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Valdes sēdes protokols Nr. 2018 – 2

Piedalās: A. Spaile, D.Rosicka, L. Mazule, J. Strausmanis

Klātesoši: D. Strēle, I. Erdmane, K. Linde, U. Šmits, J. Milts
Protokolē:  E. Kalnāre

Darba kārtībā: 
1) Arboristu - koku ekspertu apstiprināšana;

2) ETW pārsertifikācijas kandidātu apstiprināšana;
3) LKAB kopsapulces datuma, vietas un gatavojamā ziņojuma satura noteikšana;

4) Citi jautājumi.

Arboristu - koku ekspertu apstiprināšana
Ekspertu  komisija  ir  izvērtējusi  4  saņemtos  pieteikumus  arboristu  –  koku  eksperu  sertifikāta
iegūšanai un pieņēmusi lēmumus:

1. M. Medne – gandrīz visi kritēriji un iesniedzamie dokumenti atbilst prasībām. Komisija lūdz
iesniegt papildus informāciju par koku apsekošanu, stabilitātes novērtēšanu.
Valde piekrīt.

2. E. Neilands – visi kritēriji un iesniedzamie dokumenti atbilst prasībām.
Valde lemj piešķirt sertifikātu – Par: 4.

3. D.  Strēle  –  gandrīz  visi  kritēriji  un iesniedzamie dokumenti  atbilst  prasībām. Komisijas
priekšlikums ir uzaicināt kārtot eksāmenu, jo pretendents neizpilda kritēriju par augstāko
izglītību.
Valde izsaka priekšlikumu, ka sertifikāts tiek piešķirts bez eksāmena kārtošanas, ja tiek sākta
augstākās izglītības apguve. Priekšlikums tiks izskatīts ekspertu komisijā.

4. G. Leiburgs – visi kritēriji un iesniedzamie dokumenti atbilst prasībām.
Valde lemj piešķirt sertifikātu – Par: 4.

D. Rosicka sagatavo piešķirto sertifikātu uzskaites žurnālu.
Par visu sertifikātu piešķiršanu valde lems nākamajā valdes sēdē.

ETW pārsertifikācijas kandidātu apstiprināšana

Ir saņemti 8 pieteikumi ETW pārsertifikācijai.
Visas pārsertifikācijas prasības izpildītas, valde lemj par apstiprināšanu pārsertifikācijai:

1. A. Spaile – Par: 3, Atturas: 1;
2. R. Kāpostiņš – Par: 4;

3. D. Strēle – Par: 4;
4. J. Milts – Par: 4.

Visas  pārsertifikācijas  prasības  izpildītas,  valde  lemj  par  apstiprināšanu  pārsertifikācijai,  prasot
iesniegt papildus apliecinošus dokumentus:

1. G. Leiburgs – Par: 4;

2. J. Strausmanis – Par: 3, Atturas: 1;
3. U. Šmits – Par: 4;

4. J. Fridrihsons – Par: 4.



A. Spaile informēs visus kandidātus par valdes lēmumu.

Priekšlikums uzlabot ETW pārsertifikācijas pieteikuma veidlapu, piemērojot dažādus koeficientus
stundām,  kas  veltītas  (mācību,  semināru,  lekciju,  izstāžu)  apmeklēšanai,  vadīšanai,  praktiskai
darbībai.

LKAB kopsapulce
Kopsapulce notiks 15.03.2018. Annas Koku skolā.

Reģistrācija no 9:00. Sākums 9:30. Nepietiekama beidru skaita gadījumā, atkārtota sapulce notiek
tās pašas dienas 11:00.
L. Mazule biedriem izsūta paziņojumu par kopsapulci un ievieto to LKAB mājaslapā.

A. Spaile uz nākamo valdes sēdi sagatavo ziņojumu kopsapulcei.
J. Strausmanis apkopo informāciju par notikušajiem negadījumiem.

Priekšlikums kopsapulcei sagatavot seminārus:
• par jaunumiem kāpšanas aprīkojumos, to drošību, pārbaudi u.c. (U. Šmits),

• par darba drošību, ergonomiju, darba produktivitātes veicināšanu u.c. (J. Strausmanis).

Citi jautājumi
Saņemts  A.  Albrantes  iesniegums  par  atkāpšanos  no  valdes  locekļa  amata  un  no  BSTCC2018
saimnieciskās daļas vadītājas amata. Iesniegums tiek pieņemts.

Priekšlikums  -  atkāpušos  vai  atbrīvoto  valdes  locekļu  vietā  valde  ieceļ  vietas  izpildītājus,  kuri
izpilda valdes locekļu pienākumus līdz nākamajai kopsapulcei. Kopsapulcē notiek atkāpušos vai
atbrīvoto valdes locekļu pārvēlēšana.
Par brīvās valdes locekļa vietas izpildītāju tiek iecelts nākamais kandidāts pēc  saņemtā balsu skaita
iepriekšējā kopsapulcē – V. Bitenieks. V. Bitenieks tiks uzaicināts apmeklēt nākamo valdes sēdi.

Jauna biedra uzņemšana – saņemts pieteikums no M. Timrotas un 2 rekomendācijas (J. Strausmanis,
D. Rosicka). Uzaicināt M. Timrotu uz nākamo valdes sēdi. Lūgt atsūtīt foto (D. Rosicka).

LKAB mājaslapā pie biedru foto un vārda pievienot biedra apliecības numuru (D. Rosicka nosūta L.
Mazulei biedru sarakstu ar n umuriem).

L. Mazule e-pastā  atgādinās biedriem, lai  tie priekš biedru apliecību sagatavošanas elektroniski
iesūta dokumenta foto (3x4cm)
D. Rosicka apkopos informāciju par biedra naudas parādiem, lai nākamajā valdes sēdē varētu lemt
par parādnieku izslēgšanu no biedrības.

Ir saņemti uzaicinājumi no Valmieras tehnikuma Rankas teritoriālās struktūrvienības – ierasties un
pastāstīt par arboristu darbu un nozari. SIA Arborists ir devis atbildi un noorganizēs šo semināru.

A.  Spaile  sagatavos  vēstuli  Ogres  Valsts  tehnikumam,  Izglītības  kvalitātes  dienestam  u.c.
nepieciešamajām organizācijām ar aicinājumu jaunās arboristu  izglītības programmas akreditācijas
komisijā iekļaut LKAB valdes akceptētus biedrus, kā arī saskaņot eksāmena struktūru ar LKAB.

Priekšlikums LKAB biedriem, uzņēmumiem - nosūtīt Ogres Valsts tehnikumam kopīgu vēstuli ar
viedokli  par  tā  publicēto  jaunās  arboristu  izglītības  programmas  reklāmas  video,  kas  neveicina
nozares prestižu un darba drošības prasību ievērošanu.

Nākamā valdes sēde notiks 08.03.2018. plkst. 17:00 Babītes pagasta Klīvēs, Annas koku skolā.


