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Valdes sēde 2015 – 1

Piedalās: Vaironds Bitenieks, Andris Spaile

Protokolē: Anita Albrante

Klātesošie: Jānis Strausmanis 

Darba kārtībā: 

1. Kopsapulce

2. Reklāmas laukumi un sponsoru piesaiste

3. Mājaslapa

4. ARB čempionāts

5. U.c.

Biedrības kopsapulce

Kopsapulce  notiks  2015.  gada  20.  martā  18:00  LU  botāniskajā  dārzā,
Kandavas ielā 2, Rīga

Visiem biedriem nosūtīt uzaicinājumu apmeklēt kopsapulci, samaksāt biedru
naudas un pārbaudīt info aktualitāti LKAB mājaslapā par sevi.

Nepieciešams sagatavot sapulces programmu.

Revidenta vēlēšanas.

Paredzēt  laiku  I.  Spailes  sagatavotajai  prezentācijai  par  sertifikāciju  un
sadarbību ar Heidelbergas arboristu skolu.

Kopsapulcē izvirzīt  jautājumu par koku kopšanas un bojājumu novērtējumu
komisijas izveidi, 3-5 biedrības biedri.

Biedrība

Ir nokārtots viss, kas saistīts ar finanšu dokumentāciju, ir noslēgts līgums ar
grāmatvedi. Sagatavots gada pārskats. 

Būvniecības NEP (nozaru ekspertu padome) ir veikusi izmaiņas būvniecības
profesijas profesionālās kvalifikācijas līmeņos. Kokkopis – arborists ir ievietots pie 2.
kvalifikācijas līmeņa. Nākotnē tiek plānots 3. līmenis – koku tehniķis, 4. līmenis –
koku kopšanas speciālists. 

Lai varētu sertificēties 

Reklāmas laukumi un atlaides biedriem.



Biedrības  mājaslapā  reklāmas  banerus  vēlas  izlikt  SIA “ArboPro”  un  SIA
“Labie koki”

Līguma paraugu izsūta valdei izskatīšanai V. Bitenieks līdz 16.02.15

LKAB mājaslapa

Nepieciešams  pārkārtot  mājaslapas  sadaļu  likumdošana  lietošanai  ērtākā
formā. 

Diploma  autentiskuma  pārbaudes  lodziņš  –  tajā  ierakstot  arborista  vārdu,
uzvārdu, diploma numuru un izdošanas gadu, kā arī pieprasītāja e-pastu un telefonu
automātiski tiek nosūtīta e-pasta ziņa Ērgļu Profesionālajai vidusskolai (tālmācībai)
un darbinieks pārbaudot info atbild uz norādīto e-pastu.

Priekšlikums  izveidot  sadaļu  publicitāte,  kurā  ievieto  dažādus  rakstus,  kas
saistīti ar kokiem, norādot informācijas avotu, vai informācijas sagatavotāju.

ARB 

empionāts.

Ē. Indriksons uzrunājis  J.  Strausmani  un J.  Vilku darba grupai  čempionāta
organizēšanai.  A.  Spaile  biedrības  vārdā  raksta  vēstuli  Smiltenes  domei  par
čempionāta norisi.

Valde nolemj apkopot no sapulces protokoliem idejas un priekšlikumus, kas
izvirzīti, bet nav īstenoti. Izveidot darbības plānu ½ gadam, 1 gadam un 2 gadiem, lai
nākotnē koncentrētos prioritārām lietām. 

Valde  nolemj  ka  nākamā  biedrības  valdes  sapulces  notiks  2015.  gada  13.
martā. plks. 18:00. LU botāniskajā dārzā.


