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VALDES SĒDES PROTOKOLS NR. 15 - 1
Valmiera, 2015. gada 12.martā
Sēde atklāta plkst. 13.40
Sēdi vada: Ritvars Bogdanovičs
Protokolē: Līga Bērzkalne
Ar balsstiesībām: Ritvars Bogdanovičs, Līga Bērzkalne, Sanda Iesalniece, Elīna
Bondare, Artis Spertāls, Vera Grāvīte
Bez balsstiesībām: Līna Rudzone, Luīze Blāķe, Evelīna Ventaskrasta
Darba kārtība:
1. ViASA Budžets
2. ViA Budžets
3. Sporta diena
4. 1. kursa aptaujas anketa
5. SZF dekāna vēlēšanas
6. LSA aktualitātes
7. Mājas lapa
8. „Smart Lunch”
9. Biedru sapulce
10. Atskats uz tikšanos ar rektoru
11. Dažādi
1. Darba kārtības apstiprināšana
Valde balso par darba kārtības apstiprināšanu.
Par – 5; Pret – 0; Atturas – 0.
2. ViASA Budžets
Ritvars ziņo, ka vairākās pozīcijās ir pārpalikums. Lielākais pārtēriņš 2014.gadā bijis
sporta virzienam un Debašu klubam. Vairākos gadījumos ir bijis nepieciešams
nomaksāt 2013.gada rēķinus, kas netika nomaksāti iepriekšējās valdes darbības laikā.
Ritvars ierosina samazināt budžeta izdevumus ViAGaram par 50eur, ņemot vērā, ka
plānoto pasākumu skaits ir mazāks nekā sākotnēji paredzēts.
Līga ierosina
- attīstīt Alumni ziedošanas kustību, lai palielinātu ViASA budžetu;
- popularizēt iespēju studentiem piedalīties zinātniski pētniecisko darbu
konferencēs un saņemt finansējumu dalības maksas un ceļa izdevumu segšanai
(budžetā šai pozīcijai paredzēti 500 eur);
- veikt izmaiņas pozīcijā „ViASA mājas lapa”, kur uzturēšana (65 eur)
nomainīta uz autoratlīdzību mājas lapas izstrādātājam Artūram Vilkājam.
13:55 iziet Vera Grāvīte.
Ritvars aicina veikt izmaiņas budžetā:
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samazinot izdevumus ViAGaram no 150 eiro uz 100 eiro;
Debašu klubam ieņēmumus no dalības maksām palielinot no 1000 eur līdz
1500 eiro. Līdz ar to palielinot izdevumus līdz 2200 eiro;
Izdevumus par mājas lapas uzturēšanu nomainīt uz autoratlīdzību Artūram
Vilkājam;

