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

VALDES SĒDES PROTOKOLS NR. 14 - 6
Valmiera, 2014. gada 9.decembrī
Sēde atklāta plkst. 17:30
Sēdi vada: Ritvars Bogdanovičs
Protokolē: Līga Bērzkalne
Ar balsstiesībām: Ritvars Bogdanovičs, Līga Bērzkalne, Sanda Iesalniece, Elīna
Bondare, Vera Grāvīte.
Bez balsstiesībām: Nauris Vitovs, Linda Bergmane, Evelīna Ventaskrasta, Laura
Romanova, Elīza Akmene
Darba kārtība:
1. Darba kārtības apstiprināšana
2. Senāta pārstāvju vēlēšanas
3. Satversme
4. Valmieras puiku diena
5. Ziemassvētku koncerts
6. Ziemassvētku balle
7. Studentu aptauja par bibliotēku
8. Studentu aptauja par apmierinātību ar augstskolu
9. Budžets 2014. un budžets 2015
10. Valmieras pilsētas čempionāts
11. IF jautājums
12. Lindas atskats uz KRS
13. Radio NABA
14. Mājas lapa un VIASA stends
15. Dižvakars
16. Gada grāmatas
17. Sporta diena (ziemas)
18. LSA jaunumi
19. ViA rotāšana
1. Darba kārtības apstiprināšana:
Valde balso par darba kārtību.
5 – par; 0 – pret; 0 – atturas;
2. Senāta pārstāvju vēlēšanas:
Dalībai Senātā ir pieteikušies tikai divi pretendenti – Sanda Iesalniece (POL2013) un
Armands Aivo Astukevičs (PI2014). Kopā nepieciešami četri pārstāvji.
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Valde balso par pretendentu pieteikšanās termiņa pagarināšanu līdz 8.decembrim.
5 – par; 0 – pret; 0 – atturas;
Elīna izsūta atgādinājuma e-pastus uz listēm.
3. Satversme:
Satversmei pieteikušies vairāk pretendenti – Elīza Akmene (IT2013), Sanda
Iesalniece (POL2013), Armands Aivo Astukevičs (PI2014), Paula Engere (BV2011).
Valde balso par pieteikšanās termiņa pagarināšanu līdz 8.decembrim.
5 – par; 0 – pret; 0 – atturas;
Elīna izsūta atgādinājuma e-pastus uz listēm.
4. Valmieras puiku diena:
Vika ziņo, ka Valmieras puiku diena sāksies 4.decembrī plkst. 18:00. Atklāšana
notiks bibliotēkā. 30 minūtes runās Valmieras muzeja pārstāve. Pēc tam uzstāsies
ViAgars un Elvis nodziedās dziesmu. Pasākuma noslēgumā notiks lampu palaišana
pie Valmieras puikām. Būs arī uzkodas.
5. Ziemassvētku koncerts:
Ziemassvētku koncertā būs 10 priekšnesumi. Informācija par koncertu ir kultūras
programmā Valmieras kultūras centrā. Tiks vākti ziedojumi dzīvnieku patversmei.
Vēl nepieciešams atrast koncerta vadītājus.
6. Ziemassvētku balle:
Ziemasssvētku balles organizēšanā līdzdarbojas TOV un TG studenti I.DruvasDruvaskalnes „Pasākumu organizēšana un vadīšana” kursa ietvaros. Sadarbība notiek,
bet tā varētu būt veiksmīgāka, jo darbība tiek ļoti vilkta garumā.
8.decembrī nepieciešams būt informācijai par balles konceptu, tēmu, kā arī jābūt
zināmiem vadītājiem.
7. Studentu aptauja par bibliotēku:
Aptaujā piedalījies 181 students, no kuriem 83% norādījuši, ka vēlas, lai bibliotēkas
darbalaiks tiktu pagarināts. Vēl ir komentāri par to, ka bibliotēka varētu strādāt jau no
9:00, nevis no 10:00.
Tikšanās reizē ar rektoru nepieciešams rosināt izmēģinājuma periodu pavasarī.
8. Studentu aptauja par apmierinātību ar augstskolu:
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Janvārī un februārī nepieciešams aptaujāt pirmos kursus. Lai to izdarītu, jāizveido
aptauja.
Elīza un Sanda apņemas līdzdarboties aptaujas veidošanas darba grupā. Līga palīdzēs
ar labojumiem, ja tādi būs nepieciešami.
9. Budžets 2014 un budžets 2015:
Ritvars ziņo, ka 2014.gada budžetā teorētiski ir pārpalikums, bet praktiski tā nav.
Vitas prezidentūras laikā Ritvars kā valdes loceklis netika informēts pat
„Cukurballes” budžeta pārsniegšanu. Tāpat piešķirtos līdzekļus nedaudz pārtērēja
ViA DK.
Decembrī interešu klubiem un valdes locekļiem būs jāiesūta potenciālie izdevumi, lai
būtu iespējams izveidot 2015.gada budžetu.
10. Valmieras pilsētas čempionāts:
Valmieras pilsētas basketbola čempionātā piedalījās no Vidzemes Augstskolas
studentiem veidota komanda, kas pārstāvēja augstskolu. Dome pilnībā nefinansēja
dalību un ir nepieciešams samaksāt vēl 100 eur.
Valde vienojas, ka maksājums tiks veikts līdz 2014.gada beigām, ja būs vēl palicis
finansējums.
11. IF jautājums:
Līga ziņo, ka pirms kāda laika tika izsūtīta aptauja visiem studentiem ar iespēju brīvi
