Klīves
15.03.2018.
Kopsapulces protokols Nr. 18-k
1. Kopsapulcē nolemj, ka Inga Erdmane sagatavo protokolu (16 balsis par) un Edgars Neilands (16
balsis par) skaita balsis.
2. Tiek izsniegti koku vērtēšanas sertifikāti Gvido Leiburgam un Edgaram Neilandam.
3. Uģis Šmits pastāsta par jaunumiem tehnikas jomā, pēc izstādes apmeklējuma Vācijā redzētā.
4. Uģis Šmits un Vaironds Bitenieks var pārbaudīt biedru arboristu inventāra atbilstību un izsniegt
apskates protokolu. Inventārs jāpārbauda vienu reizi gadā, ja tas netiek darīts, tad inventāra
garantija nav spēkā.
5. Jānis Strausmanis pastāsta par nelaimes gadījumiem iepriekšējā gadā. Kopumā tādi ir divi, dēļ
pārgalvīgas rīcības un aprīkojuma neizturības (aprīkojums tika nosūtīts atpakaļ ražotājam, bet
ražotājs garantiju atteica, jo nebija veikta ikgadējā aprīkojuma pārbaude).
6. Andris Spaile stāsta par biedrības paveikto 2017.gadā.
7. Vaironds Bitenieks pastāsta par arboristu programmu Ogres tehnikumā.
8. Biedri vienojas, ka laicīgi ir jāizsludina ETW eksāmena datumi.
9. Dace Rosicka pastāsta par biedrības biedriem, apmaksu un kopējo skaitu. Pašreiz biedrībā ir 49
biedri.
10. Laura Mazule pastāsta par jaunumiem mājas lapā. Turpmāk par biedrības valdes sēdēm tiks
izsludināta informācija arī biedrības Facebook lapā.
11. Biedri apstiprina Eduarda Kalnāres sagatavoto revidenta ziņojumu (17 par un 1 atturās).
12. Kopsapulcē tiek ievēlēti divi jauni valdes locekļi Daiga Strēle un Uģis Šmits. Kopumā tika
izvirzīti četri pretendenti: Daiga Strēle (12 balsis), Uģis Šmits (11 balsis), Jānis Strausmanis
(8 balsis), Vaironds Bitenieks (3 balsis). Biedri nolemj, ka Jānis Strausmanis un Vaironds Bitenieks
ir rezervisti, ja gada laikā nepieciešams nomainīt kādu no valdes locekļiem.
13. Tiek nolemts, ka Dainis tiek uzņemts atpakaļ biedrībā (16 balsis par, 2 atturas).
14. Tie uzņemts jauns biedrs Guntars ( 16 balsis par, 2 atturās).
15. Biedri pieņem lēmumu, ka jaunuzņemtie biedri var balsot.
16. Kopsapulcē nolemj, ka valde ievēl valdes priekšsēdētāju (13 balsis par, 4 atturas).

17. Biedri nolemj, ka kopsapulce turpmāk tiek rīkota 1.-2. februāra nedēļā (15 balsis par, 1 atturās).
18. Valdes priekšsēdētājs Andris Spaile pasniedz “Zelta karabīni” Eduardam Kalnārem par aktīvu
dalību biedrības darbībā.
19. Kopsapulcē nolemj, ka biedrības 2018.gada mērķi ir papildināmi:
- Zaļā pašvaldība – zaļai karogs;
- Aktualizēt statūtus (ka biedrs var deliģēt savu balsi);
- Tiek izstrādāti noteikumi – biedrības logo pielietošanai biedrības biedriem;
- Juridiskas personas iesaistīšana biedrībā;
- Biedrība ir atvērta sadarbībai ar Ogres tehnikumu, piedalās jauno arboristu eksaminācijā, kā arī
programmas akreditācijas procesā.

