
 

 

 

 

 

 

KOPSAPULCES PROTOKOLS 

Rīga 

 

DATUMS: 04.04.2017.        Nr. 6 

SĒDE TIEK ATKLĀTA PLKST: 16:20 

SĒDĒ PIEDALĀS:  

Biedri: Inga Jakovļeva, Alise Kupča, Oskars Rītiņš, Dana Damlamajana, Daniela Silicka, Roberts Ulpe, 

Renārs Sproga, Arnis Lamberts, Anita Tīfentāle 

Viesi: Katrīne Žuka, Paula Rubīna, Arvīds Kazačenko, Armands Omuls, Emīls Volgasts, Marika 

Terešcenko, Samanta Budrecka, Arta Klints 

SĒDI VADA:  Inga Jakovļeva 

PROTOKOLĒ: Anita Tīfentāle 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Iesniegumi; 

2. BVEF SP Nolikums un Kārtības rullis; 

3. Logo; 

4. Braucieni pa skolām; 

5. Rīgas balle; 

6. Skanstes konference; 

7. Izlaiduma balle; 

8. Akadēmiskie jautājumi; 

9. LU SP aktualitātes; 

10. Sporta spēles; 

11. Citi jautājumi 

DARBA REGLAMENTS:  



1. Tiek apstiprināta darba kārtība ( Par 10; Pret 0; Atturas 0); 

2. Tiek attaisnots kavējums – Undīnei Svelpei ( Par 9; Pret 0; Atturas 1); 

3. Tiek lemts par mandāta atņemšanu Mārim Krastiņam (Par 9; Pret 0; Atturas 1); 

4. Emīls Volgasts stāsta par senāta sanāksmi - 19.,20.aprīlī 18:30 būs ievadlekcijas par Senātu. 

5. Renārs Sproga un Emīls Volgasts stāsta par Red bull akciju “Doodle art”. 

6. Bija jāgroza LU BVEF SP nolikums, jo fakultātes nosaukums mainījās ar 2017.gada 1.janvāri no LU 

EVF uz LU BVEF. Emīla ierosinājums par to, lai mēs paši nosakam laiku uz kuru ievēl personas 

Domē un citur. Inga stāsta par veiktām izmaiņām LU BVEF SP nolikumā.  

7. Tiek lemts par LU BVEF SP nolikuma grozīšanu ( Par 10; Pret 0; Atturas 0); 

8. Emīls Volgasts pamet kopsapulci. 

9. Tiek izskatīti vairāki piedāvāti varianti logo. Tiek lemts logo veidot melnbaltu. Arvīds pārveidos 

logo. Vienas nedēļas laikā vajadzētu vienoties par logo. 

10. Vadība izdomāja, ka vajag braukt uz skolām un stāatīt skolēniem par mūsu fakultāti. Facebook čatā ir 

links uz sarakstu ar skolām. Saraksts veidots ņemot no ekonomikas olimpiādes rezultātiem.  Līdz 

rītdienai vajag salikt cilvēkus, kas varētu braukt uz savu skolu. Var sadalīt sarakstu pa reģioniem. 

Tiks izveidota darba grupa. 

11. Tiek atjaunota tradīcijas - Rīgas balle. Vajag atlasīt jauniešus, lai tie vienu vakaru var parunāt ar 

Sabiedrības krējumu. Mūsu uzdevums ir izveidot atlasi. Vajag 4 cilvēkus – 2 pārus. Jaunietes vecumā 

no 17-25, un jaunieši vecumā no 18-26.  Vadība var izvērtēt akadēmisko līmeni, tāpēc pārējo vajag 

izvērtēt mums. Jautājumi – kā var piesaistīt cilvēkus? Kā var izveidot atlasi? Ierosinājums – iet klāt 

jauniešiem, uzrunājot tos. Šodien tika atsūtīta debitantu dalībnieku anketa.Ierosinājums - Facebookā 

akcija, konkurss (uzraksti - kāpēc gribi piedalīties?). Pieteikšanās līdz 15.maijam. Daniela ar 

palīdzību no citiem, kas grib iesaistīties, izveidos postu par pasākumu, līdz nedēļas beigām. Vajadzēs 

aicināt cilvēkus, kad pasākuma posts būs izveidots. Viņi uzrunāja mūsu fakultāti, tāpēc izvēlēties 

varam tikai no mūsu fskultātes studentiem. 

