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Valdes sēde 2017 – 6

Piedalās: A. Spaile, D. Rosicka
Klātesoši: V. Bitenieks,  J. Strausmanis, E. Kalnāre, K. Albrants, J. Vilks, E. Ozoliņš, G.
Leiburgs, D. Strēle, U. Šmits, V. Bitenieks
Protokolē: A. Albrante
Darba kārtībā: 1)Jauno biedru uzņemšana (D.Rosicka),

2)Baltijas čempionāts (A.Spaile),

3)Koku vērtētāju sertifikācija (G.Leiburgs),

4) ETW pārsertifikācija (A.Spaile),

5) 160 stundu arborista kurss profesionālajās skolās (A.Spaile).

Jaunu biedru uzņemšana:
Ir saņemti trīs pieteikumi par vēlmi iestāties LKAB. E. Ozoliņš ar valdes balsojumu PAR 3,
uzņemts par biedru. M. Medne ar valdes balsojumu PAR 3 ir uzņemta par biedru. M. Apsem
jāatgādina par trīs LKAB biedru rekomendāciju iesniegšanu.
Koku vērtētāja sertifikācija
Saņemti 4 pieteikumi par koku eksperta sertificēšanos.
G. Leiburgs sagatavo vērtēšanas veidlapu. Dokumentāciju plānots izskatīt līdz 15.12.17.
ETW pārsertifikācija:
Novembrī bija ETW mācību centru sanāksme par koka strādnieka eksāmena norisi. LKAB
piesaka kandidātus pārsertifikācijai EAC, katram kandidātam ir jābūt lekciju, semināru vai
darbnīcu apmeklējumam vismaz 30h apmērā par pēdējiem trīs gadiem. Lai pārsertificētos
kandidātam jāiesniedz veidlapa/iesniegums LKAB (nepieciešams izstrādāt minēto veidlapu).
Pārsertificēšanās  izmaksas  noteiktas  150,00  EUR  LKAB  biedriem  un  200,00  EUR
cilvēkiem, kas nav LKAB biedri. Par pārsertifikāciju lēmumu pieņem LKAB valde vismaz 3
valdes locekļu sastāvā.
Baltijas arboristu čempionāts:
Ir sagatavots sadarbības līgums starp divām biedrīām LKAB un ISAAK.
Patreiz ir uzrunāta Siguldas dome par 25 – 27. maija datumiem
Priekšlikums pārnest čempionāta norises laiku uz stādu parādi.
Čempionāta organizēšana:
Finašu grupa: U. Šmits un D. Rosicka
Mārketings: izvirzīta I. Erdmane (nepieciešams apstiprinājums) un V. Bitenieks
Projekta vadītājs: A. Spaile
Saimnieciskā daļa: A. Albrante
Galvenais tiesnesis: J. Strausmanis
Nepieciešams sakontaktēties ar stādu audzētāju biedrību par iespējām (D. Rosicka)
Sazināties  ar  Siguldas  domi  par  iespējām  mainīt  čempionāta  norises  datumus  (J.
Strausmanis)
Koku kopšanas standarts:
Nepieciešams iepazīties ar standartizācijas komisijas noteikto standartu izskatu. Organizēt
tikšanos standarta izstrādes darba grupai.



Lietuviešiem ir apstiprināts projekts, kurā LKAB ir iekļauts trīs koku tehniķa izglītošana un
sertifikācija.
Ir pārstrādāts kokkopja – arborista un koku tehniķa programmas standarts, 2018. gada maijā
sāksies darbs pie mācību programmu izstrādes.

Nākošā LKAB sapulce 27.12.17. 10:00 , Rīgas iela 54a


