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C129, Cēsu iela 4, Valmiera
Sēde sasaukta plkst. 17.20
Sēde atklāta plkst. 17.27
Darba kārtībā:
1. Pārskats par valdes virzienos paveikto
2. Vidzemes Augstskolas Studentu apvienības stratēģija
3. Jautājumi
Sēdi vada Aivis Majors
Sēdi protokolē Beatrise Gusmane
Sēdē piedalās valdes locekļi (bez balsstiesībām): Elza Anna Jansone, Juta Kārkliņa,
Aivis Majors, Annija Ņizina, Toms Treimanis
Sēdē piedalās biedrības biedri (ar balsstiesībām): Sarmīte Maļiņina, Sanda
Iesalniece, Ilze Mote, Zane Krūmiņa, Beatrise Gusmane, Anna Berķe, Ieva Circene,
Laura Akmentiņa, Gundars Jānis Āboliņš
Darba kārtība:
1. Starptautiskais virziens
2. Komunikācijas virziens
3. Sociāli akadēmiskais virziens
4. Valdes priekšsēdētājs
5. Vides virziens
6. Valdes priekšsēdētājs
7. Jautājumi

1. Starptautiskais virziens - Elza Anna Jansone informē:



Ievadīti ERASMUS studenti studiju vidē;
Strādāts pie mentoru programmas;
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ESN pasākumu un projektu vadība;
Notiek sadarbība ar augstskolas starptautisko daļu;
AGM germany apmeklējums – internacionāla ESN darbība, tiek domāts, kā
uzlabot to Latvijā;
Drīzumā, ~2.jūnijs, ERASMUS atvadu pasākums;
Jūnija sākumā norisināsies ESN nacionālā platforma;
Pa vasaru tiks plānota nākamā ievadnedēļa septembrī.

2. Komunikācijas virziens - Juta Kārkliņa informē:












Piesaistīti vairāk cilvēki gan no augstskolas, gan nokomplektēts biedru skaits
no visiem kursiem, gan SZF, gan senāta, gan satversmes sapulces cilvēki
atrasti;
Tiek pārvaldītas visas informācijas plūsmas – Facebook, epasts;
Veiksmīga sadarbība ar Red Bull, citām augstskolām, sadarbība ar skolas
marketinga nodaļu;
ViASA mājaslapu apvienos ar augstskolas mājas lapu;
Veikta sporta aktivitāšu apkopojuma izveidošana augstskolas mājas lapā;
Veidota infografika interneta problēmu risināšanai;
Rīkoti konkursi Facebook, lai veicinātu sadarbību ar studentiem;
Veiktas aptaujas par Dižvakaru;
Tiek veidotas publikācijas bildes Facebook;
Tiek palīdzēts iesaistīties brīvprātīgā darba aktivitātēs.

3. Sociāli akadēmiskais virziens – Annija Ņizina informē:







Ir veidotas kopmītņu aptaujas – atbildes apkopotas, aizsūtītas augstskolas
vadībai, tikšanās par šiem jautājumiem 17.maijā;
Atjaunota dalība LSA sēdēs, darba grupās ;
3.maijā vieslekcija par darba un prakses iespējām Eiropas Savienības
institūcijās;
Tiek plānots iesaistīties pirmkursnieku pasākumu organizēšanā, ievadlekciju
organizēšana, vadīšanā;
Notiksui tikšanās ar Valmieras jauniešu organizāciju – būs organizāciju tirgus;
Tiks uzlabota krustvecāku sistēma jautājumos, kas ir krustvecāki, kā arī tiks
izveidotas vadlīnijas krustvecākiem.

4. Valdes priekšsēdētājs Aivis Majors informē:


Iepazīstina ar biroja vadītāju;
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Iepazīstina ar citu vizienu aktualitātēm:
o Kultūras virziens:
 Norisinājusies Cukurballe;
 Norisinājās Raug sadarbībā ar Valmiermuižu,
 26.maijā ceturtajiem kursiem tiek rīkots dižvakars.
o Sporta virziens:
 Grandu cīņas tika organizētas;
 Tiek pieprasīts volejbols, bet tam tiek meklētas telpas, jārod
sadarbības iespējas;
 Augstskola grasās renovēt C ielas pagrabu, gan a kojas – abu
pagrabos iespējams izveidot trenažieru zāles – sadarbību
iespējas ar citām sporta zālēm, iestādēm, iespējām Valmierā.
17.58 Ierodas Toms Treimanis
5. Vides virziens – Toms Treimanis informē:









Janvārī norisinājies konkurss foto Iemūžini zaļu mirkli – 15 dalībnieki, 50
bildes un viens video, balsošana, apbalvošana, piesaistīti sponsori;
Pārgājiens – pasākumu cikls iepazīsti Sedu - filmu vakars, pārgājiens pa Sedas
purvu;
Latvijas vides fonda apmeklējums – pastāstīt par ViA pieredzi ekoskolu
programmā, vēlāk iespēja fakultātēm iesaistīties ekoskolu programmā;
Putnu būru meistarklase – dažādi sponsori, piesaistīts dabas pārvaldes
speciālists, 21 putnu būris izveidots, izvietoti pie Gaujas;
Pavasara pārgājiens gar Smiltenes ezeriem, ~45-50 dalībnieki gan studenti,
gan cilvēki no malas;
Tiek veidots vides novērtējums – Juris Smaļinskis ar studentiem, rudenī
jānosūta uz ekoskolu programmu;
Top studentu stūris – gatavi dīvāni;
Rudenī būs filmu vakars ar organizāciju Zaļā brīvība.

6. Valdes priekšsēdētājs Aivis Majors informē:






Notiek tikšanās ar rektoru;
Tiek strādāts pie organizācijas stratēģijas, amatu aprakstiem, pienākumu
pārskatiem;
Notikusi tikšanās ar Valmieras organizācijām – kā veidot labāku sadarbību;
LSA dalība;
Valdes ilgtspējības nodrošināšana, kā to uzlabot, pēctecības veidošana – tas
tiek risināts;
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Tikšanās ar organizatorisko grupu par pirmskursnieku ievadlekcijām,
krustvecāku vadlīnijām.
Vidzemes Augstskolas Studentu apvienības stratēģija:
o 1.punkts. Vīzija – viedoklis, intereses pārstāvētas;
o 2.punkts. Misija – respektēt studējošo intereses, vajadzības, vēlmes;
o 3.punks. Mērķis - uzlabot apvienības reputāciju, viest uzticību
Studentu apvienībai.

7. Jautājumi:



Jautājumi par maksas veļas mašīnām kopmītnēs – tiek apstiprināts, ka arī
Ausekļa ielas kojās tiks ieviestas jaunās maksas veļas mašīnas;
Jautājums par rezultātiem pēc 17.maija tikšanās ar augstskolas vadību par
kopmītņu jautājumiem – tiek apstirpināts, ka atbildes no šīs tikšanās tiks
paziņotas.

Sēdi slēdz plkst. 18:16
Sēdes vadītājs
Protokoliste

Aivis Majors
Beatrise Gusmane

