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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 

2016.gada 14.novembrī        Nr.16-1-k-prot 

Kopsapulce tiek atklāta plkst.18:30 

 

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

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, Lelde Odziņa, Zane Reizniece 

Skolas administrācijas pārstāvis:  

skolas direktore Sanita Ungura 

Biedrības biedri: 

 43 biedri (biedru reģistrācijas lapas pielikumā) 

Kopsapulces darba kārtība 

1. Dalībnieku reģistrācija. 

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

komisijas ievēlēšana. 

3. Kopsapulces darba kārtības apstiprināšana. 

4. Atskaite par 2015. / 2016.mācību gada budžeta izpildi. 

5. Revidenta ievēlēšana. 

6. Gada pārskata apstiprināšana. 

7. Budžeta projekta 2016. / 2017.mācību gadam apstiprināšana. 

8. Jaunās samaksas kārtības apstiprināšana. 

9. Valdes locekļa maiņa. 

10. Nākamās biedru kopsapulces sasaukšana. 
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1. 

Dalībnieku reģistrācija 

_____________________________________________________________________ 

Dalībai kopsapulcē reģistrējušies 43 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. 

Biedrības 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 - 42 balsis, atturas – 1 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 - 42 balsis, atturas – 1 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 - 41 balsis, atturas – 2 balsis, pret – 0 balsis. 

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

Janu Čirkajevu. 

3. 

Kopsapulces darba kārtības apstiprināšana 

_________________________________________________________________  

Kopsapulces vadītāja Laura Apse-Circene ierosina apstiprināt kopsapulces darba kārtību. 

Informācija par kopsapulces darba kārtību 2016.gada 27.oktobrī nosūtīta visiem biedriem e-

klases pastā. Nav saņemti priekšlikumi papildināt vai mainīt kopsapulcē izskatāmos jautājumus. 

Balsojums: par - 43 balsis, atturas – 0 balsis, pret – 0 balsis. 

Nolēma: Apstiprināt kopsapulces darba kārtību. 
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4. 

Atskaite par 2015. / 2016.mācību gada budžeta izpildi. 

_____________________________________________________________________ 

Valdes locekle Ilva Urbanoviča atskaitās par 2015. / 2016.mācību gada budžeta 

izlietojumu, cita starpā par izdevumiem algām un nodokļiem, klašu ekskursijām, svētku dienām, 

Ziemassvētku paciņām, citiem izdevumu posteņiem, plānotajiem ieņēmumiem un to izpildi.  

Kopsapulces vadītāja Laura Apse-Circene aicina biedrus balsojot apstiprināt 2015. / 

2016.mācību gada budžeta izpildi. 

Balsojums: par - 43 balsis, atturas – 0 balsis, pret – 0 balsis. 

Nolēma: Apstiprināt 2015. / 2016.mācību gada budžeta izpildi. 

 

5. 

Revidenta ievēlēšana. 

_____________________________________________________________________ 

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

Balsojums: par - 43 balsis, atturas – 0 balsis, pret – 0 balsis. 

Nolēma: Ievēlēt par revidentu Arnitu Rengarti.  

 

6.  

Gada pārskata apstiprināšana 

_________________________________________________________________ 

Valdes locekle Ilva Urbanoviča prezentē Biedrības gada pārskatu par laika periodu no 

2015.gada 1.augusta līdz 2016.gada 31.jūlijam. 

Kopsapulces vadītāja Laura Apse-Circene aicina biedrus apstiprināt gada pārskatu.  

Balsojums: par - 43 balsis, atturas – 0 balsis, pret – 0 balsis. 

Nolēma: Apstiprināt Biedrības gada pārskatu par laika periodu no 2015.gada 

1.augusta līdz 2016.gada 31.jūlijam. 

 

7.  

Budžeta projekta 2016. / 2017.mācību gadam apstiprināšana 

_____________________________________________________________________ 

Valdes locekle Lelde Odziņa prezentē budžeta projektu 2016. / 2017.mācību gadam. 

Budžeta projekts 2016.gada 27.oktobrī nosūtīts visiem biedriem e-klases pastā. Nav saņemti 

priekšlikumi izdarīt izmaiņas budžeta projektā.  

