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Biedrības „Lauku partnerība Sēlija” 

Ārkārtas Kopsapulces protokols Nr.1/2021 

 

2021. gada 11. maijā 

 

Biedrības „Lauku partnerība Sēlija” (turpmāk – Biedrība), Ārkārtas Kopsapulci (turpmāk - 

Kopsapulce) sasauc: izpilddirektors Gvido Liepiņš, saskaņā ar Biedrības statūtu 8.4. punktu. 
 

Kopsapulces izziņošana: 2021.gada 19. aprīlī, Uzaicinājums tika nosūtīts rakstisks uz Biedrības 

„Lauku partnerība Sēlija” Biedru pasta adresēm ierakstītas vēstules formā un elektroniskas vēstules 

formā un Biedru norādītajiem e-pastiem. 
  

Kopsapulces norises forma un vieta: video formāts tiešsaistes platformā ZOOM un tehniskais 

nodrošinājums, kas ļauj fiksēt Kopsapulces norisi (ieraksts) un uzskaitīt balsošanas rezultātus.  

Kopsapulces gaitas ierakstīšanu un balsu nodošanu nosaka COVID-19 infekcijas izplatības seku 

pārvarēšanas likuma 37.pants. 
 

Kopsapulcē piedalās: no 80 biedrības biedriem sapulcē piedalās ____ biedri vai to pilnvarotie 

pārstāvji. Kopsapulces dalībnieku elektroniski apliecinātie balsojumi un ZOOM ieraksts pievienoti 

protokola elektroniskam formātam. 

 

Kopsapulce sasaukta: plkst. 15:00 

Kopsapulce atklāta: plkst. ______, beidzas: plkst. _______ 

 

Darba kārtība:  

1. Kopsapulces atklāšana, kvoruma noteikšana, protokolista apstiprināšanu (balsojums), balsu 

skaitītāju apstiprināšanu (balsojums), kopsapulces vadītāja apstiprināšanu (balsojums), 

formalitātes, 

2. Kopsapulces darba kārtības un Kopsapulces Darba kārtības reglamenta apstiprināšana 

(balsojums), 

3. Izpilddirektora Gvido Liepiņa ziņojums, 

4. Revidentes Lauras Ponomarenko atzinums, par 2020. gada pārskata apstiprināšanu, 

5. 2020. gada pārskata apstiprināšana (balsojums), 

6. Biedrības Statūtu grozījumu apstiprināšana (balsojums), 

7. Padomes locekļu izvirzīšana un apstiprināšana (balsojums),  

8. Biedrības organizatoriskie jautājumi. 

 

 

  



1. 

Kopsapulces atklāšana, kvoruma noteikšana, protokolista apstiprināšana (balsojums), balsu 

skaitītāju apstiprināšanu (balsojums), kopsapulces vadītāja apstiprināšana (balsojums), 

formalitātes. 

 

1. Ārkārtas Kopsapulci atklāj Biedrības izpilddirektors Gvido Liepiņš.  

 

Balsošanas kārtība:  

 Balsošana notiek ZOOM platformā. Darba kārtības jautājumos, kuros balsojums ir ar vienu 

izvēli (piemēram: par 2020. gada pārskata apstiprināšana), balsojums notiek ar “par” vai “pret”. Darba 

kārtības jautājumos, kuros ir jāveic izvēle no vairākām izvēlēm (piemēram: Padomes locekļu 

izvirzīšana un apstiprināšana), balsojums notiek atzīmējot balsošanas anketā vienu no Padomes locekļa  

kandidātiem. Par Padomes locekli tiek ievēlēts kandidāts, kas saņēmis visvairāk balsis, bet ne mazāk 

kā 50% + 1 balsi no sapulces dalībnieku skaita.  

 Ja Biedrs tehniski nevarēs veikt balsošanu ZOOM platformā, balsot varēs tiešsaistē mutiski 

ZOOM  platformā, sevi identificējot video režīmā vai ZOOM tērzētavā (“Chat”), ierakstos savu 

balsojumu. 

Biedri, kuri neveiks balsojumu tiks ieprotokolēti, kā “Balsojumā nepiedalās”. 

Biedrības Statūtu 8.8.p. nosaka, ka:” Kopsapulce ir pilntiesīga pieņemt lēmumus, ja lēmumu 

pieņemšanas brīdī sēdē piedalās vairāk par pusi balsstiesīgo biedru.”, 8.9.p. nosaka, ka:” Kopsapulces 

lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk par pusi no klātesošajiem balsstiesīgajiem biedriem. 

