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1. nodaļa. Vispārīgie noteikumi.
1.1. “Vidzemes Augstskolas Studentu apvienība” (turpmāk – Biedrība) ir vēlēta, neatkarīga
Vidzemes Augstskolas studējošo tiesību un interešu pārstāvības institūcija.
1.2. Biedrība ir brīvprātīga studējošo apvienība, kas nodibināta, lai sasniegtu statūtos noteikto
mērķi, kam nav peļņas gūšanas rakstura.
1.3. Biedrība ir tiesīga iestāties citās biedrībās vai to savienībās, kuru darbība un statūti nav
pretrunā ar Biedrības statūtiem.
1.4. Biedrība ir juridiska persona ar savu zīmogu, norēķinu kontu bankā un simboliku, ko
apstiprina Biedru sapulce.
1.5. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

2. nodaļa. Nosaukums, tā saīsinājums un Biedrības izpildinstitūcijas adrese.
2.1. Biedrības nosaukums valsts valodā ir: “Vidzemes Augstskolas Studentu apvienība”.
2.2. Biedrības nosaukums angļu valodā ir: “Vidzemes University of Applied Sciences
Students Union”.
2.3. Biedrības nosaukuma saīsinājums valsts valodā ir: “ViASA”.
2.4. Biedrības nosaukuma saīsinājums angļu valodā ir: “VUASSU”.

3. nodaļa. Biedrības mērķis, uzdevumi.
3.1. ViASA mērķis ir aizstāvēt un pārstāvēt Vidzemes Augstskolas studentu intereses
akadēmiskos, materiālos, kultūras, sporta un sociālās dzīves jautājumos Augstskolā un citās
valsts institūcijās, kā arī veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un
sabiedriskajā dzīvē.
3.2. Biedrības darbības uzdevumi ir:
3.2.1. veicināt Biedrības biedru un visu Vidzemes Augstskolas studentu akadēmisko un
profesionālo izaugsmi;
3.2.2. nodrošināt Vidzemes Augstskolas studentu pārstāvniecību tās pārvaldē;
3.2.3. veicināt Vidzemes Augstskolas vārda atpazīstamību Latvijā un ārvalstīs;
3.2.4. sadarboties ar citu Latvijas augstskolu studējošo pašpārvaldēm un Latvijas
studējošo pārstāvniecības organizācijām;
3.2.5. sadarboties ar citām biedrībām, organizācijām, nodibinājumiem un institūcijām;
3.2.6. iesaistīt Biedrības darbībā dažādu profesiju un institūciju pārstāvjus;
3.2.7. atbalstīt Vidzemes Augstskolas studentu pašiniciatīvu;
3.2.8. veidot Vidzemes Augstskolas studentu neformālo un ārpusstudiju vidi;
3.2.9. sadarboties ar un pārstāvēt, atbalstīt biedrības biedru uz pašiniciatīvu veidotās
organizācijas, interešu pulciņus, tādā apmērā, kādā tas ir iespējams;
3.2.10. atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus viņu
intelektuālajai un radošajai attīstībai;
3.2.11. nodrošināt jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku;
3.2.12. nodrošināt jauniešiem viņu attīstības vajadzībām atbilstošas informācijas
pieejamību.

4. nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.
4.1. Par Biedrības biedru var kļūt viens kursa pārstāvis no katra Vidzemes Augstskolas pilna
laika studiju kursa.
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4.2. Katrs pilna laika klātienes studentu kurss (turpmāk – kurss) no sava vidus var ievēlēt
vienu Biedrības biedru. Vēlēšanu akts tiek fiksēts Protokolā par ViASA biedra ievēlēšanu
(turpmāk – Protokols) (1. pielikums). Biedrības biedrs biedrs ir ievēlēts, ja Protokolu
parakstījuši vairāk nekā viena puse attiecīgā kursa pārstāvju.
4.3. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to Valdei.
4.4. Biedrs tiek izslēgts no Biedrības ja:
4.4.1. biedrs tiek eksmatrikulēts no Vidzemes Augstskolas vai pārgājis uz nepilna
laika studijām Vidzemes Augstskolā
4.4.2. biedrs divas reizes neapmeklē biedru sapulces bez attaisnojoša iemesla, kas
jāpaziņo prezidentam vismaz 2 dienas pirms sapulces.
4.4.3. biedrs ir iesniedzis Valdei un savam kursam rakstisku iesniegumu ar vēlmi par
izstāšanos no Biedrības.
4.4.4. biedra pārstāvētais kurss iesniedz pamatotu iesniegumu ViASA Prezidentam ar
aicinājumu atcelt savu pārstāvi no ViASA biedra statusa.
4.5. Par Biedrības biedra nozīmīgiem ieguldījumiem Biedrības mērķu un uzdevumu
īstenošanā, Biedru sapulce var lemt par Goda biedra statusa piešķiršanu šai personai.
Biedru sapulce savu lēmumu par Goda biedra statusa piešķiršanu paziņo personai divu
nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
5. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.
5.1. Biedrības biedriem ir tiesības:
5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē statūtos noteiktajā kārtībā;
5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības
institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par
Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
5.1.4. iesniegt Valdei vai Biedru sapulcei pamatotu iesniegumu par kādas Biedrības
institūcijas vadītāja vai biedra atcelšanu no amata;
5.1.5. brīvi darboties citās biedrībās;
5.1.6. brīvi izstāties no Biedrības, iesniedzot Valdei rakstisku iesniegumu.
5.2. Biedrības biedru pienākumi ir:
5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt Biedru sapulces, Valdes un Prezidenta
lēmumus;
5.2.2. saudzēt Biedrības materiālās vērtības;
5.2.3. līdzdarboties Biedrības darbībā un atbalstīt Biedrības mērķu sasniegšanu un
uzdevumu īstenošanu;
5.2.4. nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības tēlu;
5.2.5. ievērot Biedrību un nodibinājumu likumu.
6. nodaļa. Biedru sapulce.
6.1. Biedrības augstākā lēmējinstitūcija ir Biedru sapulce.
6.2. Biedru sapulces tiesības un funkcijas:
6.2.1. apstiprināt Biedrības statūtus un to grozījumus;
6.2.3. ievēlēt un atcelt Valdes priekšsēdētāju (Prezidentu);
6.2.4. ievēlēt revīzijas komisiju;
6.2.5. apstiprināt valdes sastāvu;
6.2.6. regulāri pārraudzīt valdes un prezidenta darbu
6.2.7. noteikt Biedrības stratēģiju un darbības virzienus, kā arī veidot un apstiprināt
atsevišķas darba grupas atsevišķu jautājumu risināšanā;
6.2.8. pieņemt lēmumu par Biedrības darbības pilnīgu vai daļēju izmainīšanu un
reorganizāciju, kā arī par pašlikvidāciju,
6.2.9. apstiprināt biedrības budžetu, gada pārskatu, un Revīzijas komisijas atskaiti;
6.2.10. izskatīt un lemt par citiem ar biedrību saistītiem jautājumiem
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6.2.11. izskatīt Biedrības biedru iesniegumus par Biedrības institūciju biedru
atcelšanu no amata;
