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KOPSAPULCES PROTOKOLS 

Rīga 

 

DATUMS: 23.05.2018       Nr. BVEF-V15.11/10. 

SĒDE TIEK ATKLĀTA PLKST: 14:00 

SĒDĒ PIEDALĀS: 

Biedri: Roberts Ulpe, Elvis Miķelsons, Elīna Jātniece, Daniela Domiņa, Sabīne Riekstiņa, Katrīne 

Žuka, Alise Kupča, Gvido Vorona, Amanda Purcena 

Viesi: Inese Andersone, Emīls Volgasts, Gints Cīrulis, Laura Dziļuma, Anna Marija Salaka, Daniela 

Silicka 

SĒDI VADA: Roberts Ulpe 

PROTOKOLĒ: Elīna Jātniece 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

0. IESNIEGUMI 

1. DARBA KĀRTĪBAS APSTIPRINĀŠANA 

2. MANDĀTA ATŅEMŠANA 

3. AKADĒMISKĀ VIRZIENA AKTUALITĀTES 

3.1. DEKĀNA DARBA GRUPA 

3.2. KURSA VECĀKIE 

3.3. KURATORU UN MENTORU PROGRAMMAS 

3.4. SPP AKTUALITĀTES 

3.5. TIKŠANĀS AR DEKĀNU 

4. IESPĒJAMĀ LU PĀRVALDES MAIŅA 

5. AIZVADĪTIE UN GAIDĀMIE PASĀKUMI 

5.1. PANEĻDISKUSIJA 

5.2. ABSOLVENTU DIENA 

5.3. SALIEDĒŠANĀS VAKARS AR FSP UN LUSP 

5.4. SPORTA SPĒLES 

5.5. IZLAIDUMA BALLE 

5.6. NĀKAMĀ SEMESTRA PASĀKUMI 

6. VASARAS PLĀNI 

7. CITAS AKTUALITĀTES UN JAUTĀJUMI 

DARBA REGLAMENTS 

0. Saņemti iesniegumi no Diānas Klotes un Kirila Solovjova par kopsapulces neapmeklēšanu. Tiek 

attaisnots kavējums Diānai Klotei (Par 9; Pret 0; Atturas 0);  



 

Tiek attaisnots kavējums Kirilam Solovjovam (Par 9; Pret 0; Atturas 0); 

1. Tiek apstiprināta darba kārtība ( Par 9; Pret 0; Atturas 0); 

2. Tiek paziņots par mandāta atņemšanu Mārim Krastiņam kopsapulču neapmeklēšanas dēļ (Par 9; 

Pret 0; Atturas 0); 

3. Elvis pastāsta par jaunākajām aktualitātēm, kas saistītas ar Akadēmisko virzienu. 

3.1. Dekāna darba grupa darbosies līdz 22.jūnijam, līdz kuram ir arī plānots izpildīt visus 3 

izvirzītos mērķus. Jautājums par E-studijām šobrīd ir aktuāls Latvijas Universitātes līmenī. 

Tiek izskatīti dažādi varianti par to dizainu, kā arī tiek vērsta uzmanība uz sakārtotību un to, 

lai informācija E-studijās tiktu ievietota savlaicīgi. Aktuāls jautājums ir par prasmju un 

kompetenču noformulēšanu, pabeidzot studiju programmu. Ja kompetenču skaitu palielinās, 

palielināsies arī oficiālo pārbaudījumu skaits. Plāno ieviest arī obligātu lekciju apmeklējumu 

pagaidām 1. un 2.kursam, jo šobrīd arvien mazāk studentu tās apmeklē. Apmeklējumam būs 

jābūt vismaz 50%. Ja lekcijas neapmeklēs, tad iespējams tiks uzdots papildus darbs, bet 

sliktākajā gadījumā – budžeta vietas zaudēšana.  

