LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BIEDRĪBAS
VALDES SĒDE
Protokols Nr. 41/2017
2017. gada 31.maijā plkst. 15:45-18:30
Rīgas ielā 22, Jelgavā
Sēdi vada: Latvijas Ainavu arhitektūras biedrības valdes priekšsēdētāja D. Zigmunde
Protokolē: M. Rūtenbergs
Valdes sēdē piedalās: N.Ņitavska, D.Zigmunde, D.Laiva, S.Zāģere, I.Rukšāne, un
izmantojot tiešsaisti - L. Zeltiņa un L.Zaļā.
Pilnvarojumi: M.Markova pilnvarojusi N.Ņitavsku.
Nepiedalās: M.Markova
Pieaicināti: atsevišķos jautājumos piedalās Latvijas Ainavu arhitektūras biedrības
(LAAB) biedri - LAAB SI kvalitātes vadītājs Jānis Lediņš, administratore Evita
Zavadska, LAAB starptautiskais koordinators Indra Purs (Skype tiešsaistē).
Darba kārtība:
1. LAAB administratora apstiprināšana.
2. Sertificēšanas jautājumi.
3. Atbalsta vēstule A.Neilandes izvirzīšana apbalvojumam.
4. Ainavu politikas pamatnostādņu īstenošanas pārskats.
5. Rīgas arhitektūras gada balva – eksperti komisijā un objekti.
6. Stādaudzētavas “Lorenz fon Ehren” simpozijs.
7. Organizēts LAAB brauciens uz Berlīni.
8. Grāmatas izdošana.
9. LAAB eksperts saistībā ar tirdzniecības centra būvniecību Dzelzavas ielā, Rīgā.
10. Valdes sēžu grafiks un tematika.
11. Starptautiskais projekts ar LAAB iesaisti – projekta vadītāja LAAB biedre Indra Purs.
12. Atbildes vēstule Uzņēmuma reģistram.
1. LAAB administratora apstiprināšana
D.Laiva ziņo, ka ir saņemts viens pieteikums uz LAAB administratora vietu. Izskatot
pieteikumus, LAAB valde vienbalsīgi lemj apstiprināt par LAAB administratoru Mārtiņu
Rūtenbergu.
S.Zāģere apņemas risināt jautājumu par darba līgumu un apmaksas apmēra izskatīšanu kopā ar
LAAB grāmatvedi.
2. Sertificēšanas jautājumi
2.1. Sertificēšanas komisiju sastāvu aktualizēšana
LAAB SI administratore Evita Zavadska ziņo par nepieciešamību aktualizēt sertifikācijas
komisiju sastāvus, jo vairāki locekļi vairs nav biedri vai ir izstājušies.
 Ainavu
arhitektūras
nozares
speciālistu
sertifikācijas
komisijas
eksperti:
Aija Ziemeļniece – nav biedrs, Dace Balode – izslēgta.
 Ainavu tehniķa projektētāja un Ainavu tehniķa darbu vadītāja nozares speciālistu
sertifikācijas komisijas eksperti: Rinalds Rullis – nav biedrs.
 Parka
dārznieka
nozares
speciālistu
sertifikācijas
komisijas
eksperti:
Anita Andžāne – izslēgta, Varis Sprancmanis – nav biedrs, Vineta Korta – nav biedrs.
Valdes locekļi vienbalsīgi nolemj: šobrīd no komisiju sarakstiem izņemt locekļus, kas nav vairs
biedri vai ir izstājušies, un apstiprināt jaunos sastāvus nākamajā kopsapulcē. Aktualizēt
informāciju LAAB mājas lapā.
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2.2. Sertifikātu pieteikumi un iespējamais sertifikācijas komisijas sēdes laiks
E.Zavadska informē, ka šobrīd ir saņemti 6 pieteikumi uz ainavu arhitekta sertifikātu, tāpēc
septembrī būtu nepieciešams organizēt sertificēšanas komisijas sēdi. Iespējamais laiks – 48.septembris, vieta tiks precizēta.
E.Zavadska aktualizē jautājumu par eksperta piesaisti komisijai, kurš varētu veikt pretendentu
zināšanu novērtēšanu par apstādījumos izmantojamajiem augiem.
D.Zigmunde ierosina, ka šis eksperts varētu būt D.Laiva. Valde atbalsta, bet paliek atklāts
jautājums par augu zināšanas eksaminācijas vietu un laiku.
