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Valdes sēde 2015 – 2

Piedalās: Vaironds Bitenieks, Andris Spaile, Ēriks Indriksons, Dace Rosicka
Protokolē: Anita Albrante
Klātesošie: Jānis Strausmanis, Krists Eiduks, Dainis Penka

Darba kārtībā: 
1. Arboristu čempionāta organizēšana, ziņo Ē.Indriksons;
2. Biedru kartes un to izsniegšana, D.Rosicka
3.Jaunu biedru (3) uzņemšanas iesniegumu izskatīšana, A.Spaile;
4. LKAB balva skolas beidzējiem, A.Spaile;
5. 2.dalībnieks EAC konferencē Tallinā, A.Spaile;
6.  Reklāmas  banneru  izvietošana  mājas  lapā,  kārtība  un  izcenojumi,  V.Bitenieks,
A.Spaile
7. 2015.gada uzdevumu izpildes plāna apspriešana, A.Spaile un citu priekšlikumi.
8. Citi jautājumi.

Baltijas arboristu čempionāts
Ir skaidrība par teritorijas plānojumu čempionāta norises laikā, kā arī izvēlēti

koki un saņemta koku kopšanas atļauja no pašvaldības.
Tiek noskaidrots par elektropadeves nepieciešamību.

Obligāti nepieciešams: Apdrošināšana 60€
Medicīniskais personāls, ir sarunāts, tiek gatavots līgums
Kārtību nodrošinās Smiltenes pašvaldības policija.

Līdz šim dalības maksa čempionāta dalībniekiem ir bijusi 50€ priekšlikums to
atstāt nemainīgu. Priekšlikums pieņemts.

Dalības maksa katram dalībniekam nosedz: 
T-krekls - 15€
Pusdienas pirmajā dienā – 5€
Uzlīme uz ķiveres – 1€
Telts vieta – 5€
Finālistiem brokastis un pusdienas 2 dienā 

Pārējiem teltsvieta  5€ no cilvēka,  kas nosedz atkritumu konteineru  un WC
nodrošinājumu.  Tiesnešiem,  tehniskajiem  palīgiem  un  sponsoriem  paredzēta
teltsvieta, nakšņošanu citur sedz paši.

Priekšlikums  izstrādāt  elektroniski  aizpildāmu  reģistrēšanās  veidlapu.  Ja
reģistrējas līdz 12.06.2015, tad dalības maksa ir 50€, reģistrējoties no 12.06 – 04.07
dalības maksa 70€.  Priekšlikums pieņemts.

Līdz  19.05.  Ē.  Indriksons  sagatavo  čempionāta  tāmi  ar  ieņēmumu  un
izdevumu sadaļu.

Izveido čempionāta  programmu un nolikumu (LV, EN) Nolikumā jāparedz
dalībnieku piedalīšanās, kas nepārstāv Baltijas valstis.



Papildina  no  iepriekšējiem  gadiem  esošo  pieteikumu  veidlapu  iekļaujot
biedrības konta numuru.

Tiek apzināti uzņēmumi, kas nodrošinātu disciplīnu izveidi:
SIA “Arborists” – maisiņu mešana
SIA “Labie koki” – Darba pozīcijas sasniegšana
SIA “Arbopro – Savainotā glabšana

STIHL uzaicināts kā ģenerālsponsors, LTV1 uzrunāts par čempionāta norises
atspoguļošana dienas ziņās.

Visiem arboristiem izsūtīt ielūgumu. Izsūta D. Rosicka, Ē. Indriksons sagatavo
dokumentāciju no nosūtīt.

Priekšlikums ļaut  visiem dalībniekiem startēt  vienoti,  bet uz finālu iet  tikai
dalībnieki, kas pārstāv Baltijas valstis.

Biedru kartes, izsniegšana.
No 37 biedrības biedriem izgatavotas 31 biedru kartes.

Klātesošie saņem biedra kartes. 
Nepieciešams atgādināt biedriem par saistību nokārtošanu ar biedrību. 
Mājaslapā jāievieto teksts : Biedru kartes iespējams saņemt NBD iepriekš sazinoties
ar Daci Rosicku. Tekstu ievieto V. Bitenieks.