3.2. Kursa vecāko programma tiek daļēji atjaunota. Līdz šim ir aicināts izvirzīt kursa vecākos 

1.kursam. Ar katru no kursa vecākajiem ir notikusi individuāla tikšanās, kuras laikā tika 

noskaidrots, kā studenti ir iejutušies universitātē, ar kādām problēmām saskārušies, kas 

neapmierina. Vairākumam nebija saprotami vērtēšanas kritēriji, kas arī bija galvenais iemesls, 

kāpēc kāda pasniedzēja darbs neapmierina. Jautājot viedokli par BVEF SP, lielākā daļa kursa 

vecāko to asociē ar pasākumu rīkošanu.  

3.3. Kuratoru sistēma pēc studentu viedokļa nav vajadzīga, jo sava kursa kuratorus vairākums ir 

redzējuši tikai vienu reizi. Mentoru sistēmā ir jāievieš pārmaiņas – tā ir jāuzlabo un jāizstrādā 

precīzāk. Elvja īstermiņa mērķis – sakārtot mentoru programmu. 

3.4. Ekonomikas bloku pārstāv Elvis, Sabīne un Daniela Silicka. Šobrīd diskusiju raisa jaunā 

programma – Starptautiskais bizness un tiesības. Nav saprotama programmas atšķirība no 

“Vadības zinībām”, ja pēc abu programmu absolvēšanas, iegūtais grāds ir vienāds. Notiks 

pārrunas ar programmas direktori. Tuvākajā laikā arī būs tikšanās ar Margaritu Dunsku par 

programmas “Vadības zinības” nosaukuma maiņu uz “Biznesa vadības zinības” un studiju 

ilguma samazināšanu uz 3 gadiem. 

Kopsapulci turpina Roberts. 

3.5. Līdz šim SP pārstāvji ar dekānu ir tikušies 2 reizes. Tikšanās laikā tika pārrunāts iesniegums 

par studiju problēmām. Dažas no tām, kā kursa “Ievads studijās” nevajadzība, tiek risināts, jo 

iesniegtajām problēmām bija kokrēts pamatojums. Dekāns vēlas ieviest pamatkursus, kas būs 

vienādi visām programmām. Tāpat tika runāts par E-studijām, taču šis jautājums tiek risināts 

darba grupā. Nākamajā semestrī tikšanās notiks regulāri, lai turpinātu risināt studiju procesā 

radušās problēmas. 

Ierodas Daniela Silicka. 

4. Iespējama LU pārvaldes maiņa. LUSP ir vajadzīgs viedoklis no mūsu fakultātes SP par šo 

situāciju līdz 1.jūnijam. Netiek atbalstīts tas, ka pārstāvju skaits tiek tik krasi samazināts – tikai 10. 



 

Tā rezultātā ir lielāka iespēja kādam darboties individuālajās interesēs. Studentu pārstāvniecība 

noteikti ir jāsaglabā. 

Gints Cīrulis atstāj kopsapulci. 

5. AIZVADĪTIE UN GAIDĀMIE PASĀKUMI 

Laura Dziļuma atstāj kopsapulci. 

5.1. Inese pastāsta par paneļdiskusiju “Absolventu pieredzes stāsti”. Šis ir otrais gads, kad rīkojam 

paneļdiskusiju, tāpēc ir lietas, kas turpmāk jāuzlabo. Jākonsultējas ar mārketinga 

pasniedzējiem, lai saprastu, kā efektīvāk piesaistīt publiku. Iespējams jāmaina paneļdiskusijas 

koncepts, lai starp sektoru pārstāvjiem raisītos interesantākas diskusijas. Vajag gūt atbalstu no 

fakultātes. Pasākumu varētu pārcelt uz martu, kad studiju darbu nav tik daudz, tāpat var rīkot 

arī vieslekciju ciklus. Daniela Silicka izsaka vēlmi nākamgad iesaistīties pasākuma 

organizēšanā. 

