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VALDES SĒDES PROTOKOLS NR. 14 - 5
Valmiera, 2014. gada 7.oktobrī
Sēde atklāta plkst. 17:30
Sēdi vada: Ritvars Bogdanovičs
Protokolē: Līga Bērzkalne
Ar balsstiesībām: Ritvars Bogdanovičs, Līga Bērzkalne, Sanda Iesalniece, Elīna
Bondare, Artis Spertāls, Vera Grāvīte.
Bez balsstiesībām: Evelīna Ventaskrasta, Ance Bērze, Nauris Vitovs, Linda
Bergmane, Laura Romanova
Darba kārtība:
1. Sporta diena
2. Vides virziena vadītāja iecelšana
3. Biedru sapulce
4. Valdes locekļu/ virziena vadītāju amata pienākumi
5. Par virzienu vadītāju individuālo tikšanos reizēm ar prezidentu
6. Vides virziena pieteikums konkursam
7. Tikšanās par drošības jautājumiem ar S.Sietinsonu
8. Valdes fotosesija
9. Atskats uz dzimšanas dienas balli
10. Par Valmieras attīstības programmu
11. „Parādi savu superspēju”
12. Saliedēšanās pasākums
13. Atskats uz tikšanos ar virzienu vadītājiem
14. Mājas lapa
15. Jaunās telpas
16. Citi jautājumi
1. Sporta diena
Sanda ziņo, ka pieteikušās ļoti maz komandas. Pēc neformālām sarunām ar
studentiem, dzirdēts, ka neapmierina pasākuma formāts – orientēšanās.
Izskan ideja pagarināt pieteikšanos līdz 9.oktobra 16:00 un turpināt reklamēt sporta
dienu. Ja līdz reģistrācijas beigām nebūs pieteikušās vismaz 4 komandas katrā
disciplīnā (ar velo un ar kājām), sporta diena tiks atcelta.
2. Vides virziena vadītāja iecelšana
Ritvars informē, ka prezidenta un valdes vēlēšanas oktobrī nav jārīko. Saskaņā ar
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statūtiem, ja kopš vēlēšanu norises brīža līdz nākamajām plānotajām vēlēšanām
prezidents savā amatā atrodas mazāk kā sešus mēnešus, tad tiek pagarināts darbības
termiņš vēl uz vienu gadu. Mūsu gadījumā vēlēšanām būtu jānotiek oktobrī, uz to
brīdi prezidents savā amatā būs pavadījis piecus mēnešus.
Nepieciešams ievēlēt vides virziena vadītāju. Ritvars apņemas izsludināt pieteikšanos
vides virziena vadītītāja amatam.
3. Biedru sapulce
Pēc tam, kad tiks izsludināta pieteikšanās vides virziena vadītāja amatam,
nepieciešams izsludināt biedru sapulci.
4. Valdes locekļu/ virziena vadītāju amata pienākumi
Ritvars jautā valdes locekļiem, vai amata pienākumi ir skaidri un iesaka periodiski
pārlasīt amata aprakstus.
Savu amata pienākumu konteksta Sanda norāda uz to, ka redz iespēju izcelt sporta
nozīmību augstskolā. Sanda informē par Latvijas Augstskolu sporta savienību
(LASS), kas ir jumta organizācija Latvijas augstskolām sporta jomā. Dalības maksa ir
70eur gadā.
Valde diskutē, vai ir nepieciešmams kļūt par LASS biedru organizāciju. Jautājuma
izlemšana tiek atlikta.
5. Par virzienu vadītāju individuālo tikšanos reizēm ar prezidentu
Ritvars informē, ka vēlas individuāli tikties ar katru valdes locekli ar mērķi izrunāt
aktualitātes un problēmas, kā arī noskaidrot viedokli par citu valdes locekļu darbu.
Tikšanās plānots noorganizēt oktobra laikā.
[Sanda Iesalniece pamet sēdi plkst. 17:55]
6. Vides virziena pieteikums konkursam
Ilgvars Ābols ir atsūtījis Elīnai ziņu, ka notiek „Vides zinātnes balva 2014” un rosina
pietiekties.
Ritvars un Elīna apņemas noskaidrot vides virziena viedokli par nepieciešamību
piedalīties konkursā.
7. Tikšanā par drošības jautājumiem ar S.Sietinsonu
Elīna informē, ka ir saņēmusi pateicību par viedokļa paušanu par drošības
jautājumiem virzienu vadītāju tikšanās reizē. Nepieciešams rīkot tikšanos ar
S.Sietinsonu par drošības jautājumiem.

