Vidzemes Augstskolas Studentu
apvienība
Cēsu iela 4, Valmiera LV-4201, Reģ.nr.: 40008064086,
http://viasa.va.lv/ Mob.tālr.: 29867283, e-pasts: valde@va.lv

VALDES SĒDE PROTOKOLS NR. 16-2
Valmiera, 2016. gada 30. novembrī
Sēde atklāta plkst. 13:00
Sēdi vada: Alise Klauža
Sēdi protokolē: Juta Kārkliņa
Ar balss tiesībām: Elza Anna Jansone (caur Skype), Laura Eisaka, Alise Klauža, Juta
Kārkliņa, Aivis Majors, Toms Treimanis
Darba kārtība:
1.
2.
3.
4.
5.

Valdes priekšsēdētāja
Vides virziens
Kultūras virziens
Starptautiskais virziens
Komunikācijas virziens

1. Valdes priekšsēdētāja Alise Klauža informē:
 LSA domes sēde - būs vēlēšanas par iekšējās komunikācijas speciālisti.
 Budžets - vai visi pārskatīja
 Kā pasakām “paldies” visiem ViASA palīgiem?
 Kaut kā jāpiesaista IF studenti ViASA darbībai. Tā šobrīd ir problēma.
Jāuzjautā Bāliņam, vai IF ir kaut kādi aktīvisti?
 Būs noslēgts sadarbības līgums, lai Inženierzinātņu fakultātes ēkā būtu
ūdens automāts!
2. Vides virziens – Toms informē:
 Filmu vakars izdevies, bija ~30 cilvēku.
 Plastmasas šķīvīši jāaizstāj ar papīra.
 Tomu uzrunāja Ieva Zariņa no MSŽ1, kura ir gatava iesaistīties Vides
virzienā. Ievai jau ir deleģēts uzdevums.
 Nākamajā nedēļā konkurss par to, kā absolventi, studenti, pasniedzēji
rīkojas videi draudzīgi (foto, video). Būs izstāde, par foto un video
varēs balsot Facebook un klātienē. Būs dažādas balvas no
atbalstītājiem. Ir gatavs arī nolikums. Konkurss notiks līdz 30.
janvārim. 2 nedēļas izstāde un balsošana.
3. Kultūras virziens – Laura informē:
 Pasākums sadarbībā ar Valmiermuižu un ViA mārketinga daļu“Raug!” (Pasākumu cikls 2017. gada pavasarī (3 pasākumi-lekcija,
Jaunas vēsmas kultūrā, eksperiments/jaunrade)). Pirmā tēma - video un
kino.
 Koncerts: “Ziemassvētku ekspresis”. Jautājums par apskaņošanu, jo
20.jubilejas koncertā bijušas lielas problēmas ar apskaņošanu.
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Ziedojumu kastīte jau ir nolikta administrācijā. Ir nepieciešama
mēģinājumu telpa māksliniekiem (Jauniešu centrā “Vinda”?)
 “Valmieras puikas”- viss ir nokārtots. Katrā punktā būs cilvēki, kas
tālāk nodos norādes. Doma piesaistīt Erasmus studentus, bet viņu
komandā nepieciešams kāds latviski runājošais, kurš tulkotu.
 Balle: Video (Uzrunāts Gundars, bet prasa finansējumus, domājam par
alternatīvu), koncepts - balts.
 Labo darbu izaicinājums - jāpaziņo 6.12. (Izaicinājums sākas ar
ViASA, pēc tam nominē tālāk) 5.11. cep piparkūkas, 6.11.- dala
Valmierā.
4. Starptautiskais virziens – Elza informē:
 15.12. būs atvadas no Erasmus studentiem
5. Komunikācijas virziens – Juta informē:
 Kuras ir ViASA sadraudzību pašpārvaldes?
 Nepieciešams tulkot e-pastus angļu valodā, lai Erasmus studenti labāk
integrētos ViA. Kurš to varētu darīt?
 Ir zināmi zolītes turnīra rezultāti
Sēde slēgta plkst. 14:00
Valdes priekšsēdētaja:_________________ Alise Klauža
Protokolists:_______________ Juta Kārkliņa

Z. v.