6.2.12. lemt par nekustamā īpašuma iegādi vai esošā Biedrības nekustamā īpašuma
atsavināšanu;
6.3. Kārtējās Biedru sapulces sasauc Prezidents vai viņa pilnvarota persona pēc
nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi trijos mēnešos.
6.4. Ārkārtējās Biedru sapulces Prezidents sasauc nekavējoties, ja saņemts Prezidenta, Valdes,
Revīzijas komisijas vai vismaz 1/10 biedru rakstveida pieprasījums, kurā norādīts arī
sapulces sasaukšanas iemesls. Ja Prezidents Biedru sapulci nesasauc, tad to patstāvīgi var
sasaukt tā persona vai personu grupa, kura pieprasījusi sapulces sasaukšanu, ievērojot
tālāk noteikto kārtību.
6.5. Prezidents nosaka Biedru sapulces sasaukšanas laiku, vietu un darba kārtību. Biedru
sapulci izziņo Prezidents Biedrības biedriem pieejamā veidā vismaz divas nedēļas pirms
Biedru sapulces norises.
6.6. Pirms Biedru sapulces Valde izveido Vēlēšanu komisiju trīs cilvēku sastāvā, kuru
apstiprina Biedru sapulce vismaz trīs nedēļas pirms Biedru sapulces norises.
6.7. Pieteikšanos uz Prezidenta vēlēšanām izsludina Vēlēšanu komisija vismaz 16 dienas
pirms Biedru sapulces, kurā notiks vēlēšanas, par pieteikšanās termiņu nosakot 14 dienas
no izsludināšanas brīža.
6.8. Lai novērstu interešu konflikta iespējamību, vēlēšanu komisijas dalībnieki nav tiesīgi
kandidēt uz Prezidenta amatu.
6.9. Vēlēšanu komisijas pienākums ir savlaicīgi sagatavot Biedru sapulces materiālus un
balsošanas biļetenus tā, lai Biedru sapulce varētu noritēt lietišķi, bet jautājumu izlemšana
tajā notiktu, balsojot par iepriekš sagatavotu lēmumu projektu variantiem.
6.10. Biedru sapulci atklāj un vada Prezidents vai viņa pilnvarota persona, atsevišķos
gadījumos, Biedru sapulces sasaukšanas iniciators vai viņa pilnvarota persona.
6.11. Biedru sapulces norise tiek protokolēta. To nodrošina Biedru sapulces sasaukšanas
iniciators.
6.12. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse biedru.
6.13. Biedru sapulces balsojumi ir atklāti, izņemot, ja vismaz 1/3 klātesošo Biedrības biedru
pieprasa aizklātu balsojumu. Balsojums var notikt arī elektroniski, izņemot balsojumu
par prezidentu, statūtu maiņu, pašlikvidāciju, pilnīgu biedrības darbības reorgnizācijas.
6.14. Ja Biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, ne vēlāk kā pēc piecām
nedēļām tiek sasaukta atkārtota Biedru sapulces sēde ar tādu pašu darba kārtību, kas ir
tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā
piedalās vismaz divi biedri.
6.15. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā 1/2 klātesošo biedru,
izņemot balsojumus par Biedrības pašlikvidāciju, kad nepieciešams 3/4 balsu vairākums
no klātesošajiem Biedrības biedriem.
7. nodaļa. Izpildinstitūcija un citas pārvaldes institūcijas.
7.1. Biedrības pastāvīgi funkcionējošā izpildinstitūcija ir Prezidents.
7.2.Par Prezidentu var kļūt jebkurš Vidzemes Augstskolas pilna laika students, kuram nav
finansiālu un akadēmisku parādu pret Vidzemes Augstskolu.
7.2. Biedrības lietu pārzināšanai un uzdevumu izpildei tiek izveidota Valde.
7.2.1. biedrības valdē ir nodrošināta jauniešu līdzdalība, un šīs līdzdalības kārtība
noteikta biedrības statūtos.
7.3. Prezidents ir arī Valdes biedrs un tās priekšsēdētājs.
7.4. Valde:
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7.4.1. vada un pārzina Biedrības lietas;
7.4.2. plāno un īsteno Biedrības mērķu sasniegšanai nepieciešamos pasākumus un
aktivitātes;
7.4.3. nodrošina Biedru sapulces lēmumu izpildi, ja lēmumā nav noteikts citādi;