Lelde Odziņa informē, ka budžeta posteņi salīdzinājumā ar iepriekšējo mācību gadu 

palikuši nemainīgi. Ziņo par jaunumiem budžeta projektā, kas saistīti ar plānotām izmaiņām 
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samaksas kārtībā. Sadarbībā ar pašvaldības domi ir radīta iespēja vecākiem iekļaut gada 

ienākumu deklarācijā izdevumus par interešu izglītību. Izdevumu postenī: algas un nodokļi, 

izveidojies pārpalikums, jo skolā nebija pilnas slodzes psihologs un logopēds. Ilva Urbanoviča 

ierosina izdevumu posteņa: algas un nodokļi, pārpalikumu 4880,- EUR apmērā novirzīt skolas 

pedagogu motivēšanai, par piemērotāko veidu un laiku izlemjot valdes sēdē. 

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

Balsojums: par - 43 balsis, atturas – 0 balsis, pret – 0 balsis. 

Nolēma: Izdevumu posteņa: algas un nodokļi, pārpalikumu 4880,79 EUR apmērā 

novirzīt skolas pedagogu motivēšanai, par piemērotāko veidu un laiku izlemjot valdes sēdē.  

Biedri interesējas par iespēju iegādāties papildu drēbju žāvētājus. Valdes locekle Ilva 

Urbanoviča atbild, ka skolas jaunajā korpusā, kur būs telpas 4.-6.klašu skolēniem, ir uzstādīts 

atsevišķs drēbju žāvētājs. Ziņo, ka Biedrība ir saņēmusi mērķa ziedojumu mēbeļu iegādei skolas 

jaunajam korpusam, mēbeles ir piegādātas. Budžeta projektā ir iekļauta jauna pozīcija: izdevumi 

projektiem. Biedri un pedagogi tiek aicināti sagatavot un iesniegt Biedrības valdei projektus. 

Biedrības valde aicina biedrus būt aktīviem un iesaistīties biedrības darbā, atgādinot, ka valdes 

sēdes ir atklātas. 

Skolas direktore Sanita Ungura stāsta par projektiem, kas realizēti skolā pēc vecāku vai 

pedagogu ierosinājuma. 

Kopsapulces vadītāja Laura Apse-Circene aicina biedrus balsojot apstiprināt budžeta 

projektu 2016. / 2017.mācību gadam.  

Balsojums: par - 43 balsis, atturas – 0 balsis, pret – 0 balsis. 

Nolēma: Apstiprināt budžeta projektu 2016. / 2017.mācību gadam.  

 

8.  

Jaunās samaksas kārtības apstiprināšana 

_____________________________________________________________________ 

Valdes locekle Lelde Odziņa skaidro, ka budžeta projekts sagatavots pēc aprēķina, ka 

biedri maksā biedra naudu 25 EUR mēnesī par katru bērnu. Biedra naudas apmērs salīdzinājumā 

ar iepriekšējo mācību gadu ir samazināts. Netiek piedāvāts diferencēt biedra naudas apmēru 

atkarībā no bērnu skaita ģimenē, kuri apmeklē Laurenču sākumskolu, jo šādu biedra naudas 

maksājumu apstrādei un kontrolei nepieciešams liels administratīvais resurss.  

Biedriem tiek sniegtas atbildes uz jautājumiem par maksājumiem biedrībai un 

pašvaldībai par pagarināto dienas grupu un interešu izglītību: tiek plānots noteikt biedra naudas 

apmēru 25 EUR mēnesī, ko vecāki maksās Biedrībai, bet par pagarināto dienas grupu (1.-

4.klase) 20 EUR mēnesī un interešu izglītību 15 EUR mēnesī – pašvaldībai. Laura Apse-Circene 

komentē, ka samaksa par interešu izglītību 15 EUR mēnesī nemainās atkarībā no apmeklēto 
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pulciņu skaita, taču vecākiem ir jāizvērtē savu bērnu spējas, lai lieki nepārslogotu bērnus, ka arī 

atvēlētu viņiem laiku mājas darbu izpildei skolā. Vecāki tiek informēti, ka Biedrība algo 

pagarinātās dienas grupas un interešu izglītības pulciņu koordinatori Aigu Cunsku, pie kuras var 

vērsties ar jautājumiem saistībā ar pagarinātās dienas grupu un interešu izglītību. 

