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Valdes sēde 2016 – 2

Piedalās: Andris Spaile, Vaironds Bitenieks
Protokolē: Anita Albrante
Klātesošie: P. Fjodorovs, Krists Eiduks, H. Rieksts

Darba kārtībā: 

1. ETW sertifikācija

2. Kopsapulce

3. Citi jautājumi

Pieredzes apmaiņas darbnīca.
H. Rieksts  prezentē ideju un iespējas par GEFA atsaišu sistēmas darbnīcu.

Atbildību par GEFA pārstāvja uzņemšanu un transportu uzņemas H. Rieksts.
Pārdomāt un precizēt kā un kas norisinās GEFA darbnīcā.
Nepieciešams sagatavot jautājumus, ko uzdot GEFA pārstāvjiem.
Darbnīcas  programmā  iekļaut  info  par  nepieciešamību  visiem  biedriem

sagatavot jautājumus par pieredzi ar GEFA. (A. Albrante)
Nosūtīt LT un EST kolēģiem informāciju par darbnīcu un jautājumu sagatavošanu,
uzaicināt uz darbnīcu. (A. Spaile)
Darbnīcu mērķis ir: 1) noskaidrot kāda ir labā  prakse atsaišu likšanā. 

2) Kurā situācijā labāk izvēlēties GEFA un kurās COBRA

Izsludināt kopsapulces datumu mājaslapā. (V. Bitenieks)
Biedriem,  kas  līdz  14.03  ir  samaksājuši  biedru  naudas  pieredzes  apmaiņas
derbnīca  ir  bez  maksas.  Ja  biedram  ir  parādsaistības  ar  LKAB  –  10  EUR,
Jebkuram, kas nav LKAB biedrs 30 EUR, studentiem uzrādot derīgu apliecību
50% atlaide.
Informēt Daci, lai izsūta rēķinus katram biedram par biedru naudām. (A. Spaile)
Izsūtīt atkārtotu aptauju biedriem par ISA (A. Albrante)
Sagatavot pieteikumu ISA (A. Spaile)
Uzrunāt A. Lukevicu par iespējām izmantot LIDO konferenču zāli vakariņām

ETW sertifikācija.
Dienā var nosertificēt 10-12 cilvēkus. Tiek sludināta pieteikšanās – piesakās

eksaminējamie  –  izsūta  rēķinus,  tos  apmaksā  –  izsludina  ETW  sertifikācijas
eksāmenu.

Visiem eksaminējamajiem jābūt apdrošinātiem – jāuzrāda polise
Par iespēju sertificēties tiek informēti visi absolventi.
A.  Spaile  iepazīstina  ar  uzmetuma  tāmi  par  sertifikācijas  eksāmena

organizēšanas izmaksām.
Valde nolemj, ka sertifikācijas izmaksas vienam eksaminējamajam, ja tas ir

LKAB biedrs ir 580 – 600EUR, bet ja nav LKAB biedrs – 900EUR



Citi jautājumi
Ir saņemta IZM otrā atbildes  vēstule par nozares attīstībai atvēlēto budžetu

laika periodam 2016 – 2020 gadam.  Vēstulē  pausta  info par  līdzekļu  piešķiršanas
kartību un neesošu NEP ziņojumu.

Ir  konstatēta  situācija  kad  starp  ceļa  malās  stādītiem un augošiem kokiem
meža  izstrādātāji  ierīko  krautuves,  bojājot  kokus.  Tiks  sagatavota  vēstule  ceļu
uzturētājiem.