Jaunu biedru uzņemšana
Saskaņā ar statūtiem biedrībā par biedriem uzņem, ja ir  pamazināšanas  par

kokiem un izpildīt valdes kritērijus.
Nepieciešams izstrādāt: Kritēriji par biedru uzņemšanas kārtību.
Personām,  kurām  ir  kokkopja  –  arborista  kvalifikācija  (ETW,  ETT  vai  ĒPV
kvalifikācijas apliecība) Valdes sēdē tiek izskatīts  pieteikums, ja valde uzskata par
nepieciešamu – iesniedzamas divas biedrības biedru rekomendācijas.

Citos gadījumos, ja persona apguvusi nozari un ir cita radniecīga profesionālā
kvalifikācija  (ainavu  arhitekts,  ainavu  tehniķis,  dārznieks,  mežstrādnieks  vai
profesionālās pilnveides programmas)  valde izskata pieteikumu un iesniegtās divas
rekomendācijas no  jau esošajiem biedrības biedriem. 

Ir saņemtas pieteikumu veidlapas no Eduarda Cēsinieka Tranzīts L, Alberta
Baloža Tranzīts L un Valda Kleinšmita Tranzīts L

LKAB balva skolas beidzējiem 
Turpinot  tradīciju  katru  gadu  biedrība  dāvina  ķiveri  ĒPV  ARB  kursa

audzēknim ķiveri, kuram ir novērota visliekākā izaugsme mācību laikā.
Nepieciešams izstrādāt izvēles kritērijus dāvinājuma saņemšanai.

Ieteiktie kritēriji:  Prakses atskaite
Prakses vietas raksturojums
Lielākā izaugsme
Kvalifikācijas eksāmena norises process.

Kritērijus izstrādā A. Albrante



Konference Tallinā
Konference norisināsies no 18 – 21.06 uz konferenci dosies V. Bitenieks un A. Spaile.

Reklāma mājaslapā
Mājaslapai ir ļoti svārstīgs ikdienas apmeklējums no 4 – 40 skatījumi.

STIHL no reklāmas baneru izvietojuma atteicās ir piekritis SIA “Labie koki”
V. Bitenieks sazinās ar J. Srausmani un līdz 19.05 tiek atrisināta reklāmas baneru
izvietošana.

Citi jautājumi
Uz nākošo valdes sēdi katram no valdes paskatīties izvirzītos biedrības mērķus

2015. gadam.
Datubāze  par  biedriem  ir  pieejama  pie  D.  Rosickas.  Dace  komunicē  ar

Vairondu un seko līdzi mājaslapā info par biedriem.
ETW sertifikācijai ir jāstrādā pie tā lai mācību iestādi atļautu sertificēt.
LLU Meža fakultātes studente sava bakalaura darba ietvaros veiks pētījumu

par nozares apjomiem, finansējumu u.c.
No 2015. gada 1 – 5. jūnijam ir nepieciešams viens instruktors, kas palīdzētu

ugunsdzēsēju  apmācībā  glābšanā.  Tiek  uzrunāti  klātesošie  –  D.  Penka  apdomās
priekšlikumu un dos atbildi.

V. Bitenieks ziņo par koku “stabošanas gadījumu” Liepājā: VNĪ pasūtījums ir
nostaboti vītoli, kā arī divas liepas, kas iepriekš nebija galotņotas. Darbu veicējs SIA
“Nordea”

Valde izvirza priekšlikumu atklātā vēstulē visām iesaistītajām pusēm: Liepājas
domei, VNĪ, SIA “Nordea”
V. Bitenieks noformē esoš datus, vēstules formā

Priekšlikums uz nākošo valdes sēdi uzaicināt visus koku kopšanas standartu
komisijas pārstāvjus.

Valde  nolemj  ka  nākamā  biedrības  valdes  sapulces  notiks  2015.  gada  29.
maijā. plks. 18:00. LU botāniskajā dārzā.