Valdes locekļi vienbalsīgi nolemj:
LAAB mājas lapā un facebook ievietot paziņojumu: Sertifikācijas eksāmenu komisijas sēde
plānota septembra pirmajā nedēļā, pieteikumus sertificēšanai Iesūtīt līdz 25. jūlijam uz
evita.zavadska@gmail.com
(vieta tiks precizēta) LU Botāniskais dārzs, Rīgā vai Valdekas pils, Jelgavā.
e-pasts: info@laab.lv
LAAB SI kvalitātes vadītājs Jānis Lediņš ierosina kā atlīdzību par darbu sertificēšanas komisijās
no LAAB biedru maksas konkrētajā gadā atbrīvot biedrus, kas šajā gadā darbojušies
sertificēšanas komisijās. Valde apņemas šo jautājumu izskatīt vēlāk, bet jāprecizē, vai biedra
maksas atbrīvošanai pietiek ar valdes lēmumu.
2.3. Sertifikācijas tiesiskuma nostiprināšana
D.Zigmunde izsaka priekšlikumu uzsākt sarunas ar Latvijas Būvinženieru savienību (LBS) par
LAAB aptverto jomu speciālistu sertificēšanas iespējām LBS sertifikācijas centrā, jo LAAB
sertifikātu tiesiskais nostiprinājums joprojām ir aktuāls biedrības jautājums, kas prasa nozīmīgus
finanšu un cilvēkresursus.
Valdes locekļi vienbalsīgi atbalsta: D.Zigmundi uzsākt sarunas ar M.Straumi par sertificēšanās
iespējām kopā ar LBS līdz septembrim.
2.4.Sertifikātu atjaunošanas un pārsertificēšanās kārtība
N.Ņitavska aktualizē jautājumu par sertifikātu atjaunošanu un pārsertificēšanos. Kārtība joprojām
ir neskaidra.
I.Rukšāne izsaka priekšlikumu, ka varētu atskaitīties ik pa 5 gadiem, bet apmaksu par sertifikāta
derīguma pagarināšanu nomaksāt par katru gadu atsevišķi vai par 5 uzreiz.
N.Ņitavska izsaka priekšlikumu, ka LAAB mājas lapā varētu parādīties kopējais sertifikāta
termiņš un atsevišķa ailīte – aktīvs, neaktīvs, atkarībā, vai sertifikāts par konkrēto gadu ir
apmaksāts vai nē.
E.Zavadska izsakās, ka problēma varētu rasties, jo sertifikāti ir izsniegti un apmaksāti dažādos
laikos, kas apgrūtina izsekot, vai konkrētā brīdī par sertifikātu ir vai nav jāmaksā.
Valdes locekļi vienbalsīgi nolemj:
 sertifikācijas komisijas turpmāk notiks 2x gadā – pirmajās jūnija un septembra nedēļās.
LAAB administrators M.Rūtenbergs sagatavo informāciju par sertifikāciju un nosūta
ievietošanai mājas lapā un facebook.
 Sertifikāti turpmāk tiek izdoti un tajos uzrādās termiņš ik pa 5 gadi.
 LAS izdotie sertifikāti tiek izņemti no sertificēto speciālistu saraksta, jo tos izdevusi cita
organizācija – Mārtiņš informē atbildīgo par informāciju mājas lapā.
 Kopsapulcē ir jāapstiprina jauni sertificēšanas komisiju sastāvi, kā arī jāaktualizē
sertificēšanas kārtība.
 Kopsapulcē jāizskata jautājums par papildus punktiem, kas apliecina 5 gadu sertifikāta
derīguma laikā iegūto profesionālo pilnveidi dažādos semināros un kursos.
 Piedāvātu mainīt sertifikātu numuru veidu, jo citādi visas profesijas ir vienā numerācijā.
(Piemēram) AA000 – ainavu arhitekts. AT000 – ainavu tehniķis.
 Līdz kopsapulcei jāsagatavo priekšlikumi – komisiju sastāvi, sertifikātu termiņi un
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numerācija, pagarināšanas procedūra. Sakārtot sertifikācijas jautājumu septembra valdes sēdē.
3. Atbalsta vēstule A.Neilandes izvirzīšanai apbalvojumam
D.Zigmunde informē, ka no biedrības biedriem ir ienācis lūgums biedrībai izteikt atbalstu Anitai
Neilandei, kura tiek virzīta uz apbalvojumu Ordeņa kapitula valsts apbalvojumam.