Vidzemes Augstskolas Studentu
apvienība
Cēsu iela 4, Valmiera LV-4201, Reģ.nr.: 40008064086, http://viasa.va.lv
Tālrunis 42 07809, fakss 42 07229, mob. 29669810, e-pasts: valde@ va.lv

Elīna un Līga apņemas atrast IT studentu, kas
nepilnības.

būs gatavs nodemonstrēt visas

8. Valdes fotosesija
Vika ir sarunājusi ar Klāvu un viņš ir gatavs fotogrāfēt VIASA valdes un aktīvistu
fotosesiju. Jāvienojas par laiku, vietu un konceptu, kā arī samaksu. Ritvars ierosina,
ka fotosesijā varētu piedalīties arī interešu klubi (ViA DK, VIAGars utt.).
9. Atskaits uz dzimšanas dienas balli
Vika informē, ka ir izsūtījusi aptauju studentiem ar balles novērtēšanas anketu.
Anketu aizpildījuši 109 cilvēki, 86% balle patika. Nākamajās reizēs ir nepieciešams
piedomāt par dekorācijām un fotostūra vietu.
10. Par Valmieras attīstības programmu
Elīna informē, ka atnāca e-pasts no Valmieras pilsētas pašvaldības par stratēģijas
veidošanu. Šobrīd norisinās pirmā stratēģijas veidošanas kārta un tā kā ir jautājumi,
kas skar jauniešus, VIASA ir aicināta sniegt savus komentārus. Tas ir jāizdara līdz
17.oktobrim.
Ritvars, Līga un Artis apņemas sniegt komentārus stratēģijas pilnsveidei.
11. „Parādi savu superspēju”
Elīna informē, ka saņemts e-pasts par konkursa „Parādi savu superpēju” norisi.
Studenti individuāli, kā arī interešu klubi ir aicināti piedalīties. Tas ir jāizdara līdz
3.novembrim.
12. Saliedēšanās pasākums
Jāvienojas par datumu saliedēšanās pasākuma norisei. Ideja ir pacept picas un
paspēlēt galda spēles.
Līga rosina saliedēšanās pasākumu organizēt novembrī. Artis rosina saliedēšanās
pasākumu izvērst plašākā mērogā, aicinot studentijas aktīvistus (LSA pārstāvjus,
kādreizējos VIASA prezidentus) dalīties ar pieredzi.
Elīna apņemas izveidot doodle aptaujas anketu un apkopot laiku saliedēšanās
pasākuma norisei.
13. Atskats uz tikšanos ar virzienu vadītājiem
Līga informē, ka ir notikusi tikšanās ar virzienu vadītājiem un augstskolas vadību.
Tajā piedalījās Ritvars, Līga, Artis un Laura Legzdiņa.
Artis prezentēja studentiem sūtītās aptaujas rezultātus. Tika saņemts aizrādījums uz
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metodoloģijas problēmām aptaujā (reprezentativitātes trūkums).
Līga norādīja uz nepilnībām augstskolas mājas lapas drošībā, precīzāk, uz to, ka ir
iespējams piekļūt slēptajiem dokumentiem e-punktā.
Ar mērķi risināt jautājumus, kas uztrauc studentus, ir nepieciešams organizēt tikšanās
ar katra virziena studentiem. Artis apņemas noskaidrot iespējami labākos tikšanās
laikus.
14. Mājas lapa
Ritvars atgādina, ka pienākums atjaunināt informāciju mājas lapā ir visiem valdes
locekļiem.
Vika apņemas uzrakstīt atskatu par balli. Nauris un Linda apņemas uzrakstīt atskatu
par vizualizāciju veidošanas pasākumu.
15. Jaunās telpas
Ritvars vērš uzmanību uz to, ka ir iespēja izvēlēties citu telpu VIASA vajadzībām.
Valde vienojas par to, ka esošā VIASA telpa ir apmierinoša un to mainīt nav
nepieciešams.
16. Citi jautājumi
Ritvars norāda, ka tiksies ar Latvijas Studentu apvienības prezidentu Kirilu
Solovjovu, lai izrunātu aktualitātes un problēmjautājumus.
Sanda informē, ka volejbolisti vēlas iegādāties jaunas bumbas. Tās ir plānots pasūtīt
no Ebay.
Sēde slēgta: plkst.18:45

Valdes priekšsēdētājs: _______________ Ritvars Bogdanovičs
Protokolists: _______________ Līga Bērzkalne

Z. v.