 

1.2.Kvoruma noteikšana: 

No 80 biedrības biedriem ZOOM platformā reģistrējušies un Kopsapulcē piedalās  ______ biedri. 

 

Kopsapulces darbā piedalās nepieciešamais dalībnieku kvorums. Saskaņā ar biedrības Statūtu 8.8. 

punktu, Kopsapulce ir pilntiesīga pieņemt lēmumus, ja lēmumu pieņemšanas brīdī sēdē piedalās vairāk 

par pusi balsstiesīgo biedru. 

 

Biedrības 11.05.2021. Kopsapulces darbā piedalās: 

 
N. 

p. 

k. 

Biedrs Pārstāvis 

Pilnvarotā 

persona 

 (ja attiecas) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

 

 



1.3.Par protokolistu izvirza: Ainu Gouģi 

 

ZOOM platformā balsojot ar ____ balsīm par - ______, pret - _____  

NOLEMJ: 

Par Protokolistu apstiprināt  _______________________________  

 

1.4. Par balsu skaitītājām izvirza:  _____________ un ______________  

 

ZOOM platformā balsojot ar ____ balsīm par - ______, pret - _____ 

NOLEMJ: 

Par balsu skaitītājām apstiprināt  _______________________________  

 

1.5. Par Kopsapulces vadītāju izvirza 1. Gvido Liepiņu un 2. __________________ 

 

ZOOM platformā balsojot ar ____ balsīm par - ______, pret - _____  

Vai 

ZOOM platformā balsojot ar ____ balsīm: par – 1. ______, par – 2. _____  

 

NOLEMJ: 

Par Kopsapulces vadītāju apstiprināt _______________  

 

1.6. Kopsapulces darba kārtības un Kopsapulces Darba kārtības reglamenta apstiprināšana:  

 

ZOOM platformā balsojot ar ____ balsīm par - ______, pret - _____ 

NOLEMJ: 

Apstiprināt izsludināto Kopsapulces darba kārtību un Kopsapulces Darba kārtības reglamentu.  

 

2. 

Kopsapulces darba kārtības un Kopsapulces Darba kārtības reglamenta apstiprināšana 

 

ZOOM platformā balsojot ar ____ balsīm par - ______, pret - _____ 

 

NOLEMJ: 

Apstiprināt izsludināto Kopsapulces darba kārtību un Kopsapulces Darba kārtības reglamentu 

 

3. 

Izpilddirektora Gvido Liepiņa ziņojums 

 

Izpilddirektors, izmantojot prezentāciju, ziņo par paveikto 2020.gadā un plānoto 2021.gadā. 

Protokolam pievienota izpilddirektora prezentācija, ar ko klātienē iepazīstina klātesošos biedrus. 

 

4. 

Revidentes Lauras Ponomarenko atzinums, par 2020. gada pārskata apstiprināšanu 

 

Izpilddirektors nolasa revidenta ziņojumu. 

(Protokola pielikumā ziņojumi un finanšu pārskats.) 

 

5. 

2020. gada pārskata apstiprināšana 

 

ZOOM platformā balsojot ar ____ balsīm par - ______, pret - _____ 

 

NOLEMJ: 



Apstiprināt biedrības 2020.gada pārskatu. 

 

6. 

Biedrības Statūtu grozījumu apstiprināšana 

 

Izpilddirektors informē par grozījumu pamatojumu. 

Esošo Biedrības Statūtu vairākos punktos ir noteikta lēmējvaras sasaukšanas kārtība, kura ir 

dažādi juridiski interpretējama. Biedrības padomi, par Statūtu aktualizēšanu, konsultējušais jurists 

Ilgvars Kvants, ieteica precizēt lēmējvaras sasaukšanas kārtību, iesakot noteikt paziņojumu nosūtīšanu 

uz Biedru  Biedrībai paziņotajām elektroniskajām adresēm. Nosūtot rakstiski, ierakstītas vēstules 

formā tiek tērēti lieli finansiālie un administratīvie resursi. 