12. Ierodas Mārtiņš Priedītis. 

13. Skanstes konforence. Ir iespēja 10 studentiem bez maksas piedalīties Skanstes konforencē 19.aprīlī no 

9:00 – 15:00.  

14. 20.jūnijā – Inga aicina uz izlaidumu. 21.jūnija vakarā ir izlaiduma balle. Būs grupa “Laika upe”. 

Vadītājs (iespējams) būs Dzelzītis. Būs sapulce par izlaiduma balli. Vadība grib, lai ballei ir tēma. 

Telts ir sarunāta, dekorācijās būs baloni, pasniedzējiem būs galds. Vajag ieteikt fotogrāfus un uzzināt, 

cik maksāt vajadzēs. Uztaisīs video no pagājušā gada, priekš ieskata eventā. Fakultāte grib izmantot 

izlaiduma ballē naudas zaļo krāsu, bet vajag izdomāt arī otru krāsu. 

15. Ierodas Emīls Volgasts un Amanda Purcena. 

16. Akadēmiskie jautājumi. Svarīgākais ir kursa vecāko sakārtošana, lai no nākošā semestra sāktos. Sēdi 

sasauks vēlāk. Var ieviest pasākumu – grāmatas nodot vienu dienu bez maksas, nemaksājot par 

parādus. Piebilde – bija izveidots šāds pasākums pirms 5-6 gadiem, neesot bijusi atsaucība,. Vajag iet 



pie tā, kas atbild par bibliotēku. Vajag veicināt pasākumus par akadēmisko godīgumu, piemēram, 

plaģiātismu netaisīšanu, spikošanu, norakstīšanu. Vajag uzsākt darba grupu.  

17. LU SP dalījās . Būs tīrības dienas, gan dienesta viesnīcās, gan to apkārtnē. Culture exchange 

programm sanāksme 11.aprīli, ja kāds grib doties. Taisa sadraudzēšanos pasākumu - filmu vakars un 

spēļu vakars. Tuvākais notiks rīt. Tika izveidota ECO skola, tiek aicināti tie, kas grib pievienoties. 

Ceturdien pin pong turnīrs. Informēt citus, ja atnāk epasts no LUSP. 

18. Sporta spēles. Jāskatās līdzi vai sponsoriem ir mārketinga daļa, jo dati nav jaunākie. Vajag atjaunot 

sponsoru listos kontaktus, ja kautkas ir mainījies. Tiek iztaujāti cilvēki par sponsoru lietām. Nav 

daudzi sponsori, kas atbalstīs, it īpaši, nav daudz ēdienu un dzērienu sponsori. Ierosinājumi – vajag 

vairāk cilvēku, kuri darbosies ar sponsoriem. Vajag sadarboties ar Biznesa inkubatoru. Vajag 

tiesnešus un inventāru. Baneri izveidoja Rihards, viņš būs arī dīdžejs. Katrīne uztaisīs komandu 

pieteikšanās anketu. Pieteikšanās būs no 1. – 20.maijam. Mums vajag jaunu karogu, Katrīne to 

pasūtīs. Vajag izdomāt kādā krāsu salikumā būs karogs. 

19. Pin ponga turnīram būs maza balviņa. Paldies cilvēkiem, kas piedalījās braucienā uz Olaini, nolikumu 

izgrozīja u.c. Budžets vēl nav apstiprināts. Budžetu varēs izmantot labākajā gadījumā maija sākumā. 

 

 

SĒDI SLĒDZ: 18.40 

Sēdes vadītājs           Inga Jakovļeva 

    

Sēdes protokolists          Anita Tīfentāle 

 

 

 