7.4.4. sagatavo priekšlikumus par izmaiņām Biedrības darbībā;
7.4.5. veido un apstiprina darba grupas atsevišķu jautājumu risināšanai;
7.4.6. ievēl un izvirza studējošo pārstāvjus ViA lēmējinstitūcijās, kurās atbilstoši
Vidzemes Augstskolas darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem ir
nepieciešama studējošo pārstāvniecība;
7.4.7. veic citus Biedrības darbībai nepieciešamos pasākumus.
7.5. Par savu darbību un sasniegumiem Valde regulāri ziņo Biedru sapulcei. Prezidents ne
retāk kā reizi 6 mēnešos sniedz Biedru sapulcei pārskatu par Biedrības ieņēmumiem un
izdevumiem.
7.6. Valde sastāv no Prezidenta un 6 Valdes biedriem.
7.7. Prezidentu ievēl Biedru sapulce uz vienu gadu. Prezidenta kārtējās vēlēšanas notiek
oktobra otrajā nedēļā. Ārkārtas vēlēšanās ievēlētais Prezidents darbojas līdz kārtējo
vēlēšanu termiņam. Ja šis darbības laiks ir īsāks par sešiem mēnešiem, Prezidents
darbojas līdz nākamajam kārtējo vēlēšanu termiņam.
7.8. Valdes biedrus konkrētu pienākumu pildīšanai divu nedēļu laikā no Prezidenta
ievēlēšanas dienas izvirza Prezidents un apstiprina Biedru sapulce uz Prezidenta pilnvaru
laiku.
7.9. Valdes biedra neapstiprināšanas gadījumā Prezidents nedēļas laikā piedāvā citu
kandidatūru, kuru apstiprina Biedru sapulce. Ja Prezidenta piedāvātā kandidatūra netiek
apstiprināta trīs reizes, Biedru sapulce izsludina pieteikšanos uz šo Valdes biedra amatu
un Biedru sapulce divu nedēļu laikā lemj par pieteiktajiem kandidātiem.
7.10. Prezidenta pilnvaras stājas spēkā ar brīdi, kad Biedru sapulcē apstiprināts vismaz Valdes
lemttiesīgumam nepieciešamais Valdes biedru skaits. Līdz tam brīdim turpina darboties
iepriekšējais Prezidents un Valde.
7.11. Valdes sēdes sasauc Prezidents vai vismaz trīs Valdes biedri. Valdes sēdes ir
lemttiesīgas, ja tajās piedalās vismaz 4 Valdes biedri. Valdes lēmums ir pieņemts, ja par
to nobalso vismaz vairāk kā puse klātesošo Valdes biedru.
7.12. Neizšķirta balsojuma gadījumā Valdes priekšsēdētājam (Prezidentam) ir izšķirošā balss.
7.13. Valdes sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi mēnesī, izņemot
valstī noteiktos studiju brīvlaikus, kad sēdes notiek pēc nepieciešamības.
7.14. Valdes sēdes ir atklātas. Tās notiek slēgti, ja to pieprasa vairāk kā puse klātesošo Valdes
biedru vai Prezidents.
7.15. Valdes balsojumi ir atklāti, izņemot, ja slēgtus balsojumus pieprasa vairāk kā puse
klātesošo Valdes biedru vai Prezidents.
7.16. Biedrības ikdienas darbu vada Prezidents. Prezidents:
7.16.1. nodrošina vai uzrauga Biedru sapulces un Valdes lēmumu izpildi;
7.16.2. savas kompetences ietvaros vada un pārzina Biedrības lietas;
7.16.3. pārvalda Biedrības mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem un mantu atbilstoši
statūtiem un Biedru sapulces lēmumiem;
7.16.4. pārstāv Biedrību jebkura veida attiecībās ar trešajām personām, pārstāv Biedrības
intereses valsts un pašvaldību iestādēs, organizācijās, uzņēmumos, kā arī ārzemju
un starptautiskajās organizācijās;
7.16.5. paraksta civiltiesiskus darījumus;
7.16.6. kārto uzdevumus Biedrības budžeta ietvaros;
7.16.7. kopā ar Valdi sagatavo priekšlikumus par izmaiņām Biedrības darbībā;
7.16.8. iesniedz Valdei un Biedru sapulcei apstiprināšanai nepieciešamos dokumentus;
7.16.9. sagatavo Biedrības gada pārskatu un sadarbībā ar Valdi izstrādā nākamā gada
budžetu;
7.16.10. sagatavo Revīzijas komisijai nepieciešamos dokumentus;
7.16.11. izlemj citus ikdienas jautājumus.
5