Kopsapulces vadītāja Laura Apse-Circene aicina biedrus balsojot noteikt biedra naudas 

apmēru 25 EUR mēnesī (mācību gada laikā) par katru bērnu, kurš apmeklē Laurenču 

sākumskolu; nediferencēt biedra naudas apmēru atkarībā no bērnu skaita ģimenē, kuri apmeklē 

Laurenču sākumskolu. 

Balsojums: par - 43 balsis, atturas – 0 balsis, pret – 0 balsis. 

Nolēma: Noteikt biedra naudas apmēru 25 EUR mēnesī (mācību gada laikā) par 

katru bērnu, kurš apmeklē Laurenču sākumskolu; nediferencēt biedra naudas apmēru 

atkarībā no bērnu skaita ģimenē, kuri apmeklē Laurenču sākumskolu. 

Tiek piedāvāts noteikt biedra naudas atlaidi pedagogiem, kuru bērni apmeklē Laurenču 

sākumskolu: 100% atlaide pedagogiem ar pilnu slodzi; 50% atlaide pedagogiem ar nepilnu 

slodzi.  

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

biedra naudas atlaidi pedagogiem, kuru bērni apmeklē Laurenču sākumskolu: pedagogiem ar 

pilnu slodzi - 100% atlaide; pedagogiem ar nepilnu slodzi - atlaide proporcionāli slodzei. 

Balsojums: par - 43 balsis, atturas – 0 balsis, pret – 0 balsis. 

Nolēma: Noteikt biedra naudas atlaidi pedagogiem, kuru bērni apmeklē Laurenču 

sākumskolu: pedagogiem ar pilnu slodzi - 100% atlaide; pedagogiem ar nepilnu slodzi - 

atlaide proporcionāli slodzei.  

2.a klases vecāku pārstāve A.Ciagune ierosina noteikt biedra naudas atlaidi 100% apmērā 

Biedrības valdes locekļiem, kuru bērni apmeklē Laurenču sākumskolu. 

Pēc diskusijas par plānoto budžeta izpildi un nemaksātājiem, kopsapulces vadītāja Laura 

Apse-Circene aicina biedrus balsot par priekšlikumu noteikt biedra naudas atlaidi 100% apmērā 

Biedrības valdes locekļiem, kuru bērns/-i apmeklē Laurenču sākumskolu. 

Balsojums: par - 39 balsis, atturas – 4 balsis, pret – 0 balsis. 

Nolēma: Noteikt biedra naudas atlaidi 100% apmērā Biedrības valdes locekļiem, 

kuru bērns/-i apmeklē Laurenču sākumskolu.  

 

9. 

Valdes locekļa maiņa 

____________________________________________________________________ 

Valdes locekle Lelde Odziņa informē biedrus, ka vēlas atkāpties no valdes locekļa amata. 

Biedriem tiek jautāts, vai ir kāds, kurš vēlas ieņemt valdes locekļa amatu. Valdes locekle Laura 
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Apse-Circene izvirza priekšlikumu ievēlēt jaunu valdes locekli no klašu pārstāvju vidus, kuri ir 

aktīvi iesaistījušies biedrības darbā. Tiek izvirzīta Ineses Smilškalnes kandidatūra. Biedri tiek 

aicināti balsot par Ineses Smilškalnes ievēlēšanu Biedrības valdes locekļa amatā. 

Balsojums: par - 42 balsis, atturas – 1 balss, pret – 0 balsis. 

Nolēma: Ievēlēt par Biedrības valdes locekli Inesi Smilškalni.  

 

10. 

Nākamās biedru kopsapulces sasaukšana 

____________________________________________________________________ 

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

nākošās biedru kopsapulces datumu un laiku - 2017.gada 18.septembris, plkst.18.30. Ja būs 

nepieciešams, valde sasauks kopsapulci pirms šī datuma. 

Balsojums: par - 43 balsis, atturas – 0 balsis, pret – 0 balsis. 

Nolēma: Noteikt nākošās biedru kopsapulces datumu un laiku - 2017.gada 

18.septembris, plkst.18.30.  

 

Kopsapulce tiek slēgta plkst.19:10 

 

Kopsapulces vadītāja       L.Apse-Circene 

 

Protokolists        I.Smilškalne 