Statūtu punktu esošā redakcijas: 

8.3. Kārtējā Kopsapulce tiek sasaukta vismaz vienu reizi gadā, bet ne vēlāk kā līdz 
31.martam. Katram biedram tiek nosūtīts rakstisks, tai skaitā – elektroniskās vēstules formā 
- uzaicinājums ne vēlāk kā nedēļu pirms Kopsapulces. 
8.4. Ārkārtas Kopsapulce var tikt sasaukta pēc Izpilddirekcijas, Padomes, Padomes 
priekšsēdētāja iniciatīvas vai, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa 
Partnerības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu. 
9.7. Padomes sēdes sasauc tās priekšsēdētājs, Izpilddirekcija vai vismaz pieci Padomes 
locekļi, katram Padomes loceklim nosūtot rakstisku, tai skaitā – elektroniskās vēstules formā 
- uzaicinājumu ne vēlāk kā nedēļu pirms Padomes sēdes. Padomes sēdes ir lemttiesīgas, ja 
tajās piedalās vismaz puse no Padomes locekļiem. 
10.6. SVVA Padomes sēdes sasauc tās priekšsēdētājs vai Izpilddirekcija, katram SVVA 
Padomes loceklim nosūtot rakstisku, tai skaitā – elektroniskās vēstules formā - uzaicinājumu 
ne vēlāk kā nedēļu pirms SVVA Padomes sēdes. 
 

Statūtu punktu jaunā redakcijas: 

8.3. Kārtējā Kopsapulce tiek sasaukta vismaz vienu reizi gadā, bet ne vēlāk kā līdz 
31.martam. Katram biedram uz Biedrībai paziņoto elektronisko pastu, tiek nosūtīts rakstisks, 

elektroniskas vēstules formā uzaicinājums ne vēlāk kā nedēļu pirms Kopsapulces. 

8.4. Ārkārtas Kopsapulce var tikt sasaukta pēc Izpilddirekcijas, Padomes, Padomes 
priekšsēdētāja iniciatīvas vai, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa 
Partnerības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu. Katram biedram uz Biedrībai paziņoto 

elektronisko pastu, tiek nosūtīts rakstisks, elektroniskas vēstules formā uzaicinājums ne vēlāk kā 

nedēļu pirms Kopsapulces. 

9.7. Padomes sēdes sasauc tās priekšsēdētājs, Izpilddirekcija vai vismaz pieci Padomes 
locekļi, katram Padomes loceklim uz Biedrībai paziņoto elektronisko pastu, tiek nosūtīts rakstisks, 

elektroniskas vēstules formā uzaicinājums ne vēlāk kā nedēļu pirms Padomes sēdes. Padomes 
sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās vismaz puse no Padomes locekļiem. 
10.6. SVVA Padomes sēdes sasauc tās priekšsēdētājs vai Izpilddirekcija, katram SVVA 
Padomes loceklim uz Biedrībai paziņoto elektronisko pastu, tiek nosūtīts rakstisks, elektroniskas 

vēstules formā uzaicinājums ne vēlāk kā nedēļu pirms SVVA Padomes sēdes. 
 

ZOOM platformā balsojot ar ____ balsīm par - ______, pret - _____ 

 

NOLEMJ: 

Apstiprināt Statūtu punktu 8.3., 8.4., 9.7., 10.6., jauno redakciju.  

 

 

7. 

Padomes locekļu izvirzīšana un apstiprināšana 

 

Izpilddirektors informē par Padomes locekļu izvirzīšanu un apstiprināšanu. Biedrības Statūtu 9. nodaļā 



ir noteikta  Biedrības Padomes ievēlēšanas kārtība: 

“9.1. Partnerības Padome ir Kopsapulces ievēlēta pārstāvju lēmējinstitūcija. 

9.2. Partnerības Padome sastāv no piecpadsmit Padomes locekļiem, ievērojot partnerības un teritoriālo 

principu, kas paredz, ka no katra sektora: uzņēmējdarbības, pašvaldības un NVO tiek ievēlēti 5 

Padomes locekļi, vienādā skaitā pārstāvot katru no LP „Sēlija” teritorijas novadiem. 

9.3. Padome pati sadala savus pienākumus Padomes locekļu starpā. 

9.4. Kandidēt Partnerības Padomes locekļa statusam Padomes vēlēšanās var jebkura 18 gadu vecumu 

sasniegusi persona, kas pārstāv Partnerības dalīborganizāciju/individuālo biedru, un ko ir ieteicis 

vismaz viens Partnerības biedrs. 

9.5. Partnerības Padomi ievēl Kopsapulce uz trīs gadiem, ievērojot pēctecības principu, kas paredz, ka 

kārtējās Padomes vēlēšanās daļa Padomes locekļu tiek ievēlēta atkārtoti.” 

Kopsapulces vadītājs aicina Biedrus izvirzīt Biedrības Padomes locekļu kandidātus no Salas novada 

pašvaldības sektora. 

 

1.1. Par Salas novada pašvaldības sektora Biedrības padomes locekļa kandidātiem izvirza 

1.________________ un 2.__________________ 

 

ZOOM platformā balsojot ar ____ balsīm par –  ______, pret - _____  

 Vai  

ZOOM platformā balsojot ar ____ balsīm: par – 1. ______, par – 2. _____  

 

NOLEMJ: 

Apstiprināt   _________________ par Biedrības padomes locekli. 

