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Valdes sēde 2015 – 3

Piedalās: Andris Spaile, Ēriks Indriksons, Dace Rosicka
Protokolē: Anita Albrante
Klātesošie: Valdis Kleinšmits, Alberts Balodis, Eduards Cēsnieks

Darba kārtībā: 
1. Biedru uzņemšanas kritēriju apstiprināšana (A.Spaile);
2. Jauno biedru uzņemšana LKAB : V.Kleinšmits, E.Cēsnieks, A.Balodis, (A.Spaile);
3. Padarītais gatavojoties uz Arboristu čempionātu, (Ē. Indriksons);
4.Biedrības mērķi 2015.gadam (katra valdes locekļa viedoklis un priekšlikumi, kā 
paveikt uzdevumus (LKAB kopsapulces protokols, 20.03.2015.)
5. Citi Jautājumi.
Jaunu biedru uzņemšana
Ir  saņemti  iesniegumi.  Valdis  Kleinšmits  darba  vieta  SIA “Tranzīts  L”  vēlas  tikt
uzņemts biedrībā, lai būtu teikšana pilsētā. Balsojums: 4PAR 
Alberts Balodis darbavieta SIA “Tranzīts L” Balsojums: 4 PAR
Eduards Cēsnieks darbavieta SIA “Tranzīts L” Balsojums: 4 PAR
Valde nolemj izgatavot pagaidu biedru apliecības.
Baltijas arboristu čempionāts
Ēriks iesniedz rēķinu par apdrošināšanu un līgumu par medicīnisko personālu.
Nepieciešams izgatavot elektroniskā formātā pieteikšanās veidlapa.
Veidlapu  papildināt  ar  norādi  “Maksājuma  mērķī  norādīt:  vārdu,  uzvārdu  dalības
maksa Baltijas arboristu čempionāts 2015”
Uz nākamo valdes sēdi sastādīt čempionāta tāmi.
Izsūtīt  ielūgumus  visiem  Ērgļu  Profesionālās  vidusskolas  absolventiem,  Ainavu
arhitektu biedrībai.
Nekavējoties čempionāta afišā ievietot Free worker logo.

Reklāma mājaslapā
Nākamajā valdes sēdē atkārtoti jārunā par sponsoru piesaisti mājaslapai.
Valde nolemj uzrunāt IT speciālistu, kas varētu palīdzēt risināt mājaslapas tehniskās
problēmas.
Citi jautājumi
Vēlreiz caurskatīt un atjaunot aktuālo info par biedriem.
Koku kopšanas  standarts  –  Tallinas  konferencē  apzinās  citu  valstu  pieredzi,  iegūt
kādas valsts standartus.(A. Spaile)
Izpētīt augstskolu programmas, kuru studenti nobeiguma darba ietvaros varētu veikt
nozares izpēti. (A. Albrante)
Par arboristu pedogogu līmeņa celšanu atbildību uzņemas EPV skolas administrācija.
EPV skolas direktora priekšlikums ir uzņemt audzēkņus ARB grupā ne vairāk kā 



12 gb. Tiks rakstīta vēstule  Izglītības  un zinātnes  ministrijai,  lai  atļauj  komplektēt
ARB grupu ar tik mazu audzēkņu skaitu.
Ir  saņemta  vēstule  no  Lietuvos  arboristikos  centras.  Situācijas  noskaidrošanai
uzaicināt J. Vilku un J. Strausmani uz nākamo valdes sēdi.
Ir sagatavoti ARB audzēkņu izaugsmes kritēriji. Izsūtīt valdei izskatīšanai.

Valde  nolemj  ka  nākamā  biedrības  valdes  sapulces  notiks  2015.  gada  15.
jūnijā. plks. 18:00. LU botāniskajā dārzā.


