
LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BIEDRĪBAS 

VALDES SĒDE 

Protokols Nr. 40/2017 

2017. gada 13.martā plkst. 18:30. 

Skype. 

 

Sēdi vada: D.Zigmunde 

Protokolē: N.Ņitavska 

 

Valdes sēdē piedalās: N.Ņitavska, D.Zigmunde, D.Laiva, S.Zāģere, I.Rukšāne, L.Lazdāne. 

Atsevišķos jautājumos pieslēdzas M.Markova, H.Gūtmane  

Nepiedalās: L.Zaļā  

 

Darba kārtība:  

1. Juridiskais jaunā nosaukuma nostiprinājums 

2. Kopsapulces protokols, un informācijas publicitāte mājas lapā, facebook 

3. Kopsapulces atbalstītāju informācijas publicēšana 

4. Kopsapulcē apkopotās biedru anketas par dalību kā ekspertam un tematiskajās darba grupās 

5. Tematisko darba grupu sasaukšana un darbs 

6. Kopsapulces izdevumu segšana  

7. Valdes atklāto sēžu darba plāna un tematikas sastādīšana 

8. Jauno biedru uzņemšana 

9. Sertifikācijai saņemtā pieteikuma izskatīšana 

10. Helēnas Gūtmanes sagatavotās vēstules izskatīšana 

11. Pārstāvja starptautiskajās organizācijās apstiprināšana 

12. Par grāmatas sagatavošanas gaitu 

13. Administratora amata vietas apstiprināšana 

 

1. Juridiskais jaunā nosaukuma nostiprinājums 

L.Lazdāne un S.Zāģere informē, ka, pamatojoties uz LAAB 31.kopsapulcē pieņemto lēmumu par 

biedrības nosaukuma maiņu, divu nedēļu laikā no lēmuma pieņemšanas ir jāiesniedz Uzņēmumu reģistrā 

iesniegums par izmaiņām biedrības statūtos un nosaukumā kopā ar pavadošajiem dokumentiem – 

kopsapulces protokola izrakstu un apstiprinājumu par atbilstošās nodevas nomaksu.  

 

S.Zāģere apņemas sagatavot nepieciešamo dokumentāciju līdz 15.03., lai līdz 17.03. to varētu iesniegt 

Uzņēmuma reģistrā. 

 

LAAB valde nolemj, ka izmaiņas biedrības rekvizītos un paziņojums par nosaukuma maiņu bankai tiks 

iesniegts pēc pozitīva lēmuma saņemšanas no Uzņēmuma reģistra. Biedrības mājas lapā un sociālajos 

tīklos, biedrības jaunais nosaukums „Latvijas Ainavu arhitektu asociācija” tiks nomainīts pēc jaunā 

identitātes veidola apstiprināšanas. 

 

2. Kopsapulces protokols, un informācijas publicitāte mājas lapā, facebook 

D.Zigmunde informē, ka biedrības mājas lapā būtu nepieciešams ievietot 31.kopsapulces protokolu, bet 

mājas lapā un sociālajā vietnē Facebook - īsu kopsavilkumu ar vizuālo materiālu. 

D.Laiva ierosina, ka būtu jāpievieno atkārtota informācija un anketas ar iespēju pieteikties kā ekspertam 

un dalībai tematiskajās darba grupās. Tāpat informācija par iespēju ziedot jaunās identitātes izstrādei. 

 

S.Zāģere apņemas sagatavot protokolu un īso aprakstu. 

 

3. Kopsapulces atbalstītāju informācijas publicēšana 

N.Ņitavska atgādina, ka būtu nepieciešams biedrības mājas lapā un uz biedru e-pastiem izsūtīt 

kopsapulces atbalstītāju informācija. 

 

I.Rukšāne apņemas apzināt no atbalstītājiem, kādu informāciju viņi vēlētos publicēt mājas lapā un nosūtīt 

uz biedru e-pastiem. Sagatavoto informāciju nodot Guntai Rozenbergai ievietošanai mājas lapā un 

izsūtīšanai biedriem pa e-pastu.  



4. Kopsapulcē apkopotās biedru anketas par dalību kā ekspertam un tematiskajās darba grupās 

D.Laiva ziņo, ka viņa apņemas kopsapulces laikā savāktās anketas par dalību kā ekspertam un 

tematiskajās darba grupās izskatīt un apkopoto informāciju nosūtīt valdei. 

 

5. Tematisko darba grupu sasaukšana un darbs 

D.Laiva ziņo, ka pēc saņemto anketu izskatīšanas varēs plānot tematisko darba grupu sasaukšanu. 

 

6. Kopsapulces izdevumu segšana  

LAAB valde vienbalsīgi nolemj segt izdevumus N.Ņitavskai un D.Laivai, kas radušies iegādājoties no 

personīgiem līdzekļiem kopsapulces organizēšanai nepieciešamos materiālus. N.Ņitavskai un D.Laivai 

jāsagatavo valdes priekšsēdētājai adresēts iesniegums par līdzekļu atmaksu. 

 

7. Valdes atklāto sēžu darba plāna un tematikas sastādīšana 

D.Zigmunde ierosina, ka, lai laicīgi plānotu LAAB valdes atklātās sēdes un tajās būtu iespējams 

piedalīties arī biedrības biedriem, būtu nepieciešams sastādīt sēžu darba grafiku un katras sēdes tematisko 

jautājumu, kas tiks izskatīts papildus tekošajiem aktuālajiem jautājumiem. Šo informāciju ievietot arī 

mājas lapā ar aicinājumu piedalīties. 

