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VALDES SĒDE PROTOKOLS NR. 17-4
Valmiera, 2017.gada 22.februārī
Sēde atklāta plkst. 13:33
Sēdi vada: Aivis Majors
Sēdi protokolē: Juta Kārkliņa
Ar balss tiesībām: 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
Starptautiskais virziens
Sociāli akadēmiskais virziens
Komunikācijas virziens
Sporta virziens
Diskusija

1. Valdes priekšsēdētājs Aivis Majors informē:
 Par tikšanos ar Dāvi Vēveru un apspriestajiem tematiem. Pēc Dāvja
ieteikuma ViASA ir nepieciešams palielināt ViASA biedru skaitu
Uzņēmumu reģistrā, lai nav tāda situācija, ka parakstīties var tikai
viens cilvēks, kurš beigās nemaz vairs nav ViASA un tad sākas
dažādas problēmas.
 ViASA nepieciešams vai nu Finanšu virziens, vai kāds cits students,
kurš par to būtu atbildīgs (nav no studentu apvienības).
2. Vides virziens – Toms informē:
 Norisinājās “Iemūžini zaļu mirkli” apbalvošana.
 Eko padomes sēde - runāja par turpmākajām darbībām.
 Pavasarī būs vēl viens filmu vakars. Viena no ārzemju brīvprātīgajām
ieteica labu filmu un vēlas šo vakaru organizēt kopā. Filma plānota
angļu valodā, tāpēc varēs piesaistīt arī Erasmus studentus.
 Sadarbībā ar pašvaldību būs putnu būru veidošanas darbnīca un citas
aktivitātes ar piesaistītiem dažādu jomu profesionāļiem. Ideja par eko
vidusskolu iesaisti.
 Plānā ir vēl vismaz viens pārgājiens, kā arī pirmo reizi uztaisīt velo
braucienu (Ideja - mēģināt sadarboties ar Ežiem riteņu īrē).
Toms pamet sēdi plkst. 13:53
3. Starptautiskais virziens – Elza informē:
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23.02 būs latviešu vakars A kopmītnēs.
Šobrīd aktīvi tiek domāts par to, kā piesaistīt Erasmus studentus
dažādās aktivitātēs
Tiek plānots biedru piesaistīšanas pasākums.
25.februārī dodas uz ESN sekcijas nacionālo platformu.

4. Sociāli akadēmiskais virziens – Annija informē:
 Par tikšanos ar I.Putniņu un apspriestajām tēmām.
 Jauna ideja - izveidot ceļvedi krustvecākiem, vadlīnijas, kā rīkoties utt.
 Drīzumā jāizveido aptauja par ViASA un pirmkursniekiem.
5. Komunikācijas virziens – Juta informē:
 Nepieciešams uzlabot informāciju mājaslapā.
 Par procesiem saistībā ar ViASA logo maiņu.
 Kad būs izveidots un nomainīts jaunais logo, tad vajadzētu padomāt
par ViASA suvenīru izveidi.
 Nepieciešami fotogrāfiju krājumi ViASA Facebook lapas cover bilžu
maiņai.
 Ideja par konkursu ViASA valdes popularizēšanai.
6. Sporta virziens – Sanda Mona informē:
 Drīzumā norisināsies Grandu cīņas. Diskusija par labāko pasākuma
datumu.
 Aktuāls jautājums - kā piesaistīt studentus basketbolistu fināla spēlei.
7. Diskusijas
 Nepieciešama tikšanās ar organizācijām, kuras saistītas ar ViA
studentiem (AIESEC, ISN, LKSB utt.)
 Ideja pievienot ViASA daļu ViA mājaslapai un likvidēt esošo ViASA
mājaslapu.
 Vieslekcijas par biznesu, pašmotivāciju utt.
 Laiks Ziedonim 2017.
 Red Bull piedāvājums - atbalstīt ar informāciju savā ViASA Facebook
lapā.
 Nepieciešams strādāt pie ViASA stratēģijas, vīzijas un mērķiem.
 ViASA nepieciešama tikšanās ar rektoru un prorektoru.
 Par ViASA bankas kartes nepieciešamību.
 Par to, kā popularizēt ESN un kā veicināt komunikāciju
Sēde slēgta plkst. 14:50
Valdes priekšsēdētājs:_________________ Aivis Majors

Z. v.
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Protokolists:________________________ Juta Kārkliņa

