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Ārkārtas kopsapulces protokols Nr. 18_01_k

Latvijas Kokkopju – Arboristu biedrības revidents Eduards Kalnāre atkāpjas no sava amata 

veikt revidenta pienākumus. Ārkārtas kopsapulce tiek sasaukta, lai ievēlētu jaunu Biedrības 

revidentu.

1. Kopsapulce sākas 2018. gada 14. decembrī plkst., 17.20. Uz šo sasaukumu neierodas 

pietiekams biedru skaits un sapulce tiek atlikta uz 18.00.

2. Sanākušiem biedriem, gaidot pietiekamu biedru skaitu sapulces uzsākšanai, biedrs, Gvido 

Leiburgs, prezentē savu paveikto darbu par koku vērtības noteikšanu un koku vērtēšanas 

kritēriju vadlīnijām.

3. 2018. gada 14. decembra 18.30 tiek atklāta ārkārtas kopsapulce. Ieradušies 18 biedri.

4. Kopsapulcē nolemj:

 4.1  Daiga Strēle – kopsapulces protokolētāja (18 – par);

 4.2 Andris Spaile – sapulces vadītājs (17 – par, 1 – atturas);

 4.3 Laura Mazule – balsu skaitītāja (18 – par).

5. Iesūtīto jaunu biedru anketu izskatīšana un pieņemšana (balso valde):

 5.1 Harijs Vagars – rekomendācijas sniedz Jānis Strausmanis un Jānis Vilks. Biedra 

status tiek piešķirts (4 – par, 1 – atturas);

 5.2 Kārlis Sniedze – rekomendācijas sniedz Jānis Strausmanis un Jānis Vilks. Biedra 

status tiek piešķirts (4 – par, 1 – atturas);

 5.3 Māris Lapiņš – nav ieradies un nav iesniegtas rekomendācijas, balsojums tiek 

atcelts līdz papildina anketu ar rekomendācijām;

 5.4 Tālis Niedzviedzis – rekomendācijas sniedz Dainis Penka un Jānis Strausmanis. 

Biedra statuss tiek piešķirts (5 – par).

6. Sapulces vadītājs uzrunā ieradušos biedrus ar lūgumu brīvprātīgi pieteikties Biedrības 

revidenta amatam. Kā jau gaidīts, neviens nepiesakās. Pēc ilgām spriešanām un diskusijām 

biedrs Valdis Muižnieks piekrīt veikt revidenta amata pienākumus (17 – par, 1 – atturas).



7. Pēc Gvido Leiburga prezentācijas, kas notika starp pirmo un otro sapulces sasaukumu, tiek 

nolemts (18 – par) metodiku izsūtīt biedriem izskatīt, lai nākamajā kopsapulcē nolemtu par 

metodikas pieņemšanu kā par Latvijas Kokkopju – Arboristu biedrības standartu.

8. Diskusija pāriet par koku galotņošanu, kā koka saglabāšanas veidu, ja tiek piešķirta attiecīga

pašvaldības koka ciršanas atļauja, lai saglabātu koka stumbeni, iespējams daļu vainaga, 

drošā augstumā dabas daudzveidības veicināšanai. Vai šādu koku saglabāšanas veidu ir 

nepieciešams iekļaut Latvijas koku kopšanas standartā?

9. Gvido Leiburgs turpina prezentēt savu darbu par ārpus meža augošo koku vērtības 

aprēķināšanu, lai uz nākamo kopsapulci biedri būtu iepazinušies ar šo tēmu un spētu 

pilnvērtīgi izdiskutēt un nobalsot par šīs metodikas aktualizēšanu, pieņemšanu.

10. Jānis Strausmanis iesniedz atlūgumu par biedru uzticības personas nelaimes gadījumos 

amata pienākumu veikšanu.

11. Tiek atgādināts ka ir iespēja kārtot eksāmenus un kļūt par Latvijā sertificētu koku ekspertu. 

12. Sertificētajiem koku ekspertiem ap 2019. gada Jāņiem tiks veikta kalibrēšanās.

13. Visiem kas vērtē kokus un tiek uzmērīti dižkoki rekomendējam šādu informāciju nosūtīt 

Dabas aizsardzības pārvaldei, lai tiktu apsekoti un reģistrēti datubāzē.

14. Annas Koku Skolas biedrības organizētie semināri tiks izsūtīti biedriem uz e-pastu 

informācijai.