Valdes locekļi vienbalsīgi nolemj:
atbalstīt priekšlikumu. D.Zigmunde apņemas turpināt šī jautājuma virzību.
4. Ainavu politikas pamatnostādņu īstenošanas pārskats
D.Zigmunde informē, ka biedrība saņēmusi aicinājumu iepazīties un ja nepieciešams, papildināt
vai koriģēt VARAM (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija) sagatavoto pārskatu
par Ainavu politikas pamatnostādņu ieviešanu Latvijā.
D.Laiva apņemas izskatīt dokumentu un sniegt valdei un VARAM viedokli līdz 1.jūnijam.
5. Rīgas arhitektūras gada balva – eksperti komisijā un objekti
D.Zigmunde ziņo, ka Rīgas arhitektūras gada balvas komisijā no biedrības ir pieteikušies divi
eksperti – Jānis Lediņš un Iveta Grīviņa. RPAB lūdz biedrībai izvirzīt arī iespējamos īstenotos
projektus konkursam.
6. Stādaudzētavas “Lorenz fon Ehren” simpozijs
D.Zigmunde informē, ka nav skaidras vācu uzņēmuma organizētā simpozija norises detaļas
I.Rukšāne apņemas noskaidrot situāciju un informēt valdi un biedrus.
7. Organizēts LAAB brauciens uz Berlīni
D.Zigmunde informē, ka pašvaldību darbinieki ir interesējušies par iespēju apmaksāt organizēto
braucienu uz Berlīnes izstādi no pašvaldību līdzekļiem.
Jautājums tiek noņemts no dienas kārtības, jo noskaidrojas, ka visas vietas jau ir aizpildītas un
jautājumi tiek risināti.
8. LAAB grāmatas izdošana
I.Rukšāne informē, ka ir izdevniecība, kas izrādījusi interesi par grāmatas izdošanu. Tikšanās
pēc 5. jūnija. Pēc tikšanās tiks ziņots tālāk par progresu.
M. Rūtenbergs apņemas nodot LAAB biedram Anism Birzniekam ziņu par grāmatas objektu
apkopošanu.
9. LAAB eksperts saistībā ar tirdzniecības centra būvniecību Dzelzavas ielā, Rīgā
D.Zigmunde informē, ka no Rīgas pilsētas Apstādījumu inspekcijas ir saņemts lūgums pēc
eksperta koku kultūrvēsturiskā un ainaviskā novērtējuma veikšanai saistībā ar plānoto
tirdzniecības centra izbūvi Dzelzavas ielā Rīgā. Projekta ietvaros paredzēts izcirsts lielu skaitu
esošo koku, vietā paredzot mazāk kā 20 Zviedrijas pīlādžus. No projektētāju puses ainavu
arhitekte Iveta Braumane ir devusi atzinumu, kas atbalsta koku izciršanu. Vai mums ir kāds
eksperts, kas varētu sniegt esošo koku kultūrvēsturisko un ainavisko izvērtējumu?
N.Ņitavska norāda, ka valde ir lēmusi, ka biedrības vārdā nesniedz šāda veida atzinumus, bet gan
aicina uzrunāt ekspertus, kas ir pieteikušies šādus atzinumus sniegt.
Valdes locekļi vienbalsīgi nolemj:
D.Zigmundi sazināties ar Rīgas pilsētas Apstādījumu inspekcijas pārstāvi un aicināt uzrunāt
kādu no LAAB ekspertiem, ar piezīmi, ka šī eksperta viedoklis neatspoguļo visas biedrības
viedokli, bet ir konkrētā eksperta vērtējums.
10. Valdes sēžu grafiks un tematika
D.Zigmunde aicina sagatavot valdes sēžu grafiku, ietverot arī tematiskās jomas, kurās aicināti
piedalīties arī šajos jautājumos ieinteresētie biedri.
Valdes locekļi vienbalsīgi nolemj:
atbalstīt šāda grafika izveidi, nosakot, ka iespējamais sēžu laiks varētu būt katra otrā mēneša
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pēdējā ceturtdiena – uz maiņām nosakot tikšanos Jelgavā un Rīgā. M.Rūtenbergs sagatavos
grafiku, ko valde aizpildīs ar tēmām. Tuvākie iespējamie sēžu laiku – 25.jūlijs, 28.septembris,
30.novembris.
