
Lapa 1 no 2 

 

 
Aldaunes iela 13, Brodi, Jēkabpils novads, LV- 5212, partneriba.selija@inbox.lv 

Reģ.nr.50008087131, SEB banka UNLA LV2X, konts LV73UNLA0050005555988 
 
 

19.04.2021.          Nr. 2021/2 

 

 

 
 

Uzaicinājums uz biedrības “Lauku partnerība Sēlija”  Ārkārtas Kopsapulci 

 

 Ar šo rakstisko uzaicinājumu informējam, ka 2021. gada 11. maijā tiek sasaukta biedrības 

“Lauku partnerība Sēlija” (turpmāk - Biedrība) Ārkārtas Kopsapulce (turpmāk - Kopsapulce). 

            Kopsapulce tiek sasaukta, pamatojoties uz 2021. gada 9. aprīļa informatīvajā vēstulē 

konstatētajiem faktiem un Biedrības biedru iebildumiem – par Kopsapulces sasaukšanas kārtības 

neievērošanu, protokolista neievēlēšanu, nepilnībām Biedru identifikācijā, izvirzīto padomes locekļu 

kandidātu neatbilstību Biedrības statūtiem, kas tika nosūtīta uz Biedrības biedru norādītajiem e – pastiem 

2021. gada 9. aprīlī . Pielikums nr.1.  

  

           Ievērojot COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 37.pantu, Kopsapulce notiks 

attālināti. Šajā paziņojumā par Kopsapulces sasaukšanu ir norādīta kārtība un termiņi, kādos katrs 

Biedrības biedrs vai biedrorganizācijas pārstāvis (turpmāk- Biedrs) var piedalīties un balsot Kopsapulcē, 

izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.  

 

 Uzaicinājums tiek nosūtīts rakstisks uz Biedru pasta adresēm ierakstītas vēstules formā un 

elektroniskas vēstules formā uz Biedru norādītajiem e-pastiem. Uzaicinām Biedru vai tā pilnvaroto 

personu kā pārstāvi piedalīties Kopsapulcē. Pilnvaras jānoformē ievērojot Administratīvā procesa likuma 

38.panta 1.daļu, Ministru kabineta noteikumus Nr. 558, par Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 

kārtība un Biedra Statūtos noteikto kārtību. Pilnvaras jāiesūta parakstītas ar elektronisko parakstu uz 

Biedrības e-pastu: partneriba.selija@inbox.lv, vai jāiesniedz pilnvaras oriģinālu, iepriekš sazinoties ar 

Biedrības izpilddirektoru Gvido Liepiņu tel.nr.29283474, divas dienas pirms Kopsapulces. Ar 

lēmējtiesībām Kopsapulcē piedalās katrs Biedrs ar vienu balsi.  

 

 Biedrus līdz 2021. gada 07. maijam lūdzam apstiprināt dalību Kopsapulcē, nosūtot 

Dalībnieka pieteikuma veidlapu uz Biedrības e-pastu: partneriba.selija@inbox.lv. Dalībnieka 

pieteikuma veidlapa un ar Kopsapulci saistītie dokumenti ir ievietoti Biedrības mājas lapā: 

https://www.partneribaselija.lv/lv/jaunumi/ . Katram Biedram sev ir jānodrošina pieeja tiešsaistes 

platformai “ZOOM”. Ja Biedra izmantojamajā iekārtā (datorā vai telefonā) ZOOM vietne pirms tam nav 

izmantota, tad pirms tās lietošanas ir nepieciešams lejupielādēt paplašinājumu: https://zoom.us/download. 

Pirms Kopsapulces lūdzu atjaunināt iepriekš lejupielādētās ZOOM programmas. 

Pēc lejupielādes, atjaunināšanas vēlams pārstartēt iekārtu. Dalībai Kopsapulcē nepieciešams 

skaļrunis un mikrofons vai austiņas ar mikrofonu un video kamera vai cits tehniskais risinājums, kas 

nodrošina Biedra vizuālo identifikāciju.  

 

 Kopsapulces norises laiks: otrdien, 2021. gada 11. maijā, plkst. 15.00 (reģistrācija no plkst. 

14.30). 

 Kopsapulces norises vieta: video formāts tiešsaistes platformā “ZOOM”: ar saiti -  

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAud--opzMvGdEXm7BPe3jFfqaQkFtNyXKd 
 
Ja izmanto ID un Paroli: 
https://zoom.us/join 
Meeting ID 843 0609 8535 
Parole:  104233 
 

Biedrības “Lauku partnerība Sēlija”  

biedriem  
 

Atbilstoši Biedru sarakstam 
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ZOOM tehniskais nodrošinājums, ļauj fiksēt Kopsapulces norisi (ieraksts), identificēt un uzskaitīt 

balsošanas rezultātus. Kopsapulces gaitas ierakstīšanu nosaka COVID-19 infekcijas izplatības seku 

pārvarēšanas likuma 37.panta 8.punkts.  

 

 Kopsapulces darba kārtība:  

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

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

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. 

 

Biedrības “Lauku partnerība Sēlija” 11.05.2021. Ārkārtas Kopsapulces Darba reglamenta 

projekts. 

 

1. Biedrības Biedri piedalās un balso Kopsapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, tas 

ir, Biedram pieslēdzoties Kopsapulces norises vietai video formāta tiešsaistes platformā “ZOOM”, ko ir 

izveidojusi Biedrības izpilddirekcija.  

2. Lai pieslēgtos Kopsapulces norises vietai - video formātam tiešsaistes platformā “ZOOM”, 

Biedram paziņojumā ir norādīta pieejas saite un parole. Pieslēdzoties tiešsaistes platformai “ZOOM” 

Biedriem ir jāuzraksta sava vārds, uzvārds un nosaukums (ja pārstāv juridisko  personu), 

piemēram (Gvido.Liepiņs/LP Sēlija). Biedrības izpilddirekcija apstiprinās Kopsapulces dalībnieka 

piekļuvi oficiālajam Biedrības tiešsaistes platformas “ZOOM” konta pieslēgumam, ar to arī tiks reģistrēta 

un apstiprināta biedru pilnvarotās personas dalība Kopsapulcē. Saskaņā ar Biedrības Statūtu 8.8. punktu, 

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

balsstiesīgo biedru.  

3. Kopsapulces Darba reglamenta 2.punktā noteiktā kārtība tiek izmantota arī Kopsapulcē dalībai 

uzaicinātajām personām, nodrošinot to tiešsaistes platformas “ZOOM” konta pieslēgumam.  

4.Video formātam tiešsaistes platformā “ZOOM” papildus tiek nodrošināts pieslēgums, lai Biedri 

veicot personisko elektronisko identifikāciju, varētu attālināti veikt balsojumu.  

 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 viena 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”), ierakstot savu 

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

5. Par Biedru dalību un balsojumu Kopsapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, 

Biedrība nodrošina Kopsapulces gaitas ierakstīšanu un fiksēšanu datu nesējos un attiecīgo Kopsapulces 

materiālu glabāšanu. 

 
Biedrības izpilddirektors      Gvido Liepiņš 

 
Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 

 

   
G.Liepiņš 

29283474  

partneriba.selija@inbox.lv 
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