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VALDES SĒDES PROTOKOLS NR. 14 - 5

Valmiera, 2014. gada 9.septembrī.
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: Toms
Darba kārtība:
1. Vides virziens (Toms)
2. Stipendiju komisija (Ritvars)
3. Biedru sapulce (Ritvars)
4. LSA Domes sēde (Līga)
5. ViA balle (Vika)
6. Iesvētības (Artis, Sanda)
7. Sporta diena (Sanda)
8. Aptauja par VIASA (Līga)
9. Radio NABA (Līga)
10. Diktofoni radio grupai (Ritvars, Līga)
11. ViA DK budžets (Līga)
12. Citi sporta jautājumi un budžeta (Līga)
13. Budžets (Ritvars)
14. Interešu klubu nodarbību laiku (Līga)
15. Satversmes sapulce – atskaņas (Ritvars, Artis, Sanda)
16. Tikšanās ar PI (Artis)
17. Tikšanās ar IF (Ritvars)
18. BV kā finansists (Artis)
19. Valmieras puikas (Vika)
20. Dižvakars (Vika)
21. Gadagrāmatas (Vika)
22. Citi jautājumi
1. Vides virziens – Toms ziņo par Vides virziena plānotajiem pasākumiem:
-11.septembrī notiks jauno biedru uzņemšana;
-4.-5.oktobrī notiks pārgājiens sadarbībā ar biedrību „Balta daba”. Plānotais
maršruts ir no Valmieras līdz Sietiņiezim;
-semestra laikā ir plānoti trīs debašu un filmu vakari sadarbībā ar ViA DK.
Pasākumi varētu notikt oktobrī, novembrī un decembrī. Ir piešķirts finansējums 30eur
apmērā ēdināšanas izdevumiem katram no trim organizētajiem pasākumiem;
-oktobrī plānota teritorijas sakopšanas talka;
-oktobrī plānota fotogrāfa darbnīca;
-novembrī vai decembrī varētu notikt zimas pārgājiens vienas dienas garumā.
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2. Stipendiju komisija – nepieciešami trīs jauni studenti, kuri vēlas darboties
Stipendiju komisijā.
Elīna apņemas izsūtīt vēstuli studentiem ar aicinājumu pieteikties komisijā.
3. Biedru sapulce – nākamās VIASA biedru sapulces varētu notikt:
-septembra beigās;
-oktobra otrajā nedēļā;
-oktobra beigās.
Elīna apņemas izsūtīt vēstuli studentiem ar aicinājumi izvirzīt kursa pārstāvi biedru
sapulcē. Pirmo kursu krustvecāki izskaidros pirmajiem kursiem biedru sapulces
ievēlēšanas un darbošanās kārtību. Sanda apņemas apskatīties lekciju grafiku un
izvēlēties datumu biedru sapulces organizēšanai.
4. LSA Domes sēde – Līga informē, ka LSA Domes sēde notiks 20.septembrī
auditorijā C129, kafijas pauzes auditorijā C114. Ēdināšanu nodrošinās „Mellene”,
uzkodas tiks iegādātas beķerejā. Pēc sēdes tiks organizēta ekskursija pa abām
augstskolas ēkām un nozīmīgākajiem objektiem Valmieras rajonā.
5. ViA balle – Vika ziņo, ka balle notiks 26.septembrī 22:00 SCO. Muzikālo
pavadījumu nodrošinās grupa „Ballīšu orķerstris”.
Sanda aicina atļaut BK ViA spēlētājiem ierasties vēlāk, maksājot 3EUR. Pamatojums
– basketbola spēle ilgst līdz vēlam vakaram un nav iespēju ierasties ātrāk. Valde
ierosinājumu atbalsta.
Līga uzņemas aizsūtīt citu augstskolu studējošo pašpārvaldēm ielūgumus uz balli.
Katra pašpārvalde varēs ierasties ar diviem pārstāvjiem. Jānodrošina naktsmītnes.
6. Iesvētības – pusdienu pārtraukumā (13:00) notiks tradicionālās aktivitātes pie Cēsu
ielas ēkas. 17:30 visi pirmie kursi ar krustvecākiem dodas uz posmiem. Katram
posmam tiks veltītas aptuveni 15 minūtes. 22:00 sāksies neformālais pasākums
Ausekļa ielas kopmītņu zālītē. Tiks sagatavotas kartes ar objektiem krustvecākiem un
apliecinājumi pirmā kursa studentiem.
Sanda uzņemsies atbildību par neformālo pasākumu. Elīna uzņemas izsūtīt e-pastus
studentiem ar informāciju par iesvētībām.
7. Sporta diena – 3.oktobrī notiks sporta diena. Ir plānota foto orientēšanās kājām
gājēju un velobraucēju disciplīnās. Jau šobrīd ir sarunāti daži sponsori. Neformālais
pasākums notiks „Multiklubā”. Tiks pasniegtas balvas no „Vidzemes Olimpiskā
centa”, „Multikluba”, Sporta bāra „Strops”. Apbalvošana noritēs vēlāk, dalībnieki tiks
aicināti pulcēties atpūtas stūrī, tiks pasūtītas picas.
Elīna apņemas izsūtīt e-pastus studentiem un informēt sabiedrisko attiecību
speciālistu Juri Lūsi par pasākuma norisi.
8. Aptauja par VIASA – Līga ierosina izveidot aptauju ar mērķi noskaidrot ViA
