
LATVIJAS AGRONOMU BIEDRĪBAS KOPSAPULCES – KONGRESA 

 

PROTOKOLS. 
 

2018. gada  19. novembrī         Jelgavā 

 

 Latvijas Agronomu biedrībā (LAB) ir 22 nodaļas, kurās kopā ir 612 biedri. 

Kopsapulcē – kongresā piedalās 71 LAB biedri, kuri pārstāv 18 nodaļas. Saskaņā ar 

biedrības Statūtiem, kongress ir lemtspējīgs. 

 

 Kongresu atklāj LAB prezidents Valdis Dzenis. 

 

 Kongresa dalībnieki par kopsapulces vadītāju ievēl Dzidru Kreišmani, par 

protokolisti Vitu Cielavu un apstiprina šādu sapulces darba kārtību: 

 

1. Atskaite par LAB darbību laika periodā no 2016. gada jūlija līdz 2018. gada 

novembrim - ziņo LAB prezidents, LAB valdes priekšsēdētājs Valdis Dzenis; 

2. LAB revidentes Ivetas Gūtmanes ziņojums; 

3. LAB GODA BIEDRA nosaukuma piešķiršana; 

4. Par izmaiņām LAB STATŪTOS; 

5. LAB valdes priekšsēdētāja – prezidenta vēlēšanas; 

6. LAB valdes vēlēšanas; 

7. LAB revidenta vēlēšanas. 

8. Debates 

 

1. 

Valda Dzeņa atskaites ziņojums pievienots Protokolam . 

 

2. 

LAB revidentes Ivetas Gūtmanes ziņojums pievienots Protokolam. 

 

3. 

Valdis Dzenis pasniedz LAB “Atzinības rakstus”, Goda biedru kartes un nozīmītes 

jaunajiem Goda Biedriem – Anatolijam Agafonovam, Pēterim Bērziņam, Dzidrai 

Kreišmanei un Birutai Jansonei. 

 

4. 

Dz.Kreišmane. LAB valde iesaka veikt izmaiņas LAB STATŪTOS: 

--- LAB prezidentu ievēlēt nevis uz diviem, bet uz četriem gadiem.  

---- samazināt valdes locekļu skaitu no 15 līdz 9 valdes locekļiem.  

 

Sapulces dalībnieki atbalsta priekšlikumu par prezidenta – valdes priekšsēdētāja ievēlēšanu 

uz četriem gadiem, bet iebilst par valdes sastāva samazināšanu. 

 

A.Siliņš uzskata ka labs ir pašreizējais valdes sastāvs. Valdē pārstāvēti visi novadi, visi 

esam strādājoši cilvēki un ne vienmēr visi var tikt uz valdes sēdēm, tāpēc ir nepieciešami 

divi pārstāvji no katra novada. Ir par 15 cilvēku valdi. 

 

I. Gūtmane 15 cilvēku valde pārāk liela. Septiņi valdes locekļi darbotos katrs savā jomā, 

nozarē. Jāveido plašāka padome no speciālistiem, kura aktīvi darbojas agronomijā. Līdzīga 

sistēma darbojas Somijā.  



R. Krastiņš. Nekad nesanāk visi 15 valdes locekļi. Ziņas nesasniedz novadus. Ja grib izteikt 

idejas, ierosinājumus LAB, ir jābūt LAB biedram.  

I. Gulbe. LAB darbojas un strādā jau 30.gadus, nevar uzreiz pārņemt Somijas vai citas 

valsts sistēmu.  

Sapulces dalībnieki balso par valdes sastāvu: 

Par līdzšinējo valdi - 15 valdes locekļiem – par 32, pret – nav, atturas - nav 

Par 7 cilvēku valdi  - par 23, pret – nav, atturas – nav 

LAB turpinās darboties valde 15 cilvēku sastāvā. 

 

Sapulces dalībnieki balso par izmaiņām LAB STATŪTOS –  

 

 Statūtu 7.9 punktu turpmāk izteikt šādi: ”Pārstāvju sapulce ievēl biedrības prezidentu 

uz četriem gadiem. Biedrības prezidentu ievēl ar vienkāršu balsu vairākumu no klātesošo 

biedru  skaita”.  