 

Kopsapulces vadītājs aicina Biedrus izvirzīt Biedrības Padomes locekļu kandidātus no Salas novada 

uzņēmējdarbības sektora. 

 

1.2. Par Salas novada uzņēmējdarbības sektora Biedrības padomes locekļa kandidātiem izvirza 

1.________________, 2.__________________ 

 

ZOOM platformā balsojot ar ____ balsīm par –  ______, pret - _____  

Vai  

ZOOM platformā balsojot ar ____ balsīm: par – 1. ______, par – 2. _____  

 

 

NOLEMJ: 

Apstiprināt   _________________ par Biedrības padomes locekli. 

 

Kopsapulces vadītājs aicina Biedrus izvirzīt Padomes locekļu kandidātus no Salas novada NVO 

sektora. 

 

1.3. Par Salas novada NVO sektora Biedrības padomes locekļa kandidātiem izvirza 

1.________________, 2.__________________ 

 

ZOOM platformā balsojot ar ____ balsīm par –______, pret - _____  

Vai  

ZOOM platformā balsojot ar ____ balsīm: par – 1. ______, par – 2. _____  

 

NOLEMJ: 

Apstiprināt   _________________ par Biedrības padomes locekli. 

 



Kopsapulces vadītājs aicina Biedrus izvirzīt Biedrības Padomes locekļu kandidātus no Krustpils 

novada pašvaldības sektora. 

 

1.4. Par Krustpils novada pašvaldības sektora Biedrības padomes locekļa kandidātiem izvirza 

1.________________ un 2.__________________ 

 

ZOOM platformā balsojot ar ____ balsīm par –  ______, pret - _____  

 Vai  

ZOOM platformā balsojot ar ____ balsīm: par – 1. ______, par – 2. _____  

 

NOLEMJ: 

Apstiprināt   _________________ par Biedrības padomes locekli. 

 

Kopsapulces vadītājs aicina Biedrus izvirzīt Biedrības Padomes locekļu kandidātus no Krustpils 

novada uzņēmējdarbības sektora. 

 

1.5. Par Krustpils novada uzņēmējdarbības sektora Biedrības padomes locekļa kandidātiem izvirza 

1.________________, 2.__________________ 

 

ZOOM platformā balsojot ar ____ balsīm par –  ______, pret - _____  

Vai  

ZOOM platformā balsojot ar ____ balsīm: par – 1. ______, par – 2. _____  

 

 

NOLEMJ: 

Apstiprināt   _________________ par Biedrības padomes locekli. 

 

Kopsapulces vadītājs aicina Biedrus izvirzīt Padomes locekļu kandidātus no Krustpils novada NVO 

sektora. 

 

1.6. Par Krustpils novada NVO sektora Biedrības padomes locekļa kandidātiem izvirza 

1.________________, 2.__________________ 

 

ZOOM platformā balsojot ar ____ balsīm par –______, pret - _____  

Vai  

ZOOM platformā balsojot ar ____ balsīm: par – 1. ______, par – 2. _____  

 

NOLEMJ: 

Apstiprināt   _________________ par Biedrības padomes locekli. 

 

Kopsapulces vadītājs aicina Biedrus izvirzīt Biedrības Padomes locekļu kandidātus no Jēkabpils 

novada pašvaldības sektora. 

 

1.7. Par Jēkabpils novada pašvaldības sektora Biedrības padomes locekļa kandidātiem izvirza 

1.________________ un 2.__________________ 

 

ZOOM platformā balsojot ar ____ balsīm par –  ______, pret - _____  

 Vai  

ZOOM platformā balsojot ar ____ balsīm: par – 1. ______, par – 2. _____  

 

NOLEMJ: 

Apstiprināt   _________________ par Biedrības padomes locekli. 

 



Kopsapulces vadītājs aicina Biedrus izvirzīt Biedrības Padomes locekļu kandidātus no Jēkabpils 

novada uzņēmējdarbības sektora. 

 

1.8. Par Jēkabpils novada uzņēmējdarbības sektora Biedrības padomes locekļa kandidātiem izvirza 

1.________________, 2.__________________ 

 

ZOOM platformā balsojot ar ____ balsīm par –  ______, pret - _____  

Vai  

ZOOM platformā balsojot ar ____ balsīm: par – 1. ______, par – 2. _____  

 

NOLEMJ: 

Apstiprināt   _________________ par Biedrības padomes locekli. 