5.2. Absolventu dienā mūsu fakultāti pārstāvēja Diāna, Laura un Roberts. Pasākums notiek otro 

gadu pēc kārtas, tāpēc ir iespējami uzlabojumi. Pasākuma laikā apmeklētājiem bija iespēja 

pildīt dažādus atjautības uzdevumus, kurus veidoja fakultātes. Noteikti vajag piedalīties arī 

nākamgad. 

5.3. Saliedēšanās vakars ar LUSP un FSP pārstāvjiem notiks rītdien, 24.maijā, plkst. 19.00. 

Sabīne aicina visus apmeklēt šo pasākumu, kura gaitā tiks spēlētas dažādas galda spēles un 

būs iespēja iepazīties ar jauniem cilvēkiem. 

5.4. Sporta spēlēm oficiāli pieteikusies pirmā komanda – Šmigneši. Ir zināmas arī komandas, kas 

plāno pieteikties, taču jārosina studentus būt aktīvākiem un veidot vēl komandas. Katrīne 

uzaicinās LU basketbolistus izveidot komandu. Jānosūta e-pasti citām augstskolām ar 

aicinājumu piedalīties Sporta spēlēs. 

5.5. Alise informē, ka Izlaiduma balles nosaukums būs “Ziedošā nakts”. Pasākumu vadīs Lauris 

Dzelzītis, un muzicēs grupa “Daudzi Citi”. Nākamnedēļ būs sapulce, kuras laikā runās par 

dekorācijām, sponsoriem, fotogrāfu, dīdžeju u.tml.  

5.6. NĀKAMĀ SEMESTRA PASĀKUMI 

Pirmsaristoteli rīkos Elīna un Daniela Domiņa. Inese iesaka domāt par jaunu konceptu, lai 

nebūtu tas, kas visus iepriekšējos gadus. Tāpat viss jāsāk darīt laicīgi, jo vasarā ir grūti 

noorganizēt sapulci. 

Boulinga nakts organizatore ir Amanda. Jāatrod arī otrs cilvēks, kas vēlas rīkot Boulinga 

nakti. Pasākuma kvalitāte ir jāuzlabo, kā arī jāmēģina iesaistīt jaunie biedri pasākuma 

rīkošanā tā, lai tos neaizbiedētu. 

    Līčupi rīko Inese un Elvis. Pēc Izlaiduma balles būs pirmās sēdes. 

    Ziemassvētku balle – pagaidām nav organizatoru.  

6. VASARAS PLĀNI 

Jānoorganizē Sporta spēles un Izlaiduma balle un pēc tam jāsāk gatavoties Pirmsaristotelim, kas 

notiks 2.septembrī. 



 

Inese ierosina, ka vajadzētu labiekārtot SP telpas. Vajag noskaidrot cilvēkus, kas būtu gatavi 

iesaistīties, un kopīgiem spēkiem vasarā uzlabot telpu izskatu. Iespējams jāpiesaista sponsori. 

Finansējumu ir iespējams iegūt, piedaloties LUSP projektu konkursā, tāpēc Anna mēģinās 

uzrakstīt projektu. Alise vēlas iesaistīties, jo ir daudz ideju par to, ko un kā tieši varētu uzlabot. 

7. CITAS AKTUALITĀTES 

Roberts nebūs no 29.maija līdz 4.jūnijam. Šajā periodā atbildīgā ir Alise.  

Studējošo pašpārvalžu sadarbības forums “Kubs 12” norisināsies no 25. līdz 28.jūlijam. 

Pieteikšanās līdz 28.maijam. 

Jāaicina studenti iesaistīties konkursā, kas tika nosūtīts Katrīnei. Kreatīvākās fotogrāfijas autoriem 

balva no Lasertag. 

 

SĒDI SLĒDZ: 16:08 

 

Sēdes vadītājs  Roberts Ulpe 

 

Sēdes protokolists  Elīna Jātniece 