izteikties par jebko, kas saistās ar viņu programmu. Tika saņemts liels skaits atbilžu
no Inženierzinātņu fakultātes studentiem, tāpēc tika organizēta VIASA tikšanās ar
studentiem. Vēlāk notika tikšanās ar augstskolas un Inženierzinātņu fakultātes vadību.
Līdz šim aktualizētie jautājumi:
- Vienotu metodisko norādījumu trūkums;
- Darbu atkārtošanās gadu no gada;
- B daļas izvēles kursu trūkums (īpaši skatīts jautājums par franču valodu kā
obligātu valodu B daļā);
- Drošības jautājumi iekštīklā un e-punktā;
- Vasaras skolas ar tehnisku novirzienu organizēšanas iespējas;
12. Lindas atskats uz KRS:
Linda piedalījās pašpārvalžu aktīvistu seminārā „Kam rūp students?”. Tajā piedalījās
aptuveni 50 dalībnieku un notika dažādas darbnīcas un lekcijas.
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13. Radio NABA:
Līga ziņo, ka sižetus veido divi cilvēki – Laura Legzdiņa un Vera Grāvīte. Vairāk
dalībnieku nav, lai gan vairākas reizes ir izsludināta pieteikšanās. Līga rosina, ka
varētu piesaistīt MSŽ 2011 studentu Māri Klūgu, kurš strādā Latvijas Radio, lai
palīdzētu ar sižetu kvalitātes uzlabošanu.
14. Mājas lapa un VIASA stends:
Tiek diskutēts par to, vai vispār ir nepieciešama VIASA mājas lapa, jo tā ir ļoti neērta.
Turklāt arī VIASA stends studentu stūrī stāv tukšs.
Elīna apņemas uztaisīt aprakstus par valdi līdz 8.decembrim un pielikt pie stenda.
Sanda apņemas pielikt sporta nodarbību laikus.
Nepieciešams izveidot un attīstīt VIASA FB lapu.
15. Dižvakars:
Vika ziņo, ka pagājušā gadā Dižvakars nenotika, jo nebija atsaucība no studentiem un
pasniedzējiem.
Vika uzņemas izveidot un izsūtīt aptauju 4.kursa studentiem, lai noskaidrotu, vai šādu
pasākumu ir nepieciešams rīkot.
16. Gada grāmatas:
Vika ziņo, ka pēdējos gados, pat ja gadagrāmatas tiek veidotas, studenti tās nenopērk.
Vika apņemas izveidot un izsūtīt aptauju 4.kursa studentiem, lai noskaidrotu, vai ir
nepieciešamība veidot gadagrāmatas.
17. Sporta diena (ziemas):
Sanda informē, ka Sporta dienu varētu rīkot februārī, jo janvārī augstskolā ir maz
lekciju un studenti reti atrodas Valmierā.
Sanda nāk klajā ar trim idejām:
- Kalna īrē „Baiļos”;
- Sporta zāle un stafetes;
- Avoos spēlēt spēles, ko varētu spēlēt vasarā;
Tiek diskutēts par Sandas idejām un atbalstu izpelnās ideja īrēt kalnu „Baiļos”, tomēr
nepieciešams saprast, vai būtu studentu atsaucība.
18. LSA jaunumi:
Līga sniedz atskatu uz LSA Domes sēdi, kas notika 22.novembrī.
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Sēdē skatīti sekojoši jautājumi:
- LSA iekšējās komunikācijas stratēģija (netika apstiprināta, jo nepieciešami
uzlabojumi);
- Pozīcija par augstākās izglītības finansēšanu (no valsts budžeta pilnā apmērā
netiek piešķirts finansējums atbilstoši likumdošanā paredzētajam. Līdz ar to
tika pieņemta LSA Domes pozīcija un runāts par nepieciešamību to
aktualizēt);
- Pozīcija par Satverses sapulces funkciju pārdali (E.Ratnieka laikos pieņemta
pozīcija par Satversmes sapulces funkciju pārdalīšanu Senātam, palielinot
pārstāvju skaitu Senātā. VIASA iesūtīja viedokli par to, ka šādas izmaiņas nav
nepieciešamas. LSA Domes sēdē pozīcija tika atcelta);
- LSA atalgojuma fokusgrupas rezultāti (izveidota fokusgrupa, lai saprastu, ko
darīt ar LSA valdes locekļu atalgojumu. Visu pašpārvalžu valdes locekļiem
tika izsūtīta aptauja un noskaidrots, cik viņi tērē. Apkopoti aptaujas rezultāti.
Nākamais solis ir veidot ieteikumus, kā arī analizēt algu apjomu līdzīgos (tātad
vadošos) amatos citās organizācijās;
- Atskats par L.Vikmanes dalību starptautiskos pasākumos;
Ieteikums būtu uz nākamo biedru sapulci uzaicināt LSA Iekšējās komunikācijas
virziena vadītāju Arti Ozoliņu ar prezentāciju par LSA.
19. ViA rotāšana:
Iepriekšējos gadus Vidzemes Augstskolas ēkas rotāja kursi, bet tas vairāk nestrādā.
No mārketinga daļas ir nācis ieteikums piesaistīt mākslinieciskākos studentus, lai ēku
rotā viņi. Rotāšanas konkursa organizēšana ir TOV un TG studentu pienākums.
Sēde slēgta: plkst.19:25

Valdes priekšsēdētājs: _______________ Ritvars Bogdanovičs
Protokolists: _______________ Līga Bērzkalne

Z. v.

