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Valdes sēde 2017 – 1

Piedalās: Andris Spaile, Inga Erdmane, Dace Rosicka
Protokolē: Anita Albrante
Klātesošie: Krists Eiduks

Darba kārtībā: 

ISA līguma priekšlikums, A.Spaile;
2)Sadarbība ar Vides pārvaldi par koku apsekošanas atzinuma veidlapu, I.Erdmane;
3)Arboristu uzņemšana 2017.gadā, Visi;
4)Gada kopsapulces organizēšana, A.Spaile;
5)Neiesākto darbu saraksts, A.Albrante;
6) Viedokļi par Mājas lapas funkcionēšanu;
7)Citi jautājumi.

ISA līgums.
Nolemts parakstīt līgumu.

Koku novērtēšanas veidlapa
Sagatavot koku novērtēšanas veidlapu, kuru akceptētu ar kokiem tieši saistītas institūcijas.
Uzrunāta  DAP.  Nepieciešams  iesaistīt  LAAB,  Rīgas  pilsētas  būvvaldes  apstādījumu
inspekciju. Janvāra laikā organizēt iesaistīto pušu tikšanos un veidlapas izskatīšanu.
A. Spaile nosūta I . Erdmanei skolas izstrādāto novērtējumu, A. Albrante nosūta I. Erdmanei
ISA veidlapu. I. Erdmane papildina ar informāciju no citiem pieejamiem resursiem.
Paredzamais izpildes laiks 16.01.2017

Arboristu uzņemšana Ērgļu skolā
Priekšlikums turpmāk arboristu apmācības uzsākt ziemā (februārī). Priekšlikums tiks īstenost
akarībā no turpmākā IZM finansējuma “gadīgajām” grupām. 

LKAB kopsapulce

Kopsapulce notiks 2017. gada 20. martā.
Nepieciešams precizēt kopsapulces norises vietu. A. Spaile uzrunā E. Neilandu par iespējām
un izmaksām rīkojot kopsapulci Annas koku skolā.
Uzrunāt LAAB par iespēju prezentēt savas aktualitātes kopsapulcē.
Kopsapulces dienā organizēt kvalifikācijas celšanas lekciju par tēmu – kokaugu slimības un
kaitēkļi.
A. Spaile uzrunā potenciālos lektorus par kokaugu sēnēm, slimībām, kaitēkļiem.



Juridisku personu uzņemšana par LKAB biedru

Nepieciešams rediģēt biedru uzņemšanas noteikumus.
Pievienot  jaunu  punktu  uzņemšanas  kritērijos  sekojošā  redakcijā:  juridiska  persona,  kas
saistīta  ar  nozari  un  atbalsta  koku  kopšanas  labo  praksi  valde  izskata  pieteikumu  un
iesniegtās divas rekomendācijas no jau esošiem LKAB biedriem.
Priekšlikums noteikt biedru naudu juridiskām personām 100,00EUR gadā Balsojums: 4PAR,
1atturas.
Mājaslapā juridisku personu info parādās līdzvērtīgi  kā biedriem – foto vietā  uzņēmuma
logo, kā arī nosaukums, telefons un links uz uzņēmuma mājaslapu.

Citi jautājumi
D.  Rosicka  apkopo  informāciju  par  biedru  neizpildītajām  saistībām  attiecībā  uz  biedru
naudām, A. Spaile nosūta D. Rosickai biedrības konta izrakstu par 2016. gadu.
D. Rosicka sazvana parādniekus.
Nākošajā valdes sapulcē tiks izslēgti no biedrības biedri, kas nav samaksājuši biedru naudas.

A. Spaile uzrunā V. Muižnieku par iespēju, ka viņš turpmāk būtu atbildīgs par sagatavotas
info ievietošanu biedrības mājaslapā.
Priekšlikums  turpmāk  organizēt  vienotu  sarakstu,  kurā  apkopota  info  par  biedru
kvalifikācijas  celšanu  (semināru  apmeklējumu),  kā  arī  šis  info  apkopojums  pieejams
biedrības mājaslapā.
Priekšlikums  LKAB  kopsapulcē  ļaut  izteikties  biedriem  par  to,  ko  darīt  ar  nelaimes
gadījumiem un to statistiku.
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