Valde balso par budžeta apstiprināšanu.
Par: 4; Pret – 0; Atturas – 0;
Lēmums: pieņemt budžetu pašreizējā redakcijā un nodot balsošanai biedru sapulcē.
3. ViA Budžets
Līga interesējas par pozīciju „Mārketings – Prezentmateriāli”, kur norādīts, ka „Ar
nosacījumu , ka VIASA pati dod studentu klubiem + nepieiešams peisaistīt projekta
naudas”. Nav skaidrs, vai atbilstoši šādai pozīcijai interešu klubi nevarēs turpmāk
saņemt prezentmateriālus.
Līga apņemas apspriesties ar mārketinga daļu par iespējām iegūt prezentmateriālus
interešu klubiem.
Sanda izsaka nožēlu par finansējuma samazinājumu apkurei ViA kopmītnēs.
Ritvars informē, ka datubāzēm tiek samazināts finansējums. Rektors ir norādījis, ka
pastāv iespējas slēgt sadarbības līgumus ar citām augstskolām, lai kopīgi segtu
datubāžu izmaksas.
14:07 ienāk Artis Spertāls.
Līga interesējas, vai atbilstoši plānotajam budžetam, ViASA saņems 1/200 no
kopējiem augstskolas ieņēmumiem. Ritvars norāda uz to, ka ViASA nepretendē uz
ieņēmumiem no ViA īstenotajiem projektiem.
Līga ierosina noskaidrot par 1/200 piešķiršanu ViASA no ieņēmumiem, kurus ViA
iegūst no studentiem, kuri maksā par akadēmisko parādu kārtošanu.
4. Sporta diena
Sanda ziņo, ka sporta diena notiks 19.aprīlī. Nākamajā nedēļā varētu būt atbildes no
potenciālajiem sponsoriem. Piesaistītie sponsori ir „Tinte”, „Avoti”, „RedBull”. Ir
uzrunāta „Zaķumuiža”, „Rāmkalni”, „Cido grupa”. Nākamajā nedēļā sāksies darbs pie
video filmēšanas. Plakāts būs gatavs, kad būs sarunāti visi sponsori. Katru nedēļu
pirms sporta dienas ir plānots publicēt divus video, lai piesaistītu potenciālos
dalībniekus.
5. 1. kursa aptaujas anketa
Ritvars ziņo, ka 1.kursa aptaujas anketā ir atbildējuši 126 respondenti. Līga ir
izdzēsusi vairāk nekā 20 atbildes, jo pēc anketas izsūtīšanas virzienu vadītājiem, no IT
programmas anketu aizpildījuši vairāk respondenti nekā IT studenti. Tas liek domāt,
ka no IT programmas anketu ir aizpildījuši vecāko kursu studenti un šīs atbildes ir
nederīgas.
Līga uzņemas pabeigt anketas analizēšanu līdz marta beigām.
6. SZF dekāna vēlēšanas
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Ritvars ziņo, ka Inese Ebele ir atkāpusies no dekānes amata. Dekāna amatam ir
pieteikušies divi kandidāti: Jānis Kalnačs un Maira Leščevica.
Valde diskutē par to, vai ViASA sniegs atbalstu vienam vai abiem kandidātiem. Valde
vienojas atbalstīt abu pretendentu kandidatūras.
7. LSA aktualitātes
Ritvars ziņo, ka LSA Kongress notiek 28.martā un kongresa dalībniekiem ir jārezervē
visa diena šim pasākumam.
Sanda informē, ka Vera neieradīsies uz kongresu. Līga apņemas sazināties ar Veru un
vajadzības gadījumā atjaunināt kongresa dalībnieku sarakstu.
Ritvars norāda, ka būtu nepieciešams izlemt, vai ViASA virza kandidatūru LSA
prezidenta amatam. Valde vienojas, ka savu kandidātu nevirza. Vajadzības gadījumā
tiks izteikts verbāls atbalsts kādam no izvirzītajiem kandidātiem.
8. Mājas lapa
Līga prezentē jauno ViASA mājas lapu. Valdes locekļiem ir nepieciešams pievienot
informāciju.
Valde vienojas, ka līdz 16.martam mājas lapai ir jābūt gatavai.
9. „Smart Lunch”
Evelīna ziņo, ka vēlētos sniegt ieguldījumu Debašu kluba attīstībā un atjaunot „Smart
Lunch”.
Valde diskutē par iespējām atrast finansējumu (aptuveni 70 eur). Valde vienojas, ka
nepieciešams piesaistīt sponsorus.
10. Biedru sapulce
Ritvars ziņo, ka ir nepieciešams sasaukt ViASA Biedru sapulci. Valde vienojas
sasaukt Biedru sapulci 19.martā plkst. 19:00.
Elīna apņemas līdz 15.03.:
1) nosūtīt informāciju pašreizējiem biedriem par Biedru sapulces sasaukšanu;
2) nosūtīt informāciju kursiem, kuri nav ievēlējuši kursa pārstāvi biedru sapulcē,
ka to ir nepieciešams izdarīt. Līdz 18.martam ir jāievēl Biedru sapulces
pārstāvis.
11. Atskats uz tikšanos ar rektoru
Ritvars ziņo, ka ar rektoru ir runāts par:
- pirmā kursa studentu anketu (jābūt marta beigās);
- datubāzēm (jābūt pieejamām tuvākajā laikā. Sage nebūs);
- citām aktualitātēm.
15:10 ienāk Vera Grāvīte.
12. Dažādi
Ritvars informē, ka:
- būtu nepieciešams meklēt ilgtermiņa sadarbības partnerus;
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maijā notiks ViASA prezidenta vēlēšanas. Ir nepieciešams domāt par
prezidenta kandidātiem.

Sanda atgādina par nepieciešamību rīkot Dižvakaru. Nolemts rīkot Dižvakaru
22.aprīlī.
Sanda plāno rīkot velosezonas atklāšanu nākamajā nedēļā.
Artis ziņo, ka būtu jānosaka ViASA viedoklis par rotāciju vienu reizi semestrī un
sliekšņa noteikšanu vidējam vērtējumam budžeta vietas iegūšanai. Valde vienojas
atbalstīt rotāciju vienu reizi semestrī. Pozīciju par sliekšņa noteikšanu ir nepieciešams
saskaņot.
Elīna atgādina, ka nepieciešams padomāt par ViASA iesaisti izlaiduma organizēšanā.
Līga ierosina, ka dižvakaru varētu rīkot „Avotos” un atteikties no izlaiduma balles.
Valde balso par dižvakara rīkošanu „Avotos” un atteikšanos no izlaiduma balles:
Par – 5; Pret – 1; Atturas – 0;
Valde balso par izmaiņām budžetā, novirzot budžetu no izlaiduma balles dižvakaram.
Par – 5; Pret – 1; Atturas – 0;
Sēde slēgta: plkst.15:52

Valdes priekšsēdētājs: _______________ Ritvars Bogdanovičs
Protokolists: _______________ Līga Bērzkalne

Z. v.

