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VALDES SĒDE PROTOKOLS NR. 17-3
Valmiera, 2017. gada 8.februārī
Sēde atklāta plkst. 13:23
Sēdi vada: Aivis Majors
Sēdi protokolē: Juta Kārkliņa
Ar balss tiesībām: Laura Eisaka, Juta Kārkliņa, Aivis Majors, Toms Treimanis,
Sanda Mona Muska, Elza Anna Jansone, Annija Ņizina
Darba kārtība:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valdes priekšsēdētājs
Vides virziens
Kultūras virziens
Starptautiskais virziens
Sociāli akadēmiskais virziens
Komunikācijas virziens
Sporta virziens

1. Valdes priekšsēdētājs Aivis Majors informē:
 Sarunas par ViASA budžetu. Šogad budžets tiek papildināts par 200
eiro.
 15.februārī sarunāta tikšanās ar Dāvi Vēveri no LSA.
 LSA Kongress 25.martā. Uz šo un citiem LSA pasākumiem ir
nepieciešams LSA domnieks - jāizsludina atvērta pieteikšanās.
 Kopā ar Anniju tikās ar Rūdolfu (no LSA), kurš norādīja uz daudzām
pašpārvaldes nepilnībām (nav stratēģijas, nav plāna, nav finanšu
pārvaldītāja). Šīs lietas nepieciešams pilnveidot un risināt.
 Nepieciešams izveidot rēķinu nodošanas sistēmu.
 Aivis apņemas uztaisīt standarta iesnieguma veidlapu finansēm.
2. Vides virziens – Toms informē:
 Noslēdzies pasākumu cikls, kura ietvaros norisinājās filmu vakars par
Sedas purvu, kā arī pārgājiens (16 cilvēki+1 suns). Lielākā daļa
pārgājiena dalībnieku tieši cilvēki no malas (Rīga, Ogre, citas pilsētas)
(publikācija par pārgājienu „Liesmā”).
 Noslēgusies “Iemūžini zaļu mirkli” 1 kārta- 14 dalībnieki, 50 bildes,
viens video. Līdz 20.februārim balsošana Studentu stūrī, pēc tam būs
apbalvošana un sponsoru balvas.
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Uzaicināts uz ZAAO diskusiju par atkritumu šķirošanu, jo tā ir aktuāla
problēma.
Izskan jautājums - kā vairāk popularizēt Vides virzienu un padarīt to
aktuālu visiem? (Ideja par Tūrisma programmas iesaisti Vides
virzienā).

3. Kultūras virziens – Laura informē:
 Cukurballe 2017 – meklē palīgus balles organizēšanā.
 Drīzumā kopā ar Valmiera Glass ViA Basketbols un Valmiera Glass
ViA Futbols brauc uz patversmi atdot ziedojumus.
 Martā - Raug! (Tēmas: improvizācija u.c.).
 Dižvakars - kā to iznest un kā rīkot. Ideja - aptauja studentiem par to,
ko viņi paši vēlas redzēt šajā pasākumā.
4. Starptautiskais virziens – Elza informē:
 Aktīvi nodarbojas ar mentoru koordinēšanu, uzrauga, vai Erasmus
studenti jūtas ērti un ir apmierināti ar notiekošo.
 Plāno Erasmus studentu „Game Night” un citus integrācijas pasākumus
 Apņemas izveidot ESN Valmiera sapulču grafiku.
5. Sociāli akadēmiskais virziens – Annija informē:
 Aptauja A kopmītņu iedzīvotājiem par to, kā viņi vēlas redzēt savas
kopmītnes pēc to rekonstrukcijas (Iedeja, lai panāktu lielāku efektu un
respondentu skaitu - iet pa kopmītnēm un runāt ar studentiem).
 Tikšanās ar I. Putniņu saistībā ar 1.septembra pasākumiem( par
ievadlekcijām, semināriem, datumiem utt.) .
 Pirmkursnieku aptaujas veidošana/pārtaisīšana.
6. Komunikācijas virziens – Juta informē:
 Aktīvi darbojas ar studējošo pārstāvju meklēšanu Senātā un
Satversmes sapulcē.
 Nepieciešams ViASA pārstāvis Jaunatnes lietu konsultatīvajā komisijā
(LJKK)
 Aktīva komunikācija Facebook lapā par Cukurballes 2017 sponsoriem.
7. Sporta virziens – Sanda Mona informē:
 Ir atrasti cilvēkresursi priekš Sporta dienas organizēšanas.
 Sadarbība ar Latvijas sporta apvienību - orientēšanās ViA ēkā.
 SEL sacensības - tur var braukt visi sportisti.
 Arhikauss.
 Aktīvas sarunas par sporta zāļu izmantošanu (Viestura vidusskola,
Valmieras Tehnikums), jo daudzi studenti vēlas spēlēt basketbolu, kā
arī tiek domāts par aktivitātēm meitenēm.
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Sēde slēgta plkst. 14:16
Valdes priekšsēdētājs:_________________ Aivis Majors
Protokolists:________________________ Juta Kārkliņa

Z. v.