 

N.Ņitavska apņemas sagatavot darba variantu sēžu grafikam un tēmām un nosūtīt valdei izskatīšanai un 

precizēšanai. Kā viena no idejām ir organizēt vienu no valdes sēdēm pēc 21.04. plānotā profesionālās 

pilnveides semināra / praktiskās konferences par sēdes tematiku nosakot profesionālās pilnveides 

semināru, kursu un ekskursiju organizēšanu. Profesionālās pilnveides seminārus iespējas organizēt 

sadarbībā ar LLU Mūžizglītības centru, tādējādi ir iespēja piešķirt arī atbilstošu sertifikātu par semināra 

apmeklējumu. 

 

D.Laiva apņemas izskatīt saņemtās anketas un informēt par šo sēdi tos biedrus, kas izteikuši vēlmi 

līdzdarboties profesionālās pilnveides semināru / ekskursiju organizēšanā. 

 

8. Jauno biedru uzņemšana 

M.Markova informē, ka ir saņemti biedru atbalstītāju pieteikumi no Alises Zālītes un Lolitas Hercogas.  

LAAB valde iepazīstas ar saņemtajiem pieteikumiem un secina, ka tie ir aizpildīti atbilstoši prasībām un 

ir pietiekami, lai uzņemtu jaunos biedrus atbalstītājus.  

 

LAAB valde vienbalsīgi nolemj uzņemt A.Zālīti un L.Hercogu par biedriem atbalstītājiem. 

 

M.Markovai jāizsūta valdes lēmums abām uzņemtajām biedrībā. 

 

9. Sertifikācijai saņemtā pieteikuma izskatīšana 

N.Ņitavska informē, ka joprojām nav atrisināts jautājums ar vairākus mēnešus atpakaļ saņemt 

sertifikācijas pieteikumu. 

 

LAAB valde nolemj informēt par situāciju jauno sertificēšanas administratori Evitu Zavadsku par radušos 

situāciju un lūgt risināt jautājumu, nosūtot biedrības atvainošanās vēstuli un informāciju, ka komisija tiks 

sasaukta līdz maija beigām. D.Laiva apņemas informēt E.Zavadsku.  

 

10. Helēnas Gūtmanes sagatavotās vēstules izskatīšana 

D.Zigmunde informē, ka valde ir saņēmusi Helēnas Gūtmanes sagatavoto vēstuli Rīgas pilsētas 

institūcijām par nepieciešamību organizēt kopēju sapulci un risināt jautājumus, kas saistīti ar apstādījumu 

struktūras kvalitatīvu attīstību un sadarbību šajā jautājumā ar inženierkomunikāciju turētājiem. 

 

S.Zāģere, I.Rukšāne atbalsta vēstules saturu. D.Laiva, N.Ņitavska, D.Zigmunde norāda, ka problēma ir 

aktuāla arī citās Latvijas pilsētās un dažādos publiskās ārtelpas objektos, tāpēc vēstulē būtu nepieciešams 

problēmu aplūkot vispārīgāk, nekoncentrējoties uz konkrētiem objektiem. 

 

D.Zigmunde apņemas apkopot valdes locekļu priekšlikumus un atbilstoši tiem vēstules saturu precizēt. 

Valdes locekļiem savus komentārus jāiesūta līdz 16.03. Darba variants tiks izsūtīts valdei atkārtotai 

izskatīšanai. 



  

11. Pārstāvja starptautiskajās organizācijās apstiprināšana 

H.Gūtmane informē, ka darba un doktora studiju noslodzes dēļ vēlas mazināt savu līdzdalību 

starptautisko jautājumu risināšanā un biedrības pārstāvniecībā starptautiskajās organizācijās. Viņa izvirza 

Indras Purs kandidatūru, kura jau līdz šim ir aktīvi darbojusies starptautisko jautājumu risināšanā. 

 

LAAB valde vienbalsīgi nolemj apstiprināt I.Purs par oficiālo biedrības pārstāvi ar biedrību saistītajās 

starptautiskajās organizācijās. 

 

12. Par grāmatas sagatavošanas gaitu 

I.Rukšāne informē par pirmo sēdi, kurā tika izskatīta plānotās, Latvijas 100gadei veltītās grāmatas/u 

sagatavošanas process. I.Rukšāne apņemas apkopot informāciju un nosūtīt valdei. 

 

13. Administratora amata vietas apstiprināšana 

D.Zigmunde aktualizē jautājumu par biedrības administratora vietas nepieciešamību. 

 

LAAB valde lemj izsludināt pieteikumu uz administratora vietu ar pieteikšanos līdz 25.03. 

 

D.Laiva apņemas sagatavot tekstu vakances izsludināšanai un nosūtīt N.Ņitavskai ievietošanai mājas 

lapā, facebook un nosūtīšanai biedriem pa e-pastu. 

 

 

Valdes sēde tiek slēgta 20.00. 

 

Sēdi vadīja:   D.Zigmunde   ______________________ 

 

Sēdi protokolēja:  N.Ņitavska  ______________________ 
 


