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      KOPSAPULCES PROTOKOLS 

      Rīgā 

 

DATUMS: 27.02.2019.      Nr. 22-33/20. 

SĒDES SĀKUMS: 18.15 

SĒDĒ PIEDALĀS:  

Biedri: Elīna Kaula, Vanesa Silvestrova, Elvita Ostrovska, Deivids Balodis, Vairis Stramkalis, Inese 

Andersone, Sabīne Riekstiņa, Daniela Silicka, Evija Misa, Natālija Pūce, Līva Beķere, Arta Elizabeta 

Riekstiņa, Endija Kalašņikova, Roberts Ulpe, Edvards Riekstiņš; Gvido Vorona; 

Viesi: Aigars Buls 

SĒDI VADA: Inese Andersone 

PROTOKOLĒ: Vairis Stramkalis 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

0. Darba kārtības apstiprināšana; 

1. Iesniegumu izskatīšana; 

2. Sporta spēles; 

3. Valdes atskaite (priekšsēdētājs un vietnieces); 

3.1.  RUB Komandējums uz Varšavu; 

3.2. Tikšanās ar Dekānu; 

4. Virzienu darbības pārskats; 

4.1. Akadēmiskais virziens; 

4.2. Mārketinga virziens; 

4.3. Sponsoru virziens; 

5. Akadēmiskā virziena aktualitātes; 

5.1. Izstāde “Skola 2019“; 

5.2. Paneļdiskusija “Absolventu pieredzes stāsti”; 

5.3. Izlaiduma balle; 

6. Citi jautājumi (iekšējais saliedēšanās pasākums, saliedēšanas pasākums ar RUB un tml.). 

 



DARBA REGLAMENTS:  

0. Inese Andersone aicina apstiprināt darba kārtību; 

Tiek apstiprināta darba kārtība (Par 16; Pret 0; Atturas 0); 

1. Saņemti iesniegumi no Diānas Klotes un Emīla Volgasta par mandāta saglabāšanu Erasmus+ studiju 

laikā; 

Tiek saglabāti mandāti Diānai Klotei un Emīlam Volgastam Erasmus+ studiju laikā (Par 16; Pret 0; 

Atturas 0); 

Saņemti iesniegumi no Agneses Ābeles, Evijas Misas, Alīnas Točilovas, Emīla Lapšes, Anetes Brutānes, 

Roberta Ulpes par kopsapulču neapmeklēšanu; 

Tiek attaisnoti kavējumi Agnesei Ābelei, Evijai Misai, Alīnai Točilovai, Emīlam Lapšem, Anetei 

Brutānei, Robertam Ulpem (Par 16; Pret 0; Atturas 0); 

2. Roberts Ulpe ziņo par sporta spēlēm, kas varētu notikt 24.-26. maijā; 

Roberts Ulpe izklāsta sporta spēļu norisi; 

Roberts Ulpe ziņo, ka notiekot pārrunas ar sporta spēļu potenciālās vietas īpašniekiem; 

Deivids Balodis izsludina kopsapulces pārtraukumu – 5 min; 

Līva Beķere ziņo, ka sporta spēles varētu veidot kopā ar LSPA. 

Roberts Ulpe aicina klātesošos iesniegt savus priekšlikumus sporta spēļu vietas alternatīvai; 

3. Valdes atskaite; 

3.1. Deivids Balodis iepazīstina klātesošos ar RUB Varšavas komandējuma pieredzi; 

Tiek secināts, ka tikšanās esot bijusi formāla;  

Inese Andersone jautā, vai bija vērts braukt; 

Pēc nelielām diskusijām tiek nolemts, ka tas bija tā vērts; 

Komandējumā tika iegūti kontakti ar RUB, turklāt LU BVEF SP sevi nepazemoja, t.i., parādīja sevi no 

labākās puses; 

Tiek secināts, ka vairāk jāizjautā RUB par nākotnes komandējumu saturisko pusi; 

3.2. Deivids Balodis ziņo par tikšanos ar dekānu, kurš plāno kandidēt rektora vēlēšanās; 

Gundars Bērziņš vēloties uzlabot pārskatāmību universitātē, vēlas izveidot studiju prorektoru amatus, 

aktīvāk reprezentēt LU ārēji; 

Līva Beķere jautā, vai pašpārvalde var palīdzēt dekānam vēlēšanās; 

Deivids Balodis min iespēju lobēt senatoru atbalstu; 

Tiek aicināts Domē un Satversmes sapulcē atbalstīt Gundaru Bērziņu, un kopt pašpārvaldes tēlu, kā arī 

iedrošināt citas pašpārvaldes atbalstīt dekānu; 

Tiek apspriesta LU DF nepatika pret Gundaru Bērziņu un LU BVEF kopumā; 

Roberts Ulpe jautā, kāds ir mūsu viedoklis dekāna kandidatūras jautājumā; 

Deivids Balodis aicina atbalstīt Gundara Bērziņa kandidatūru; 

4. Virzienu darbības pārskats 

4.1. Arta Elizabeta Riekstiņa iepazīstina ar akadēmiskā virziena aktualitātēm; 



Arta Elizabeta Riekstiņa iepazīstina klātesošos ar Domes aktualitātēm; 

Roberts Ulpe iesaka Domes balsojumos neatturēties; 

