
 

Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes Studentu pašpārvaldes kopsapulces 

PROTOKOLS 
 

Rīgā, attālināti, MS Teams platformā 

07.02.2022. 

Sēdes sākums:  18:05 

Sēdi vada: Evelīna Elva Sirmā 

Sēdi protokolē: Annija Elizabete Goldmane 

Sēdē piedalās:  Evelīna Elva Sirmā, Anete Patrīcija Raiskuma, Laura Pauniņa, Jānis Šadauskis, 

Vitalijs Dimitrijevs, Matīss Sondars, Jānis Šadauskis, Artūrs Mazarevičs, Beāte Krūze, Beatrise 

Dembovska, Dajana Vasiļjeva, Julija Lukaševica, Līva Krista Učelniece, Jana Švinska, Toms Elvijs 

Šusts. 

Viesi: Dārta Līna Eihe, Annija Elizabete Goldmane, Diāna Sloboda. 

Darba kārtība: 

1. Diānas Slobodas pieteikuma izskatīšana par budžētā atvēlēto līdzekļu tērēšanu dalībai 

konferencē “ISGC2022”; 

2. Līgums ar ĢZZF SP, tā nianses; 

3. Avīzes progress; 

4. Citi jautājumi. 

 

Balsošana notiek anonīmi. 

 

1. Diānas Slobodas pieteikuma izskatīšana par budžētā atvēlēto līdzekļu tērēšanu 

dalībai konferencē “ISGC2022” 

Diānas Slobodas prezentācija par Organiskās ķīmijas katedras jomā veiktajiem pētījumiem, 

dalībniekiem konferencē, motivāciju dalībai un par izaugsmes veicināšanu konferencē.  

Studentu dalības maksa- 380 eiro (līdz 28.februārim, pēc tam 420 eiro). Aviobiļešu aptuvena 

cena uz Parīzi un atpakaļ- 200 eiro, vilciena braucieni- 100 eiro. Dalības maksā nav iekļauta ēdināšana. 



Ceļojuma apdrošināšana- 11 eiro, A0 formāta plakāts ap 25 eiro. Konference norisinās 16.-20.maijam, 

Rochelle pilsētā. 

Pieteikuma sniedzējs vēlētos saņemt atbalstu dalībai 680 eiro apmērā, kas segtu studentu dalības 

maksu un ceļa izdevumus. 

Pašpārvaldes apspriede par budžetā atvēlētajiem līdzekļiem, dzīvošanas iespējām, LU noteikumiem 

saistībā ar to. Konferences reklamēšanu citu studentu un pasniedzēju vidū. Izskan ierosinājums par 

budžeta līdzekļu tērēšanas iespēju reklamēšanu citu studentu vidū vairāk. Apspriež domas par to. 

Uzsver, ka tomēr svarīgi, ka par to zina LU iekšienē- SP, pasniedzēji un LU akadēmiskais personāls. 

Komentārs par konferenču dažādiem laikiem un atbilstošo studentu pieteikšanās iespējām.  

Diskusijā piedalās – Toms E. Š., Jana Š., Diāna S., Annija E. G., Evelīna E. S., Beāte K. 

Anete P. R. pievieno slēgto balsojuma anketu MS Teams kanālā. 

Balsošana par Diānas Slobodas dalību par budžetā atvēlētajiem līdzekļiem dalībai 

konferencē “ISGC2022” 16.-20.maijā, Rochelle 680 eiro apmērā? 

Par: 14 

Pret: 0 

Atturas: 0 

 

Diānas S. komentāri par organizatoriskiem jautājumiem un naudas tēriņiem, to un iespējamiem 

papildus liekajiem tēriņiem plakātam un apdrošināšanai, ja tādi paliek pāri no budžeta naudas. SP 

komentārs par saskaņošanu ar vadību un dokumentāciju. 

 

2. Līgums ar ĢZZF SP, tā nianses 

Evelīnas komentāri, idejas par kompromisiem.  

“ĢZZF SP un ĶF SP savstarpējās vienošanās” līguma punktu pārrunāšana. 

3. Avīzes progress 

Janas komentārs par Daniela H.darbu, paveiktie darbi. Sagatvotas vairākas slejas, materiāls tiks 

iesūtīts Evelīnai E.S. vakarā. 

4. Citi jautājumi 

Volejbola nakts rezervācija, datumi. Janas komentārs par rezervācijas laikiem, problēma ar īres 

telpu nezināmu grafiku, provizorisks to varētu zināt ap martu. 

Merch. Evelīnas komentārs par to, ka veikta džemperu apmaksa, bordo krāsai būs cits modelis, bez 

būtiskām izmaiņām. Vitalija komentārs par to, ka tiek gaidīta atbilde no Ervitex. 

Vienots sēdes laiks. Evelīnas piedāvājums turmpāk pirmdienas 18.00, ne katru nedēļu. Biedri atklāti 

apstiprina, bez balsošanas. 



Sēde ar Sabiedrisko attiecību speciālisti Madaru Rakšti. Evelīnas komentārs, ka sēde notiek 

ceturtdien plkst.18.00 par turpmākajiem pasākumiem, studentu piesaisti, atvērtajām durvju dienām 

u.c. pasākumiem. 

Reprezentatīvie līdzekļi. Vitalija jautājums par iesniegumu, kas ir noraidošs. Jāsagatavo 

iesniegums, jāpārliecinās, vai nav mainīti noteikumi attiecībā uz tiem. 

 

Evelīna Elva Sirmā pasludina sēdi par slēgtu. 

Sēde slēgta: 18.54 

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

Protokolētājs: Annija Elizabete Goldmane                                                  /A.E.Goldmane/ 

 

PROTOKOLA IZRAKSTS PAREIZS, LU ĶF SP priekšsēdētāja: /                         / 


