Stādu Audzētāju Biedrība
Adrese: Miera iela 1, Salaspils, LV-2169
Silvija Apšiniece, mob. 26680957
stadi@stadi.lv, www.stadi.lv

Stādu audzētāju biedrības (SAB) kopsapulce
Vieta: Ozolnieki, Rīgas iela 34
Datums: 2016. gada 22. janvāris

Dienas kārtība
10:30 – Reģistrācija
11:00 – SAB kopsapulces atklāšana /A. Vītoliņš/
Nav kvoruma – 52 mandāti no 113 biedriem. Tiek izsludināta atkārtota kopsapulce
19.februārī Dārzkopības konferences Stādu audzētāju sekcijas laikā Jūrmalā, Bulduru
Dārzkopības vidusskolā.
11:05 – SAB padarītais 2015.gadā, plāni 2016.gadā. Projektu realizācija. Dārzkopības
konference. /A. Vītoliņš/
Pielikumā prezentācija un kosavilkums
11:30 – Dārznīcas projekts. /D.Daukšte, A. Vītoliņš/
Prezentācija
12:00 – Biedru statuss – “goda biedrs” (par ievērojamu ieguldījumu dārzkopības nozarē) un
“klausītājs” (statuss, kas ļauj saņemt informāciju no SAB bez balstiesībām un
citiem bonusiem, t.sk. reģistrācijai Stādu parādēs). Kāda gada biedru naudas
maksa? Balsošana. /A. Vītoliņš/
Ir nepieciešams izcelt tos nozares cilvēkus, kas darbojušies nozares labā nesavtīgi un / vai
radījuši ko inovatīvu, bijuši lieli aktīvisti u.tml. Jāizveido "goda biedra" statuss.
Ir tādi nozares aktīvisti, kas nepiedalās Stādu parādēs, bet vēlas būt par biedriem informācijas
dēļ, arī pasniedzēji, pensionāri u.tml. Jāizveido biedra statuss "klausītājs", par simbolisku
biedru naudu (12 EUR/gadā). Biedram "klausītājs" nav balstiesību un citu bonusu, tikai
saņem informāciju.
12:30 – Statūtu maiņa, lai valdes locekļi par padarīto darbu biedrības labā varētu saņemt
atalgojumu. Balsošana. /A. Vītoliņš/
Atsevišķi valdes locekļi ne tikai braukā reizi mēnesī uz valdes sēdēm, bet arī ziedo savu laiku
regulāri apmeklējot saistītajās institūcijās darba grupas, sapulces un sēdes par ko ir jāsaņem
kopmensācija vismaz degvielas, stāvvietu un pusdienu apmērā. Oficiāli šobrīd nav noteikts
statūtos, ka valdes loceklis drīkst saņemt atalgojumu, tādēļ jāmaina statūti.
Ir atbalsts, ka valdes locekļi saņem atalgojumu. Sagatavot uz Dārzkopības konferenci statūtu
izmaiņas.

12:45 – Valdes locekļiem bonuss – “lielās” biedru naudas statuss, nav jāmaksā biedru
naudu, kā kompensācija braukšanai uz valdes sēdēm un darbs biedrības labā.
Balsošana. /A. Vītoliņš/
Ir tāda situācija, ka daži valdes locekļi mēro pat 200km, lai nokļūtu uz valdes sēdēm.
Regulāri, kad tuvojas valdes vēlēšanas (reizi divos gados) ir jāizvirza valdes locekļu
kandidāti un nav brīvprātīgo biedru vidū, šāda situācija veidojas, jo katram pašam savā
saimniecībā ir daudz darāmā un bez kompensācijām, bonusiem vai kādiem citiem
veicināšanas līdzekļiem, nav iespējams nokomplektēt pat 5 valdes locekļus bez pierunāšanas.
Tādejādi, lai veicinātu vēlmi strādāt biedrības labā, valdes locekļiem tiek piešķirts “lielā”
biedra statuss un nav jāmaksā biedru nauda, kas būtu kā kompensācija vismaz degvielai gada
garumā apmeklējot valdes sēdes.
Pretenziju nav, jānoformulē statūtos uz Dārzkopības konferenci, bet, ko darīt ar valdes
locekļiem, kas nav apmeklējuši vairums valdes sēdes vai dažādu iemeslu dēļ nevar turpināt
darbu? Noformulēt punktu statūtos, ka ir iespējams aizvietot valdes locekli.
13:00 – Kafijas pauze
13:30 – BDSAB un LAAB aktuālais. /A.Birznieks, A. Vītoliņš/
Prezentācija. Visi laipni lūgti atbalstīt Bulduru Dārzkopības skolas attīstības biedrību
iestājoties tajā kā biedri.
14:00 – Diskusijas par Vasaras Stādu parādi. /S.Alta, S.Apšiniece/
Tika gūts atbalsts - pasākumu varētu organizēt Baltijas / Ziemeļvalstu vidū. Jālemj
atkārtotajā kopsapulcē.
14:20 – 13.Latvijas Stādu parādes (13.LSP) aktualitātes. /S.Alta/
Prezentācija
14:40 – Reģistrācija 13.LSP – mandātu secībā. /S.Apšiniece/
15:00 – Diskusijas.
Ir jādomā par sankcijām biedriem, kuri regulāri nepameklē kopsapulces, dēļ kuriem nav
iespējams pieņemt nevienu lēmumu nerīkojot atkārtoto kopsapulci jau gadiem.

17:00 – Pirts pasākums Dalbē. Līdzi groziņi.

