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Biedrība “Laurenču sākumskolas vecāku atbalsta biedrība” 

Reģ.Nr.50008211561, Zinātnes iela 11, Peltes, Siguldas pag., Siguldas nov., LV-2150  

AS Swedbank, HABALV22, Konta Nr. LV17HABA0551037151293 

e-pasts:laurencubiedriba@gmail.com 

 

Biedru kopsapulces protokols 

(atkārtota) 

Siguldā 

2017.gada 4.aprīlī         Nr.17-1-k-prot 

Kopsapulce tiek atklāta plkst.18:30 

 

Kopsapulci sasauca Laurenču sākumskolas vecāku atbalsta biedrības (turpmāk – Biedrība) valde, 

2017.gada 20.martā nosūtot katram biedram rakstisku (elektroniski) uzaicinājumu e-pastā.  

 

Kopsapulces vadītājs  valdes locekle Laura Apse-Circene 

Protokolē   Inese Smilškalne 

Kopsapulcē piedalās: 

Laurenču sākumskolas vecāku atbalsta biedrības (turpmāk – Biedrība) valdes locekļi: 

 Laura Apse-Circene, Ilva Urbanoviča, Zane Reizniece, Inese Smilškalne 

Biedrības biedri: 

 19 biedri (biedru reģistrācijas lapas pielikumā) 

 

Kopsapulces darba kārtība 

1. Dalībnieku reģistrācija. 

2. Kopsapulces atklāšana, sapulces vadītāja, sekretāra (protokolista) un balsu skaitīšanas 

komisijas ievēlēšana. 

3. Statūtu grozījumu apstiprināšana. 

4. Revidenta ievēlēšana. 

5. Gada pārskata 2016.gadam apstiprināšana. 

6. Biedrības pamatlīdzekļu dāvinājums Laurenču sākumskolai. 

7. Nākamās biedru kopsapulces sasaukšana. 
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1. 

Dalībnieku reģistrācija 

_____________________________________________________________________ 

Dalībai kopsapulcē reģistrējušies 19 biedri. Atbilstoši Biedrības statūtu 7.7.punktam atkārtota 

biedru kopsapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar 

nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri. 

 

2. 

Kopsapulces atklāšana, sapulces vadītāja, sekretāra (protokolista) un balsu skaitīšanas 

komisijas ievēlēšana 

_____________________________________________________________________ 

Kopsapulci atklāj Biedrības valdes locekle Laura Apse-Circene.  

Biedrības valdes locekle Ilva Urbanoviča ierosina ievēlēt par kopsapulces vadītāju 

Biedrības valdes locekli Lauru Apsi-Circeni.  

Balsojums: par – 19 balsis, atturas – 0 balss, pret – 0 balsis. 

Nolēma: Ievēlēt par kopsapulces vadītāju Biedrības valdes locekli Lauru Apsi-

Circeni. 

 

Kopsapulces vadītāja Laura Apse-Circene ierosina ievēlēt par sapulces sekretāru 

(protokolists) Inesi Smilškalni. 

Balsojums: par - 19 balsis, atturas – 0 balss, pret – 0 balsis. 

Nolēma: Ievēlēt par kopsapulces sekretāru (protokolists) Inesi Smilškalni.  

 

Kopsapulces vadītāja Laura Apse-Circene ierosina ievēlēt par kopsapulces balsu 

skaitīšanas komisijas locekļiem Ilzi Šati un Janu Čirkajevu. 

Balsojums: par - 19 balsis, atturas – 0 balss, pret – 0 balsis. 

Nolēma: Ievēlēt par kopsapulces balsu skaitīšanas komisijas locekļiem Ilzi Šati un 

Janu Čirkajevu. 

3. 

Statūtu grozījumu apstiprināšana 

_____________________________________________________________________ 

Valdes locekle Inese Smilškalne informē biedrus par iemesliem, kādēļ nepieciešams 

grozīt biedrības statūtus. Statūtu grozījumu projekts nosūtīts biedriem vienlaicīgi ar paziņojumu 

par kopsapulci. 
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Atbilstoši Biedrību un nodibinājumu likumam statūtos var noteikt, ka biedru sapulces 

pienākumus statūtos noteiktajā apjomā pilda no biedru kopskaita ievēlēta pārstāvju sapulce. Šādi 

turpmāk būtu iespējams taupīt biedru laiku un biedrības resursus, lai pieņemtu lēmumus 

pārstāvju sapulcē, nevis ikreiz sasauktu kopsapulci, uz kuru neierodas lēmumu pieņemšanai 

pietiekams biedru skaits, un pēc divām nedēļām atkārtotu kopsapulci. Visiem biedrības biedriem 

ir tiesības piedalīties pārstāvju vēlēšanās. Pārstāvības normu, pārstāvju izvirzīšanas un 

ievēlēšanas kārtību noteiks valde. 

