LATVIJAS KOKKOPJU - ARBORISTU BIEDRĪBAS (LKAB)
VALDES SĒDES PROTOKOLS

Vieta:

Protokols Nr.

Zoom tiešsaistes platforma

21_9
22.05.2021.

Dalībnieki
Nr.p.k.

Amats

Vārds Uzvārds

E-pasts

Mob. tālr.

1.

Valdes priekšsēdētāja

Laura Mazule

lauramazule3@gmail.com

29935764

2.

Valdes pr.vietnieks

Andris Spaile

andris.spaile@inbox.lv

29180371

3.

Valdes locekle

Daiga Strēle

strele.daiga@gmail.com

26232084

4.

Valdes loceklis

Gvido Leiburgs

leiburgs@gmail.com

29135557

5.

Valdes loceklis

Ģirts Vitkovskis

vitkovskis.girts@gmail.com

26140221

Punkts

Ziņotājs

Izskatītais jautājums

Lēmums/risinājums

Atbildīgais

1

valde

2

valde

3

valde

4

Gvido Leiburgs

Termiņš/izpilde

Jaunievēlētā valde izsaka pateicību iepriekšējai valdei par konstruktīvu darbu un ieguldījumu LKAB mērķu sasniegšanā!
par
LKAB
ievēlēšanu

valdes

priekšēdētāja 1. tiek izvirzītas 3 kandidatūras: Laura
Mazule, Ģirts Vitkovskis, Daiga Strēle
2. ar 4 balsīm "par" un 1 "atturas" par
LKAB valdes prieksēdētāju ievēl Lauru
Mazuli. Apsveicam!

par LKAB valdes priekšēdētāja vietnieka 1. tiek izvirzīta 1 kandidatūra: Andris
Spaile
ievēlēšanu
2. ar 3 balsīm "par" un 1 "pret" un 1
"atturas" par LKAB valdes
prieksēdētāja vietnieku ievēl Andri
3. atklāta diskusija par "pret" balsojuma
motīviem, paskaidrojot, ka A.Spaile pēc
termiņa beigām nekandidēs par valdes
priekšsēdētāju, bet kā vietnieks
nodrošinās funkciju nodošanu jaunajam
biedrības priekšsēdētājam
1. Laura Mazule - papildus statūtu 7.6.
punktam biedrības pārstāvniecība,
par valdes locekļu un revidenta atbildības
sadarbība ar pašvaldībām, UR, VID, web
sfēru sadali
lapa saturs, facebook, likumdošanas
iniciatīvas
2. Andris Spaile kopīgi ar valdes
priekšsēdētāju starptautiskā sadarbība,
starptautiskie projekti, kā arī ETW, ETT
sertifikācija, kvalifikācijas eksāmeni,
BDV, profesionālās izglītības sfēra
3. Daiga Strēle - koku kopšanas
standarts, arboristu čempionāti

Laura Mazule

pastāvīgi

Andris Spaile

pastāvīgi

Daiga Strēle

pastāvīgi

4. Gvido Leiburgs - biedrības publiskās
attiecības, ekspertu sertificēšanas
Gvido Leiburgs
komisija, izglītības projekti, likumdošanas
iniciatīvas
5.Ģirts Vitkovskis - arboristu čempionāti,
Ģirts Vitkovskis
arboristu uzņēmēju interešu
pārstāvniecība
6. Valdis Muižnieks - LKAB revidents,
Valdis Muižnieks
web lapas tehniskais atbalsts
5

Paraksts

1. valde atbalsta lietvedības speciālista
Laura Mazule, Andris
par LKAB algota lietvedības speciālista piesaisti biedrības darba organizēšanā
Spaile
izmantošanas iespējām

1

Laura Mazule

pastāvīgi

pastāvīgi
pastāvīgi
nākamā valdes
sēde

2. tiek apstiprināts provizorisks lietveža
atalgojums: EUR 100/mēnesī līdz
31.12.2021.
3. tiek noteikti pamatpienākumi: 1) sēžu
protokolēšana, stenografēšana 2)
lietvedības dokumentācijas kārtošana 3)
korespodences nosūtīšana un sadale 4)
debitoru parādi un rēķinu izrakstīšana

6

Gvido Leiburgs

7

Gvido Leiburgs

8

Andris Spaile

9

Andris Spaile

10

Laura Mazule

4. lietvedi meklēs apjautājot LKAB
biedrus par iespējamām kandidatūrām
1. pirms gala lēmuma pieņemšanas
par LKAB biedra Jāņa Strausmaņa deliģēt Laurai Mazulei noklausīties
izslēgšanu no biedrības pēc Biedru atkārtoti Biedru sapulces audioierakstu
sapulces lēmuma
un pārskaitīt balsojuma rezultātus
J.Strausmaņa jautājumā
2. ja balsojums ir par J.Strausmaņa
izslēgšanu, G.Leiburgs sagatavo
attiecīgu vēstuli, ko Laura Mazule nosūta
adresātam
3. nepieciešamības gadījumā informēt
sadarbības partnerus par biedra
izslēgšanas faktu, prioritāri Igaunijas
arboristu biedrību
4. nepieciešamības gadījumā veikt
izmaiņas biedrības mājas lapā un biedru
reģistrā
5. Pamatojoties uz 20.05.2021. LKAB
Biedru sapulces vienbalsīgu lēmumu un
Jāņa Straumaņa iesniegumu, atbalstīt
Eiropas Arboristu padomes (EAC) ETW
(Eiropas Koku strādnieka) sertifikāta
pagarināšanu, lai lēmums par viņa
izslēgšanu no LKAB neradītu
nesamērīgu negatīvu ietekmi uz biznesa
iespējām un turpmāko profesionālo
darbību. Par sertifikāta pagarinājumu
J.Straumani informēt, tikko kā būs
saņemta atbilde no EAC un iegūts
apstiprinājums par finanšu saistību izpildi
sertifikāta pagarinājumam

Laura Mazule

aicināt Uģi Šmitu un Valdi Muižnieku 1. sazināties ar biedriem Uģi Šmitu un
aktīvi līdzdarboties ar valdi un piedalīties Valdi Muižnieku
Gvido Leiburgs
arī turpmākajās valdes sēdēs, aicināt
V.Muižnieku turpināt LKAB revidenta
pienākumus
1. pārrunāt ar BDV direktoru iespēju
pārreģistrēt LKAB adresi no Ērģliem uz
Andris Spaile
par LKAB juridisko adresi
Jūrmalu, BDV, ja vienošanās tiek
panākta uzsākt procesu
juridiskās/faktiskās adreses maiņai
1. sazināties ar čempionāta
Andris Spaile,
Daiga Strēle, Ģirts
par arboristu čempionātu Igaunijā
organizatoriem un noformēt Latvijas
Vitkovskis
dalību, disciplīnas
1. biedru sapulces protokola saņemšana
no Uģa Šmita, noformēšana un
biedru sapulces protokols
Laura Mazule
publicēšana biedrības web lapā

2

< 25.05.2021

< 25.05.2022

nākamā valdes
sēde

nākamā valdes
sēde
nākamā valdes
sēde
nākamā valdes
sēde