studentu viedokli par VIASA un apkopot ierosinājumus darbības uzlabošanai.
Valde nolemj tikties 16.septembrī pēc valdes sēdes un kopīgi izveidot aptauju.
9. Radio NABA – Līga informē, ka tiks uzsākta dalībnieku rekrutācija raidījumam
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„Studentu pietura”. Tā mērķis ir veidot reportāžas par aktualitātēm, kas ir saistošas
studentu auditorijai. Nepieciešami 4-5 dalībnieki.
10. Diktofoni radio grupai – Līga un Ritvars informē, ka Radio NABA „Studentu
pieturas” dalībniekiem varētu iegādāties jaunus diktofonus. Šāda pozīcija ir paredzēta
VIASA 2014.gada budžetā.
Sarunās ar augstskolas vadību jānoskaidro, vai šādu pirkumu ir nepieciešams veikt.
11. ViA DK budžets – Līga aicina palielināt DK budžetu šim semestrim. Pamatojums
– iepriekšējā semestra laikā ViA DK piedalījās dažādos pasākumos, uzlabojot
augstskolas tēlu; ir plāns debašu līmeņa paaugstināšanai, lai uzlabotu konkurētspēju
debašu turnīros. Lai mērķi sasniegtu ir nepieciešams papildu finansējums, ar kuru
paredzēts segt dalības maksas Latvijas un ārvalstu turnīros un apmaksāt ceļa
izdevumus dalībniekiem.
Valde diskutē par iespējām palielināt finansējumu ViA DK un rosina papildu
finansējumu prasīt konkrētu pasākumu finansēšanai, ja no pamata budžeta nepietiek.
12. Citi sporta jautājumi un budžets – valde diskutē par VIASA banera izveidošanu
reklamēšanas vajadzībām.
Līga apņemas pajautāt Laurim Igaunim un Artūram Vilkājam, vai viņi pārzina
programmu „Ilustrator” un var palīdzēt ar bannera izveidi.
13. Budžets – Ritvars ziņo, ka finansējumu VIASA augstskola pārskaitīs divos
piegājienos. Pirmā daļa ir saņemta, otrā daļa tiks saņemta novembrī. Ir apmaksāti visi
rēķini un uz šo brīdi VIASA kontā finanšu līdzekļu atlikums ir aptuveni 400EUR.
14. Interešu klubu nodarbību laiki – Līga ierosina apkopot interešu klubu
nodarbību laikus un ievietot VIASA mājas lapā.
Elīna apņemas apkopot nodarbību laikus.
15. Satversmes sapulce – atskaņas – Ritvars informē, ka Satversmes sapulce ir
pieņēmusi lēmumi, ka lēmējinstitūcijas pārstāvniecība tiks procentuāli dalīta sekojoši:
-40% Inženierzinātņu fakultātei;
-60% Sabiedrības zinātņu fakultātei.
Procentuālais sadalījums neattiecas uz studējošo pārstāvniecību. Satversmē ir astoņi
studējošie, Senātā ir četri studējošie.
16. Tikšanās ar PI – tikšanās ar „Pārvaldība un Inovācijas” virziena vadītāju Annu
Broku notiks 17.septembrī 13:00. Artis apņemas izveidot, bet Elīna izsūtīt
programmas novērtēšanas anketu studentiem.
17. Tikšanās ar IF – valde diskutē par nepieciešamību tikties ar Inženierzinātņu
fakultātes vadību un pārrunāt sadarbības iespējas. Izskan ierosinājums tikties ar visu
virzienu vadītājiem.
Sanda apņemas sazināties ar virzienu vadītājiem un vienoties par tikšanās laiku.
Ritvars apņemas personīgi uzrunāt Inženierzinātņu fakultātes vadību.
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18. BV kā finansists – Artis ierosina pieņemt praksē Biznesa vadības studentu, kas
rūpējas par VIASA finansēm. Šādā veidā būtu iespējams samazināt budžeta
izdevumus, jo pašreiz tiek maksāta alga VIASA grāmatvedim.
Ritvars apņemas parunāt ar augstskolas grāmatvedēm un kopīgi vienoties par
iespējamiem risinājumiem.
Sēdi pamet Artis Spertāls.
19. Valmieras puikas – Vika ziņo, ka ir atradusi informāciju par pasākumu
„Valmieras puikas”, kas sadarbībā ar bibliotēku pēdējo reizi norisinājās 2011.gadā un
izrāda vēlmi šādu pasākumu turpināt.
Vika apņemas runāt ar bibliotēku par sadarbības iespējām.
20. Dižvakars – nepieciešams aktualizēt jautājumu par to, vai 4.kursi vēlas
„Dižvakaru”.
Vika apņemas izveidot aptauju un noskaidrot studentu viedokli.
21. Gadagrāmatas – valde diskutē par nepieciešamību veidot gadagrāmatas
absolventiem.
Vika un Sanda apņemas rūpēties par to izveidošanu.
23. Citi jautājumi:
-jauns VIASA kabinets – divu nedēļu laikā jāiesūta prioritātes;
-VIASA fotosesija.
Sēde slēgta: plkst.....

Valdes priekšsēdētājs: _______________ Ritvars Bogdanovičs
Protokolists: _______________ Līga Bērzkalne

Z. v.