Valsts ieņēmumu dienesta lēmumā par sabiedriskā labuma organizācijas statusa 

piešķiršanu biedrībai norādīta darbības joma, kurā biedrība veic sabiedriskā labuma darbību – 

labdarība. Biedrība plāno veikt sabiedriskā labuma darbību arī citās jomās, kā izglītības un 

zinātnes atbalstīšana, kultūras un sporta atbalstīšana. Līdz ar to nepieciešams papildināt biedrības 

statūtos norādītos mērķus. 

Kopš biedrības dibināšanas Biedrību un nodibinājumu likums grozīts 5 reizes. Biedrības 

statūti nedrīkst būt pretrunā likumam aktuālā redakcijā. 

Raisās diskusija par pārstāvju skaitu, ievēlēšanas kārtību un pārstāvju sapulces darba 

kārtību. 

Biedri ierosina noteikt, ka katras klases vecākus pārstāvju sapulcē pārstāv 2 personas.    

Kopsapulces vadītāja Laura Apse-Circene aicina biedrus balsojot apstiprināt biedrības 

statūtu grozījumus. 

Balsojums: par - 19 balsis, atturas – 0 balss, pret – 0 balsis. 

Nolēma: Apstiprināt biedrības statūtu grozījumus. 

4. 

Revidenta ievēlēšana. 

_____________________________________________________________________ 

Kopsapulces vadītāja Laura Apse-Circene ierosina ievēlēt par revidentu Arnitu Rengarti. 

Balsojums: par - 19 balsis, atturas – 0 balss, pret – 0 balsis. 

Nolēma: Ievēlēt par revidentu Arnitu Rengarti.  

5.  

Gada pārskata 2016.gadam apstiprināšana 

_________________________________________________________________ 

Valdes locekle Zane Reizniece prezentē biedrības gada pārskatu par 2016.gadu, kas 

nosūtīts biedriem vienlaicīgi ar paziņojumu par kopsapulci. Atbild uz biedru jautājumiem par 

realizētiem pasākumiem un projektiem, saņemtiem ziedojumiem, to izlietojumu, kā arī par 

plānotiem darbiem. Par biedrības gada pārskatu 2016.gadam ir saņemts revidenta atzinums.  

Kopsapulces vadītāja Laura Apse-Circene aicina biedrus apstiprināt gada pārskatu.  
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Balsojums: par - 19 balsis, atturas – 0 balss, pret – 0 balsis. 

Nolēma: Apstiprināt Biedrības gada pārskatu par 2016.gadu. 

6.  

Biedrības pamatlīdzekļu dāvinājums Laurenču sākumskolai 

_____________________________________________________________________ 

Valdes locekle Zane Reizniece informē biedrus, ka biedrībai pieder pamatlīdzekļi, kas 

faktiski atrodas Laurenču sākumskolā un tiek izmantoti sākumskolas skolēnu vajadzībām. 

Laurenču sākumskola nedrīkst ieguldīt līdzekļus svešas kustamas mantas uzturēšanai un 

bojājumu novēršanai. Priekšlikums dāvināt Laurenču sākumskolai šādus biedrības 

pamatlīdzekļus, kas uzskaitīti sarakstā (pielikumā) un kuru kopējā vērtība uz 31.12.2016. 

aprēķināta 11’145,60 EUR apmērā, tai skaitā galda spēles, grāmatu vākojamā mašīna, mūzikas 

instrumenti, tautas tērpi deju kolektīvam, pufi, dīvāni, kukaiņu viesnīca, āra trenažieri. Pilns 

saraksts nosūtīts biedriem vienlaicīgi ar paziņojumu par kopsapulci.      

Biedri ierosina iekļaut dāvinājuma līgumā šādus nosacījumus: dāvanu nedrīkst nodot 

tālāk citām personām, Laurenču sākumskola apņemas par saviem līdzekļiem uzturēt uzdāvinātās 

lietas labā kārtībā. 

Kopsapulces vadītāja Laura Apse-Circene aicina biedrus balsot par priekšlikumu.  

Balsojums: par - 18 balsis, atturas – 1 balss, pret – 0 balsis. 

Nolēma: Dāvināt Laurenču sākumskolai biedrības pamatlīdzekļus pēc saraksta 

(pielikumā), kuru kopējā vērtība uz 31.12.2016. aprēķināta 11’145,60 EUR apmērā. 

Dāvinājuma līgumā iekļaut šādus nosacījumus: dāvanu nedrīkst nodot tālāk citām 

personām, Laurenču sākumskola apņemas par saviem līdzekļiem uzturēt uzdāvinātās 

lietas labā kārtībā. 

7. 

Nākamās biedru kopsapulces sasaukšana 

____________________________________________________________________ 

Kopsapulces vadītāja Laura Apse-Circene aicina biedrus balsot par priekšlikumu uzdot 

valdei noteikt nākošās biedru kopsapulces datumu un laiku pēc nepieciešamības. 

Balsojums: par - 19 balsis, atturas – 0 balss, pret – 0 balsis. 

Nolēma: Uzdot valdei noteikt nākošās biedru kopsapulces datumu un laiku pēc 

nepieciešamības.  

 

Kopsapulce tiek slēgta plkst.19:01 

Kopsapulces vadītāja       L.Apse-Circene 

Protokolists        I.Smilškalne 


