Jelgava
03.02.17

Valdes sēde 2017 – 2

Piedalās: Andris Spaile, Inga Erdmane, Dace Rosicka
Protokolē: Anita Albrante
Klātesošie: Krists Eiduks
Darba kārtībā:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jaunu biedru uzņemšana.
Par ISA līgumu, A.Spaile.
IZM un Arboristu uzņemšana 2017./2018.g, A.Albrante
LKAB kopsapulces organizēšana, A.Spaile
Vērtēšanas lapa, I.Erdmane.
Citi jautajumi.

Jaunu biedru uzņemšana
Saņemta iestāšanās anketa no E. Kalnāres. Valde balso par nepieciešamību iesniegt 2
pozitīvas rekomendācijas no LKAB biedriem. Balsojums 3PAR 1 atturas. Nolemts līdz
nākošajai sēdei E. Kalnārei iesniegt 2 LKAB biedru rekomendācijas.
ISA līgums.
1.02. notika videokonference ar ISA pārstāvjiem. Parakstīts saprašanās memorands. Biedru
maksa nav jāmaksā, jāveic videokonference vienu reizi ceturksnī un jāorganizē
pārsertificēšanās 30 punktu sistēma.
Priekšlikums izveidot LTV1 sižetu par LKAB iestāšanos ISA. A. Spaile uzrunā U. Jokstu par
video sižeta iespējām.
IZM un Arboristu uzņemšana
Ir nosūtītas divas vēstules viena IZM un otra Būvniecības NEP par nozari, tās attīstību,
finansējumu un arboristu profesijas apmācību ieviešanu citās izglītības iestādēs.
Tuvākajā laikā tiek plānota tikšanās ar Ogres tehnikuma direktori.
Iesniegts projekta pieteikums MAF.
LKAB kopsapulce
Ir apstiprināta kopsapulces norises vieta – Annas koku skola.
D. Rosicka turpina darbu pie biedrunaudu iekasēšanas, kā arī sagatavo vēstuli V. Biteniekam
ar lūgumu sniegt paskaidrojumus par saistību neizpildi un iesniegt maksājumus apliecinošus
dokumentus. Nākošajā valdes sēdē tiks izskatīts jautājums par V. Bitenieka izslēgšanu.
D. Rosicka sagatavo un izsūta informatīvas vēstules izslēgtajiem biedriem - D. Apsītim, L.
Martinsonei, K. Rancānam.
Priekšlikums kopsapulcē atzīmēt aktīvos biedrus. Balsojums PAR 4, 1 Atturas
Valde nolemj izteikt pateicību par aktīvu līdzdarbību biedrības attīstībā nominācija “Zelta
karabīne”. A. Spaile pasūta “zelta karabīni”
Kopsapulces pirmajā daļā organizēt atskaites un jaunās valdes vēlēšanas.
I. Erdmane noskaidro par pusdienu izcenojumu (5-6 eur apmērā) Annas koku skolā.

Kopsapulces otrajā daļā seminārs par kokaugu sēnēm, slimībām un kaitēkļiem.
Biedriem, kas samaksājuši biedru naudas semināra dalības maksa 00,00EUR Biedriem, kas
nav samaksājuši biedru naudas un dalībniekiem, kas nav biedrības biedri semināra dalības
maksa 20,00 EUR
Studentiem un LAAB biedriem 50% atlaide.
A. Spaile uzrunā O. Krišānu par lektoriem.
A. Spaile nosūta V. Muižniekam info par ISA ievietošanai mājaslapā.
Koku novērtēšanas veidlapa
I. Erdmane tikšanās laikā DAP noskaidroja, ka ir iespēja iesniegt likuma grozījumus MK
noteikumos Nr. 925 “sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu atzinuma saturs un tajā
ietvertās minimālās prasības” un MK noteikumi Nr. 267 “Sugu un biotopu aizsardzības
jomas ekspertu sertificēšanas un darbības uzraudzības kārtība”
Šo jautājumu apspriešanai un iekļaujamo kritēriju izstrādāšanai organizēt ārkārtas sapulci
š.g. 10. februārī plkst. 17:00, Jelgavā, Rīgas ielā 54A
I. Erdmane uzrunā darba grupu – G. Leiburgs, E. Neilands, J. Starusmanis, U. Šmits, Ē.
Indriksons un LKAB valde.

Nākošā valdes sēde notiks 3. martā, plkst. 17:00 Rīgas iela 54A, Jelgava