11. Starptautiskais projekts ar LAAB iesaisti – projekta vadītāja LAAB biedre Indra Purs.
D.Zigmunde informē, ka Indra Purs kā LAAB kopsapulcē izvirzītais starptautiskais koordinators,
sadarbībā ar Lietuvas, Igaunijas un Somijas ainavu arhitektūras biedrību pārstāvjiem ir
sagatavojusi projekta pieteikumu, kurš šobrīd ir apstiprināts. Projekta ietvaros tiek piesaistīts
finansējums 20 000 EUR apjomā, bet tam papildus ir jānodrošina vismaz 20% līdzfinansējums
un 20% no piesaistītā finansējums priekšfinansējums līdz gala norēķina saņemšanai no projekta
pārvaldītāja. Informācija par projekta pieteikumu ir tikusi nosūtīta tikai valdes priekšsēdētājai un
atsevišķiem locekļiem. Līdz ar to bažas rada projekta apstiprinājuma juridiskā puse, jo projekta
uzsākšana nav bijusi izskatīta valdes sēdē. Kā arī valdes priekšsēdētāju uztrauc projekta
finansiālā puse, jo I.Purs ir uzņēmusies visu partneru projekta finanšu plūsmas pārraudzību un
īstenošanu, bet projektā paredzēts līdzfinansējums un priekšapmaksa, kas jāsedz līdz projekta
pēdējās atskaites apstiprinājumam un noslēguma summas 20% apjomā saņemšanas, bet
detalizēts grafiks un apraksts, kā līdzfinansējums un priekšfinansējums tiks īstenots šobrīd nav,
vai šīs summas segs visi iesaistītie partneri, vai tikai partneris (LAAB), kas pārvalda projekta
finanses. Nav skaidrības par iesaistītajiem biedriem, plānotajām aktivitātēm un laika grafiku.
I.Rukšāne informē, ka viņu I.Purs ir informējusi par projektu un viņa nesaskata problēmas šī
projekta īstenošanai.
I.Purs (piedaloties Skype tiešsaistē) informē, ka šobrīd notiek pārrunas par projekta uzsākšanas
juridisko pusi. Tiklīdz būs informācija, tā valde tiks informēta. Līdzfinansējumu plānots segt uz
brīvprātīgā darba rēķina, iesaistot biedrības biedrus. Galvenais projekta mērķis ir informācijas
vākšana grāmatas izveidei, kā arī lektoru piesaiste uz nākamo kopsapulci.
N.Ņitavska norāda, ka projekta pieteikumā iekļautais līdzfinansējums, kuru veido LLU telpu
noma, nav juridiski iespējams. Tāpat bažas rada viens no projekta vadošajiem partneriem
pārstāvis, ar kuru iepriekš īstenotajā projektā ir bijušas problēmas.
D.Laiva arī norāda, ka valde būtu jāinformē un jāgūst atbalsts par šādu projektu uzsākšanu.
LAAB valde balso par / pret projekta uzsākšanu.
Valdes locekļi balsojot nolemj: Par – 6; atturas – 2; pret – nav.
Valdes locekļi vienbalsīgi nolemj:
 Turpmāk jebkura projekta pieteikuma sagatavošanas un uzsākšanas iecere ir iepriekš
jāsaskaņo ar LAAB valdi.
 Projekta finansējumu iespējams ieskaitīt LAAB kontā, kas savulaik tika izmantots Leonardo
Da Vinči projekta administrēšanai un nav slēgts.
 I.Purs ir valdei jāiesniedz oficiāls apliecinājums par projekta uzsākšanu un finansējuma
piešķiršanu, aktivitāšu norises un finanšu plūsmas grafiks.
 I.Purs uzņemas atbildību par projekta finanšu plūsmu, tai skaitā, neattiecināmajām izmaksām,
ja tādas radīsies, līdzfinansējumu un priekšfinansējumu. Jāsagatavo brīvprātīgo līgumi.
 I.Purs sagatavo relīzi par projekta norisi un plānotajām aktivitātēm.
12. Atbildes vēstule Uzņēmuma reģistram
D.Zigmunde informē, ka uzņēmuma reģistra vēstulē saistībā ar konstatētajām nepilnībām LAAB
iesniegumā, ir vairāki punkti, kuru izpildes iespējas būtu jānoskaidro UR.
S.Zāģere apņemas konsultēties UR un informēt valdi par turpmāko rīcību.
Sēdi vadīja:

D.Zigmunde

______________________

Sēdi protokolēja:

M.Rūtenbergs

______________________

Datums:_________________________________________
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