7.17. Prezidents ir vienīgais, kam ir paraksta tiesības.
7.18. Biedru sapulce vai Valde var īpaši noteikt jautājumus, kurus izlemjot, Prezidentam ir
nepieciešama attiecīgi Biedru sapulces vai Valdes piekrišana.
7.19. Prezidentam ir tiesības atsaukt no amata Valdes biedru, ja ir pamatotas šaubas par viņa
spējām pildīt Valdes biedra pienākumus vai tas nav ievērojis Biedrības statūtus. Valdes
biedrs savus pienākumus beidz pildīt ar brīdi, kad Prezidenta ierosinājumu
apstiprinājusi Biedru sapulce. Šādā gadījumā Prezidents divu nedēļu laikā atrod šim
amatam jaunu kandidatūru, kuru apstiprina Biedru sapulce.
7.20. Ja Valdes biedrs ar rakstisku iesniegumu Prezidentam atsakās no pienākumu pildīšanas,
Prezidents divu nedēļu laikā atrod šim amatam jaunu kandidatūru, kuru apstiprina
Biedru sapulce.
7.21. Prezidents ar rakstisku iesniegumu Biedru sapulcei var atteikties no pienākumu
pildīšanas.
7.22. Gadījumos, kad Prezidents ar rakstisku iesniegumu Biedru sapulcei, attiecies no
pienākumu pildīšanas, ticis atcelts no amata, ticis eksmatrikulēts no Vidzemes
Augstskolas vai pārgājis uz nepilna laika studijām Vidzemes Augstskolā, līdz ar to arī
izslēgts no Biedrības, vai arī pēkšņa nelaimes gadījuma rezultātā zaudējis rīcībspējas
vai gājis bojā, Biedru sapulce nekavējoties pieņem lēmumu par pagaidu Prezidenta
iecelšanu no Valdes locekļu vidus. Šādā gadījumā jaunieceltais Prezidents strādā ar
iepriekšējā Prezidenta izveidoto Valdi. Ja līdz kārtējām Prezidenta vēlēšanām atlicis
vairāk par 3 mēnešiem, Biedru sapulces ieceltais Prezidents organizē ārkārtas Biedru
sapulci jauna Prezidenta ievēlēšanai.
7.23. Prezidents par savu pienākumu pildīšanu var saņemt atlīdzību. Lēmumu par tās
piešķiršanu un apjomu pieņem Biedru sapulce šajos statūtos noteiktajā kārtībā.
8. nodaļa. Revīzijas komisija.
8.1. Biedrības darbības revīziju veic Revīzijas komisija trīs cilvēku sastāvā, kuru ievēl Biedru
sapulce uz vienu gadu. Biedru sapulce arī apstiprina Revīzijas komisijas priekšsēdētāju.
8.2. Revīzijas komisijā nevar būt Prezidents un Valdes biedri.
8.3. Biedrības Revīzijas komisija:
8.3.1. veic Biedrības dokumentācijas, mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
8.3.2. dod atsauksmi par vadības institūciju darbību;
8.3.3. dod atsauksmi par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
8.3.4. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
8.3.5. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu darbības regulējošo institūciju darbības
uzlabošanu;
8.3.6. veic citus Biedru sapulces vai Prezidenta uzticētos uzdevumus.
8.4. Revīzijas komisija veic revīziju Biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā
reizi gadā.
8.5. Biedru sapulce nevar apstiprināt Biedrības gada pārskatu bez Revīzijas komisijas
atzinuma.
8.6. Revīzijas komisijai ir tiesības nepieciešamības gadījumā pieaicināt zvērinātu revidentu,
apmaksas kārtību saskaņojot ar Prezidentu un Biedru sapulci.
9. nodaļa. Tiesiskās attiecības ar teritoriālajām un citām struktūrvienībām.
9.1. Biedrība ir tiesīga Latvijas Republikas teritorijā izveidot savas teritoriālās
struktūrvienības. Teritoriālajām struktūrvienībām nav juridiskas personas statuss.
Teritoriālo struktūrvienību izveidošanas kārtību un to tiesiskās, saimnieciskās un
finansiālās attiecības ar Biedrību nosaka biedru sapulce, izstrādājot attiecīgu nolikumu.
Teritoriālās struktūrvienības vadītājs rīkojas uz Biedrības Prezidenta pilnvarojuma
pamata.
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10. nodaļa. Institūcija vai amatpersona, kura ir tiesīga pieņemt lēmumus par kustamā vai
nekustamā īpašuma iegūšanu un atsavināšanu.
10.1. Biedrības Prezidents ir tiesīgs vienpersoniski pieņemt lēmumu par kustamā īpašuma
iegūšanu, apgrūtināšanu vai atsavināšanu līdz EUR 150,00 vērtībā.
10.2. Biedrības Valde lemj par kustamā īpašuma vērtībā virs EUR 150,00 iegūšanu,
apgrūtināšanu vai atsavināšanu.
10.3. Biedrības Biedru sapulce lemj par nekustamo īpašumu iegūšanu, apgrūtināšanu vai
atsavināšanu.
11. nodaļa. Finanšu līdzekļu iegūšanas un izlietošanas kārtība.