Elvita Ostrovska iepazīstina klātesošos ar vadības SPP aktualitātēm; 

Elvita Ostrovska ziņo, ka ir problēmas ar akreditāciju, ir jāmaina kursu apraksti, studentu veicamie darbi 

jānorāda kursu aprakstā un jālikvidē mazāk aktuālie kursi; 

Ekonomikas SPP nekādu jaunumu neesot; 

Arta Elizabeta Riekstiņa ziņo par stipendiju aktualitātēm; 

Tiek apspriests stipendiju skaita un sadalījuma jautājums; 

Deivids Balodis ziņo, ka stipendiju sadalījums notiek automātiski un ka MK noteikumi paredz, ja netiek 

saņemts pietiekams finansējumu no valsts, tad universitāte var neizmaksāt pilnu stipendijas apmēru. 

Apspriežot stipendiju piešķiršanas kārtību, rodas jautājums, vai minimālā atzīme stipendijas saņemšanai ir 

9; 

Arta Elizabeta Riekstiņa ziņo par studiju pašnovērtējums; 

Tiek apspriesti pašnovērtējuma trūkumi un nepabeigtie ieraksti: vadība neesot pabeigusi dokumentu, SP 

nevarot komentēt dokumentu, kas nav pabeigts; 

Elvita Ostrovska pamet kopsapulci; 

Deivids Balodis ziņo par dekāna darba grupu: dekāns vēlās vairāk maģistrantus - kursa vecākos un SP 

dalībniekus, tostarp ārvalstu studentus-, kā arī rīkot kursa vecāko sēdes ar dekānu; 

Deivids Balodis ziņo, ka mentoru programmai ārvalstu studentiem ir vēlme piesaistīt ap 15 cilvēkus no SP, 

ārvalstu studenti jūtoties atstumti un varētu piedalīties SP darbībā. 

Inese Andersone iesaka izvēlēties vienu cilvēku, kas to koordinētu un kontaktētos ar Zani Svilāni šajā 

jautājumā; 

Evija Misa brīvprātīgi piesakās; 

Tiek apspriests C daļas kursu vienotās sistēmas jautājums; 

Roberts Ulpe pamet sēdi; 

Līva Beķere izsaka priekšlikumu savienot akadēmisko virzienu ar mārketinga virzienu, t.i., iekļaut 

akadēmiskos jaunumus sociālajos tīklos;  

4.2. Natālija Pūce ziņo par mārketinga virziena aktualitātēm; 

Natālija Pūce plānojot izveidot darba grupu un aktīvāk palielināt sociālo tīklu sekotāju skaitu, esot sākts arī 

aktīvs darbs pie LU BVEF SP mājaslapas; 

4.3. Sabīne Riekstiņa ziņo par sponsoru virzienu; 

Ir izveidota sponsoru virziena darba grupa, kuras sastāvā ir Elvita Ostrovska, Alise Kitija Pabērza un Alīna 

Točilova; 

Šobrīd tiekot meklēti sponsori paneļdiskusijai, ir jau atrasti 2; 

Līva Beķere pamet kopsapulci; 

Inese Andersone atgādina, ka katram SP biedram ir jādarbojas vismaz divās darba grupās; 

5. Pasākumi; 



5.1. Tiek apspriesta izstāde “Skola 2019”; 

Aigars Buls iesaka ieejas biļetes LU BVEF SP pārstāvjiem sūtīt elektroniski; 

Inese Andersone aicina iepazīties visiem pārstāvjiem ar bukletiem un ievērot ģērbšanās stils; 

Arta Elizabeta Riekstiņa pamet kopsapulci; 

Inese Andersone aicina izdomāt konkursu, kurā piedāvāt SP suvenīrus; 

Tiek nolemts konkursu nerīkot; 

5.2. Daniela Silicka ziņo par paneļdiskusiju “Absolventu pieredzes stāsti”, kas notiks 26. martā; 

Deivids Balodis esot palīgs un uzrunā absolventus; 

Tiek apspriests “Catch box”; 

5.3. Tiek apspriesta izlaiduma balle, kas notiks 21. jūnijā; 

Tiek apspriesta vadības ideja rīkot balli LU BVEF 4. stāvā, tomēr ir bažas, ka naudas ietaupījums “mistiski 

pazudīs”; 

Inese Andersone iesaka izveidot uzkodu galdu absolventiem; 

Tiek nolemts, ka mūzikas atskaņošanas laiks būs no 21.00 līdz 4.00; 

Daniela Silicka aicina ieteikt balles tematu; 

Endija Kalašņikova meklē pasākuma vadītāju; 

6. Iekšējās saliedēšanās pasākumi; 

Inese Andersone izklāsta iespējamos saliedēšanās pasākumus, kas ir notikuši iepriekšējos gados; 

Sabīne Riekstiņa iesaka rīkot saliedēšanās galda spēļu pasākumu ar citām fakultāšu pašpārvaldēm “Zem 

galda”; 

Inese Andersone ierosina doties brīvprātīgajā pasākumā uz dzīvnieku patversmi kopā ar RUB; 

Inese Andersone ļauj izteikties citiem 

Komentāru, iebildumu nav. 

SĒDI SLĒDZ: 19.54 

Sēdes vadītājs  Inese Andersone 

Sēdes protokolists  Vairis Stramkalis  


