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Piedalās: Andris Spaile, Inga Erdmane, Dace Rosicka
Protokolē: Anita Albrante
Klātesošie: Jānis Strausmanis, Gvido Leiburgs, Jānis Vilks, Uģis Šmits

Darba kārtībā: 

1. Priekšlikumi grozījumiem MK noteikumiem Nr. 925 “Sugu un biotopu aizsardzības jomas
ekspertu atzinuma saturs un tajā ietvertās minimālās prasības” un MK noteikumos Nr. 267 
“Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšanas un darbības uzraudzības 
kārtība”
2. citi jautājumi

MK noteikumu grozījumi

Priekšlikums  iekļaut  DAP  sertificētu  ekspertu   DAP  izstrādātā  sistēma  ir  lēna,
nepieciešami papildus ieguldījumi atzinuma izveidei. 

Priekšlikums līdzīgi kā dendrologu biedrība sertificē biedrus arī LKAB varētu uzsākt
sertifikāciju un izveidot sertificētu ekspertu sarakstu, kas būtu tiesīgi sniegt atzinumus.

Nepieciešams  paaugstināt  slēdziena/  atzinuma  kvalitāti  izstrādājot  atzinuma
vadlīnijas/minimālās prasības.

Lai  atzinuma  būtu  vispusīgs  būtu  neieciešams  trīs  speciālistu  sadarbība  –  ainavu
arhitekta, arborista, dendrologa.

Priekšlikums  MK  Nr.925  noteikumos  iekļaut  tekstu:  “koku  fiziskā  stāvokļa
novērtējumu veic LKAB sertificēts speciālists”

Priekšlikums kopsapulcē skaidrot atšķirību starp diplomēts u sertificēts arborists.
I.  Erdmane  sagatavo  un  iesniedz  DAP MK noteikumus  iekļaujamo  tekstu  kā  arī

sagatavot minimālās prasības atzinuma sastādīšanai.
G. Leiburgs, Jā Strausmanis atsūta I. Erdmanei veco nolikumu.

Priekšlikums  izmainīt  RD  204.  noteikumu  5.5.  apakšpunktu  un  aizstāt  “arborista
uzraudzībā” pret “kokkopis – arborists”. Sagatavot vēstuli par to, ka profesiju ir ieguvuši tik
un tik arboristi un tāpēc vajag izmaiņas noteikumos.

Nelaimes gadījumu statistika.
Priekšlikums pārrunāt u skaidrot katru nelaimes gadījumu , lai izvairītos no līdzīgu

kļūdu pieļaušanas. 
Priekšlikums  kopsapulcē  ievēlēt  biedrības  uzticības  personu  darba  drošības

jautājumos, kas sagatavotu info apkopojumu par nelaimes gadījumu cēloņsakarībām.
A.  Albrante  izsūta  visiem  LKAB  biedriem  aicinājumu  dalīties  ar  nelaimes

gadījumiem,  kuru rezultātā iestājusies darba nespēja, lai kopsapulcē būtu iespēja analizēt
konkrētos gadījumus un turpmāk izvairīties no nelaimes gadījumiem.



Citi jautājumi
Priekšlikums  iesūtīt  LKAB valdei  kāda  būtu  minimālā  stundas  likme  arboristam

pirms nodokļu nomaksas, lai darba devējs varētu nomaksāt apdrošināšanas polisi arboristam.
J. Strausmanis, G. Leiburgs uzrunā apdrošināšanas brokerus, kas varētu kopsapulcē

informatīvi izskaidrot apdrošināšanas polišu atšķirības.
Priekšlikums informēt  būvniecības NEP par minimālo stundas likmi pirms nodokļu

nomaksas.
Priekšlikums piedalīties gada balvas būvniecībā pasniegšanā un izsludināt nomināciju

“Gada draudzīgākais būvprojekts kokiem”
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