modernizācijā. 

 

8. Atskats uz aizvadītajām ĶD 

Anete pastāstīja par to, kas izdevās un kas jāuzlabo nākošajos gados Ķīmiķu dienas pasākuma 

ietvaros. Visi klātesošie izsaka viedokļus, tika apspriesti dažādi punkti. 

Pasākuma pozitīvās puses: izveidota laba pasākuma reklāma sociālajos tīklos; laba pasākuma 

programma bukletos (laba ideja izveidot ķīmisko krustvārdu mīklu un horoskopu); ideja par 

meistarklasēm; orientēšanās formāts. 

Pasākuma negatīvās puses: nepieciešams papildus pievērst uzmanību uz pasākumu 

uzaicinātajām personām (lai izvairītos no nevēlamu personu ierašanās); ĶD atklāšanu apmeklēja 



vairāk cilvēku, nekā bija plānots; ēdināšana sporta spēlēs; īpaša uzmanība jāpievērš fotostūrītim 

(lokācija un neitrālāks fons). 

Ieteikumi pasākuma organizēšanā nākamajam gadam:  

▪ Kreklus vēlams sūtīt pēc iespējas ātrāk, lai nebūtu pēdējā brīdī; 

▪ Pasniedzēju ieinteresēšana pasākumos; 

▪ Ēdināšanai budžetā atvēlēt vairāk; 

▪ Ideja par uzkodas spēļu laikā (piemēram, spēļu vakaram); 

▪ Iespēja anketā par sporta spēlēm atzīmēt komandu (vai to, ka cilvēks meklē komandu); 

▪ Iespēja apvienot pasākumus ar zemu apmeklētību; 

▪ Nebalstīt autoorientēšanos tikai uz adresēm; 

▪ Ideja par specbalvu par video vai foto orientēšanās laikā; 

▪ Jaunas idejas nominācijām; 

▪ Ideja par interesantu aktivitāti pasākuma apmeklētības palielināšanai; 

▪ Absolventu un pasniedzēju piesaiste pasākumiem. 

 

9. ĶFSP Sēdes norise/laiks vasarā; LODE 

Tiks saglabāts hibrīda formāts ar uzsvaru uz klātieni, ja nemainīsies epidemioloģiskā situācija. 

Sēdes laiks tiks apspriests vēlāk. Pasākuma “LODE” turpmākā plānošana tiks apspriesta 

nākamajās sēdēs. 

 

Anete Patrīcija Raiskuma pasludina sēdi par slēgtu. 

 

Sēde slēgta: 18:50 

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

Protokolētājs: Viktorija Galaktionova         / V. Galaktionova / 

 

PROTOKOLA IZRAKSTS PAREIZS LU ĶF SP priekšsēdētāja:                   / A. P. Raiskuma / 

PROTOKOLA IZRAKSTS PAREIZS Sēdes protokolētājs:                   / V. Galaktionova / 


