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VALDES SĒDE PROTOKOLS NR. 17-7
Valmiera, 2017.gada 27.aprīlī
Sēde atklāta plkst. 13:28
Sēdi vada: Aivis Majors
Sēdi protokolē: Beatrise Gusmane
Ar balss tiesībām: Aivis Majors, Elza Anna Jansone, Annija Ņizina, Laura Eisaka
Darba kārtība:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Starptautiskais virziens
Kultūras virziens
Sociāli akadēmiskais virziens
Valdes priekšsēdētājs
LSA aktualitātes
Diskusijas

1. Starptautiskais virziens – Elza informē:
 Informē par ESN nacionālā pasākuma rīkošanu, tiek meklēta vieta,
katrai platformai ir dalības maksa pasākumā;
 Grandu cīņās būs ERASMUS komanda, bet trūkst dalībnieku, ir idejas
par komandu apvienošanu;
 Apmeklēts Annual Germany meeting 2017, kur norisinājās
internacionālās valdes vēlēšanas, plenārsēdes, apspriesti dažādi
jautājumi, projekti, mainīti statūti. Katra valsts tika prezentēt sevi
stendos, piedalīties parādē pa Berlīnes ielām, piedalīties sociālajā
programmā, vorkšopos.
2. Kultūras virziens – Laura informē:
 Tiek plānots Dižvakars ceturto kursu studentiem, tiek meklēta vieta
pasākumam, vāktas anketas no studentiem par dižvakaru.
3. Sociāli akadēmiskais virziens – Annija informē:
 3.maijā notiks Eiropas komisijas pārstāvja vieslekcija par prakses
iespējām;
 Ir notikusi kopmītņu aptauja, tā tiek apkopota un tās rezultāti tiks
pārrunāti ar rektoru, saimniecības daļas vadītāju un IT pārstāvjiem;
 Tiek plānoti pirmkursnieku pasākumi, ievadlekcijas, izmaiņas tajos.
4. Valdes priekšēdētājs – Aivis informē:
 Noslēgts finansējuma līgums ar augstskolu;
 Izvirzīts rektors nākamajam termiņam arī no SA puses;
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Informē par vides virziena aktualitātēm, kur Toms rīkojis vispasaules
ūdens dienai veltītu pasākumu – putnu būru meistarklase, tajā
piedalījušies 25 cilvēki, izgatavots 21 būris, tika rīkots pavasara
pārgājiens gar Smiltenes ezeriem – pied. ~50 cilvēki, tiek turpināts
darbs pie studentu stūra jaunajām mēbelēm – dīvāni gatavi; top vides
novērtējums Zaļajam karogam ar Smaļinski un studentiem; top atskaite
eko skolu programmai; rudenī tiks rīkots filmu vakars; pateicība par
sarbību no Toma;
Informē par komunikācijas virziena aktualitātēm, kur Juta risina
jautājumus par kopmītnēm saistībā ar veļas mašīnām, tiek rīkota
ekskursija 3 ārvalstu vieslektoriem, notiek sadarbība ar augstskolas
marketinga daļu;
Informā par sporta virziena aktualitātēm, kur Sanda rīko Grandu cīņas
– tajās mainās koncepts, jo maza dalība; dalīti flaijeri, video, plānots
pasākums ar ugunskuru, desu cepšanu, utt.

5. LSA aktualitātes – Beatrise informē:
 Tika apmeklēta LSA domes sēde, kur notika vēlēšanas un tika ievēlēta
jaunā LSA dome;
 Tika apstiprināts LSA budžets un algu apmēri domes locekļiem.
6. Diskusijas
 Tiek runāts par Vides virziena turpinājumu pēc Toma absolvēšanas,
par iespējamajiem kandidātiem;
 Elza ierosina ERASMUS un Zaļā virziena sadarbību;
 Tiek apspriesti pirmkursnieku pasākumi, informācija, ko nepieciešams
sniegt ievadlekcijās – pienākumu sadali starp studentiem un
pasniedzējiem, apspriesta nepieciešamība uzlabot krustvecāku sistēmu
– izveidot vadlīnijas;
 Tiek ziņots, ka Annija un Aivis bija attīstības sēdē 12. aprīlī: gāja ar
priekšlikumu dalīt pirmkursnieku pasākumus septembrī un oktobrī.
3.,4. septembris ievadlekcijas un socializēšanās, tika piedāvāts, ka
lekcijās būs ētika, motivācija un laika plānošana (iesaistošas,
praktiskas lekcijas), organizāciju tirgus, krustvecāku sistēma – SA
iesaistīties lemšanā par krustvecākiem (tiek apspriests, ka studenti zina
studentus labāk), pēc Putniņas ierosinājuma krustvecāki zināmi pie
līgumu slēgšanas, izstrādāt vadlīnijas krustvecākiem un krustbērniem,
novadīt krustvecākiem lekciju, instruēt, iespējams, augustā, zaļās
grāmatiņas būs, valdes iesaiste ievadlekcijās;
 Tiek apspriesta Dižvakara plānošana, kurā ir maza atsaucība aptauju
pildīšanā, tiek domātas idejas vietai, Dižvakara budžets ir 200 euro,
tiek ierosināts piesaistīt 3.kursa studentus;
 12.maijā plānota tikšanās ar rektoru, kur tiks pastāstīts par SA darbību,
kādu redzam sadarbību, kādas ir SA vīzijas, tiks runāts par augstskolas
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plāniem un kā augstskolas vadība varētu palīdzēt SA. Plānots, ka šādas
regulāras SA tikšanās ar rektoru tiek atjaunotas;
11.maijā plānota biedru sapulce, kur informē par virzieniem, būs
pateikšanās biedriem par iesaisti, SA stratēģijas prezentācija;
Septembrī tiks pārskatīts nolikums;
Jāapkopo absolventi, kas darbojušies SA – pateicības tiem (kā? ko?) –
diskusija par to;
Jaunais logo - apstiprinās augstskolas, tad SA var taisīt jaunu nākošajā
semestrī.
Sēde slēgta plkst. 14:35

Valdes priekšsēdētājs:_________________ Aivis Majors
Protokolists:________________________ Beatrise Gusmane

Z. v.