11.1. Biedrības līdzekļus veido:
11.1.1. juridisko un fizisko personu ziedojumi;
11.1.2. ienākumi no saimnieciskās darbības;
11.1.3. biedru un citu personu mērķiemaksas atsevišķu Biedrības uzdevumu
sasniegšanas finansēšanai;
11.1.4. citi atļautie ienākumi.
11.2. Biedrības līdzekļi saskaņā ar biedru sapulces, Valdes vai Prezidenta lēmumiem tiek
izlietoti:
11.2.1. Biedrības mērķa īstenošanai un uzdevumu izpildei;
11.2.2.darbinieku vai amatpersonu atalgošanai;
11.2.3. lai segtu citus izdevumus, kas saistīti ar Biedrības darbības nodrošināšanu.
11.3. Par Biedrības līdzekļu izmantošanu atbild Prezidents, bet par kontroli – Revīzijas
komisija.
11.4. Biedrībā paraksta tiesības ir Prezidentam. Paraksta tiesību piešķiršana uz noteiktu
termiņu citai personai iespējama ar Prezidenta pilnvarojumu.
11.5. Ja darījuma summa pārsniedz EUR 150,00, darījums pirms tā veikšanas (pirms līguma
parakstīšanas vai mutiskas vienošanās) jāsaskaņo ar Valdi.
12. nodaļa. Pašlikvidēšanās kārtība un reorganizācijas kārtība.
12.1. Biedrības pašlikvidāciju veic saskaņā ar Biedru sapulces lēmumu iecelta likvidācijas
komisija trīs likvidatoru sastāvā. Reorganizāciju veic, pamatojoties uz Biedru sapulces
lēmumu un saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem un normatīvajiem aktiem.
12.2. Biedru sapulces likvidācijas komisija pabeidz Biedrības iesāktos projektus un
darījumus, pārdod Biedrības mantu, iekasē no debitoriem Biedrībai pienākošās
summas, nokārto parādus, apmierina citas pretenzijas, nodod Biedrības dokumentus
valsts arhīvā glabāšanā.
12.3. Likvidācijas komisija par Biedrības likvidāciju likumos noteiktajos termiņos paziņo
attiecīgajām valsts reģistru iestādēm.
13. nodaļa. Mantas un finanšu līdzekļu izlietošanas kārtība pašlikvidēšanās gadījumā.
13.1. Pašlikvidācijas procesā atlikušo naudu un mantu likvidācijas komisija nodod Vidzemes
Augstskolai vai citai Vidzemes Augstskolas studējošos pārstāvošai biedrībai, kas
izveidota saskaņā ar Vidzemes Augstskolas Satversmi un Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem. Atlikušo naudu un mantas nevar sadalīt Biedrības biedri.
14. nodaļa. Biedrības statuss.
14.1. Biedrība iegūst juridiskas personas statusu ar tās reģistrācijas dienu Latvijas Republikas
Biedrību un nodibinājumu reģistrā.
14.2. Biedrības statūti apstiprināti 2001. gada 28. novembrī Biedrības Dibināšanas kopsapulcē
(protokols Nr. 1) Valmierā.
14.3. Biedrības statūti ar grozījumiem apstiprināti 2005. gada 16. februārī Biedrības Biedru
sapulcē (protokols Nr. 05-1) Valmierā.
14.4. Biedrības statūti ar grozījumiem apstiprināti 2007. gada 31. oktobrī Biedrības Biedru
sapulcē (protokols Nr. 07-3) Valmierā.
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14.5. Biedrības statūti ar grozījumiem apstiprināti 2009. gada 20.ferbuārī Biedrības biedru
sapulcē (protokols Nr. 08-1) Valmierā.
14.6. Biedrības statūti ar grozījumiem apstiprināti 2009. gada 3.decembrī Biedrības biedru
sapulcē (protokols Nr. 09-2) Valmierā.
14.7. Biedrības statūti ar grozījumiem apstiprināti 2014. gada 6.maijā Biedrības biedru
sapulcē (protokols Nr. 13-3) Valmierā.
ViASA prezidents: ______________________________ /Ritvars Bogdanovičs/
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1. pielikums
„Vidzemes Augstskolas Studentu Apvienība” statūtiem

Protokols par ViASA biedra ievēlēšanu
________. gada ______. _________________
(mēnesis)

(datums)

Piedalās: _____________ kurss ____________________ personu sastāvā.
(kursa kods)

(kopējais studentu skaits kursā)

Darba kārtībā: ViASA biedra ievēlēšana.

Kurss _____________ no sava vidus par ViASA biedru ievēl ____________________,
(kursa kods)

(vārds, uzvārds)

līdz ar to pilnvarojot viņu pārstāvēt sava kursa studentu intereses un viedokli ViASA biedru
sapulcē izskatāmajos jautājumos.

Protokolu parakstījušas _______ personas.*
(skaits)

N.p.k.

*

Vārds, uzvārds.

Paraksts.

Protokols ir derīgs, ja to parakstījuši vairāk nekā puse kursa studentu.
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