 

Kopsapulces vadītājs aicina Biedrus izvirzīt Padomes locekļu kandidātus no Jēkabpils novada NVO 

sektora. 

 

1.9. Par Jēkabpils novada NVO sektora Biedrības padomes locekļa kandidātiem izvirza 

1.________________, 2.__________________ 

 

ZOOM platformā balsojot ar ____ balsīm par –______, pret - _____  

Vai  

ZOOM platformā balsojot ar ____ balsīm: par – 1. ______, par – 2. _____  

 

NOLEMJ: 

Apstiprināt   _________________ par Biedrības padomes locekli. 

 

Kopsapulces vadītājs aicina Biedrus izvirzīt Biedrības Padomes locekļu kandidātus no Viesītes novada 

pašvaldības sektora. 

 

1.10.  Par Viesītes novada pašvaldības sektora Biedrības padomes locekļa kandidātiem izvirza 

1.________________ un 2.__________________ 

 

ZOOM platformā balsojot ar ____ balsīm par –  ______, pret - _____  

 Vai  

ZOOM platformā balsojot ar ____ balsīm: par – 1. ______, par – 2. _____  

 

NOLEMJ: 

Apstiprināt   _________________ par Biedrības padomes locekli. 

 

Kopsapulces vadītājs aicina Biedrus izvirzīt Biedrības Padomes locekļu kandidātus no Viesītes novada 

uzņēmējdarbības sektora. 

 

1.11.  Par Viesītes novada uzņēmējdarbības sektora Biedrības padomes locekļa kandidātiem izvirza 

1.________________, 2.__________________ 

 

ZOOM platformā balsojot ar ____ balsīm par –  ______, pret - _____  

Vai  

ZOOM platformā balsojot ar ____ balsīm: par – 1. ______, par – 2. _____  

 

NOLEMJ: 

Apstiprināt   _________________ par Biedrības padomes locekli. 

 



Kopsapulces vadītājs aicina Biedrus izvirzīt Padomes locekļu kandidātus no Viesītes novada NVO 

sektora. 

 

1.12.  Par Viesītes novada NVO sektora Biedrības padomes locekļa kandidātiem izvirza 

1.________________, 2.__________________ 

 

ZOOM platformā balsojot ar ____ balsīm par –______, pret - _____  

Vai  

ZOOM platformā balsojot ar ____ balsīm: par – 1. ______, par – 2. _____  

 

NOLEMJ: 

Apstiprināt   _________________ par Biedrības padomes locekli. 

 

Kopsapulces vadītājs aicina Biedrus izvirzīt Biedrības Padomes locekļu kandidātus no Aknīstes novada 

pašvaldības sektora. 

 

1.13.  Par Aknīstes novada pašvaldības sektora Biedrības padomes locekļa kandidātiem izvirza 

1.________________ un 2.__________________ 

 

ZOOM platformā balsojot ar ____ balsīm par –  ______, pret - _____  

 Vai  

ZOOM platformā balsojot ar ____ balsīm: par – 1. ______, par – 2. _____  

 

NOLEMJ: 

Apstiprināt   _________________ par Biedrības padomes locekli. 

 

Kopsapulces vadītājs aicina Biedrus izvirzīt Biedrības Padomes locekļu kandidātus no Aknīstes novada 

uzņēmējdarbības sektora. 

 

1.14.  Par Aknīstes novada uzņēmējdarbības sektora Biedrības padomes locekļa kandidātiem izvirza 

1.________________, 2.__________________ 

 

ZOOM platformā balsojot ar ____ balsīm par –  ______, pret - _____  

Vai  

ZOOM platformā balsojot ar ____ balsīm: par – 1. ______, par – 2. _____  

 

NOLEMJ: 

Apstiprināt   _________________ par Biedrības padomes locekli. 

 

Kopsapulces vadītājs aicina Biedrus izvirzīt Padomes locekļu kandidātus no Aknīstes novada NVO 

sektora. 

 

1.15.  Par Aknīstes novada NVO sektora Biedrības padomes locekļa kandidātiem izvirza 

1.________________, 2.__________________ 

 

ZOOM platformā balsojot ar ____ balsīm par –______, pret - _____  

Vai  

ZOOM platformā balsojot ar ____ balsīm: par – 1. ______, par – 2. _____  

 

NOLEMJ: 

Apstiprināt   _________________ par Biedrības padomes locekli. 

 

 



8. 

Biedrības organizatoriskie jautājumi 

 

 

 

 

 

Kopsapulces protokola pielikumi:  

 

 

 

Protokolu sagatavoja:      _____________________     

 

Kopsapulci vadīja: _____________________     


