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VALDES SĒDE PROTOKOLS NR. 16-1
Valmiera, 2016. gada 16. novembrī
Sēde atklāta plkst. 13:00
Sēdi vada: Alise Klauža
Sēdi protokolē: Juta Kārkliņa
Ar balss tiesībām: Elza Anna Jansone, Laura Eisaka, Alise Klauža, Juta Kārkliņa,
Aivis Majors, Toms Treimanis
Darba kārtība:
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11. novembris
Ziemassvētku nedēļa
Valmieras puiku diena
Vides virziens
Logo
Domes, senāti
Slack
Facebook konkurss
Citi jautājumi

11. novembris - Aivis izsaka paldies Tomam, Alisei, Elzai, Jutai par
palīdzēšanu pasākuma rīkošanā. Tiek diskutēts par pasākuma +/-:
 Daudziem bija jau savas lāpas, kopā ~ 30 cilvēku.
 Jāizdomā plāns, ko darīt, ja ir tukšumi.
 Jauninājumi - nākamgad atgādināt 11. novembra nozīmi (fakti),
nepieciešama tēja.
 Problēma ar lāpu šķidrumu (nebija īstais).
 Viesturs atsūtīja bildes (vēlas turpināt ar mums sadarbību - atmaksājam ar
biļetēm uz balli)
Ziemassvētku nedēļa – Laura informē, ka Ieva Putniņa ieteica turpināt
tradīciju iet uz vājdzirdīgo skolu Ziemassvētku nedēļā (iet uzstāties ar
priekšnesumiem, radošās darbnīcas (nepieciešams budžets, var piesaistīt
Valmieras papīru)). Vēl koncepts par ziemassvētku nedēļu nav līdz galam
izstrādāts. Par balli - grupa ballei ir atrasta, finansiāli maksā mazāk par Ballīšu
orķestri. Plāno budžetu ballei. Viss ir sarunāts un pasūtīts, vienīgi
nepieciešami cilvēkresursi, vairāk tādi cilvēki, kuri idejām bagāti, lai var
palīdzēt veidot radošākas un piesaistošākas dekorācijas.
Valmieras puiku diena – Laura informē:
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1. daļa - bibliotēkas daļa (lekcijas utt.)
2. daļa – studentiem (punkti pa Valmieru - tās vietas, kuras minētas
Valmieras puiku stāstā, katrā punktā pavediens un nākamo punktu. 1h
laika šai trasei. Beigās tēja, pīrāgi, apbalvošana)

4.

Vides virziens – Toms informē, ka ir ideja taisīt filmu vakaru 23.11.2016.
17:30 “Before the Flood”. Jautājums- C ielā vai A koju zālē? Filma vairāk
nekā h garumā. Šoreiz nebūs debates vai diskusijas, lai neaizbaidītu studentus.
Papildus tam jādomā par Ziemassvētku eglīti. Tā jārotā ārā. Eko skolas
tradīcija - rotāt ar CD diskiem. Pagājušogad diezgan neveiksmīgs variants bija
ar lampiņām (apspriežam pagājušā gada +/-). Atklājām to, ka šogad lampiņas
jau saliktas.

5.

Logo - Ideja par jaunu ViASA logo ir ieceres procesā. Viss jau ir apspriests ar
Mārketinga daļu. Savu logo varēsim sākt veidot pēc jaunā ViA logo izstrādes.
Jāizdomā savas vērtības, kuras vēlamies tajā paust.

6.

Domes, senāti –
 Aivis uzjautās par BV SZF Domē, viņš pats tur arī ir.
 Satversmes sapulcē no SZF nepieciešams viens studentu pārstāvis
 Senāts - viss kārtībā.
 Stipendiju komisija - Sanda Iesalniece ieteikusi savā vietā Dāvi Ābolu.
Juta pajautās, vai viņš piekrīt.
 Rotācijas komisija – Juta (?).
Jāuzraksta e-pasti visām komisijām, lai noskaidrotu pilnvērtīgu informāciju un
iesaistītu trūkstošos komisijas locekļus no studentu puses.
7. Slack - Aivis māca apieties ar aplikāciju Slack, lai uzlabotu valdes iekšējo
komunikāciju.
8. Facebook konkurss – Juta informē par konkursu ViASA Facebook lapā, kas
domāts lapas popularizēšanai. Konkursā tiks izlozēta koka Saules zīme ar
iegravētu ViA logo.
9. Citi jautājumi –
 Plāns - vai veidojam pasākumu plānu? Idejas par google doc vai ViASA
gmail kontu. Alise uztaisīs kalendāru.
 Vai iesaistīties akcijā “Zvaigzne austrumos”- apspriežam +/-.
 Liepājas Universitāte aicina uz viņu pašpārvaldes balli 26. novembrī.
 Internets kojās: Kādas problēmas šobrīd ir ar internetu kojās. Problēma
zināma - kā to risināt? Iespējams, ka vajag atkārtoti iet pie ViA IT daļas.
Doma klātienē tikties ar studentiem un runāt par lietām, kas neapmierina.
 Zolītes turnīrs: jāpublicē Facebook, e-pastā.
 Komunikācija e-pastā: vai ir vērtīgi pārsūtīt tekstus angļu valodā. Kā
rīkoties turpmāk?
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Jāpakonsultējas, ko turpmāk darīt ar viasa.va.lv. Noskaidrot, vai ViA
turpinās apmaksāt mājaslapas pakalpojumus. Idejas par to, kā popularizēt
un veicināt viasa.va.lv mājaslapu.
Sēde slēgta plkst. 14:20

Valdes priekšsēdētaja:_________________ Alise Klauža
Protokolists:_______________ Juta Kārkliņa

Z. v.