Par izmaiņām balso 59 biedri par,  pret – nav, atturas – nav  

 

5. 
 

Dz. Kreišmane ierosina par LAB prezidenti ievēlēt Agritu Biti;  

D. Hincenberga par prezidenta kandidātu izvirza Aivaru Broku. 

I. Gūtmane. kā revidente iebilst pret A. Broka kandidatūru, norādot, ka iepriekšējā A.Broka 

darbība LAB neliecina par viņa spēju vadīt biedrību. Līdz šim A. Broks pārzināja ar LAB 

zemes īpašumu saistītos jautājumus Burtniekos. LAB valde nebija apmierināta ar A. 

Brokam uzticēto pienākumu izpildi.  

A.Broks savu kandidatūru atsauc.  

Dz. Kreišmane aicina prezidentes kandidāti A. Biti iepazīstināt kongresa dalībnieks ar sevi. 

Agrita Bite – esmu no Tukuma novada, dzīvoju Pūrē. Esmu strādājusi par agronomi Pūrē, 

pašlaik strādāju VAAD. Darbojos LAB valdē.  

D. Hincenberga. Kādā virzienā turpmāk jādarbojas LAB? 

A. Bite. Jāturpina strādāt pie LAB statūtiem, Burtnieku pārvaldīšanas un sakārtošanas. 

Novadu un nodaļu biedrības biedriem aktīvāk jāiesaistās LAB darbībā.  

A. Burmistrs. Jāiesaistās sabiedrības informēšanā, kas notiek laukos. Kāpēc lieto AAL? 

Citādāk rodas liela plaisa starp pilsētniekiem un lauksaimniekiem.  

 

Balsojot  par prezidenta kandidāti Agritu Biti - par balso 56 biedri, pret – nav, atturas 

– 3. 

Agrita Bite tiek ievēlēta par LAB prezidenti. 

 

6. 

Kopsapulces dalībnieki piekrīt balsot par visu valdes sastāvu kopā-  

Balsojot par LAB  valdi – par balso  52 biedri,  pret – nav, atturas – 7 biedri. 

 

Tiek ievēlēta LAB valde šādā sastāvā 

1) Valdis Dzenis  

2) Iveta Gūtmane  

3) Dzidra Kreišmane  

4) Rihards Krastiņš  

5) Laima Beroza  

6) Gints Lanka  

7) Vita Cielava  

8) Ainis Daumanis  

9) Anita Lešinska  



10) Ārija Romanovska  

11) Laura Paulovska 

12) Elīza Ilze Malceniece  

13) Dzidra Grīnberga  

14) Ringolds Arnītis  

15)  Aiga Kraukle  

 

7. 

I. Gūtmane par LAB revidentu iesaka ievēlēt LAB biedru Aivaru Jermušu, vadošo pētneku 

no LLU Zemkopības zinātniskā institūta  

  

Balsojot par LAB revidenta kandidātu Aivaru Jermušu - par 61 biedrs, pret – nav, 

atturas – 2. 

 

Par LAB revidentu tiek ievēlēts Aivars Jermušs.  

 

8. 

Debates: 

  

O.Balodis. Neesmu LAB biedrs un mans redzējums no malas. Pats esmu agronoms un tas ir 

liels izaicinājums. Kāpēc neesmu LAB biedrs, neko daudz nezinu par LAB, neesmu 

uzrunāts. Neko neesmu dzirdējis par LAB socmedijos, šad tad LAB Logo parādās 

pasākumos. Šeit pazīstami cilvēki, bet nezināju ka viņi ir LAB biedri. Jaunajiem un valdei – 

rūpēties par atpazīstamību. Nodefinēt skaidrāk LAB mērķus un uzdevumus.  

 

D.Hincenberga. Atbalstu O. Baloža teikto. LAB biedre esmu kopš beigusi LLU. Esmu 

lepna par savu profesiju un aicinu arī jaunos tādiem būt. Ļoti patīk, kā darbojas LAB. 

Dobeles nodaļas vadītāja Anita Lešinska. Tiek rīkoti, organizēti neformāli pasākumi nodaļas 

biedriem.  

 

 

Sapulces  vadītāja                      ( Dz. Kreišmane) 

 

 

Protokolēja                                       (V. Cielava) 

 

 

 

 

 

 


