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BBIIEEDDRRUU  SSAAPPUULLCCEESS  PPRROOTTOOKKOOLLSS  NNRR..  22002233--11  
 
Mārupē 2023. gada 23. martā plkst. 18:00 
 
Biedru sapulci sasaukusi valde, biedriem paziņojot par sapulci: 
1) 2023.gada 28.februārī, 7.martā un 21.martā, nosūtot paziņojumus pa e-pastu; 
2) ar publikāciju biedrības mājaslapā (www.marupesuznemeji.lv) 2023.gada 

28.februārī; 
3) kā arī ar publikāciju Facebook lapā 2023.gada 28.februārī. 
 
Sapulci atklāj biedrības valdes priekšsēdētājs Silvestrs Savickis. Biedru sapulce 

notiek hibrīda formātā – klātienē un Zoom tiešsaistes platformā. Biedru sapulcē 
piedalās 43 no 69 biedrības biedriem. Biedru sapulce saskaņā ar statūtu 
noteikumiem ir lemttiesīga. 

 
Biedru sapulces darba kārtība: 
1. Sapulces vadītāja un protokolista ievēlēšana; 
2. Valdes atskaite un gada pārskata apstiprināšana; 
3. Biedru naudas grozījumu apstiprināšana; 
4. Valdes locekļa ievēlēšana; 
5. Revīzijas komisijas ievēlēšana. 
 
Sapulce izskatīja un pieņēma sekojošus lēmumus: 
1. Par sapulces vadītāju ir ievēlēts Silvestrs Savickis, personas kods 311269-

10600, bet par protokolistu – Gunita Ievkalne, personas kods 040484-12062. 

Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 
 

2. Biedrības valdes priekšsēdētājs Silvestrs Savickis prezentē valdes atskaiti. 
Valdes locekle Liāna Putniņa prezentē 2022. gada pārskatu. Biedrības revīzijas 
komisijas loceklis Arnis Āķis prezentē revīzijas komisijas atzinumu par 2022. gada 
pārskatu. Sapulce balso par gada pārskata apstiprināšanu. 

Nolemts vienbalsīgi: apstiprināt biedrības 2022. gada pārskatu. 
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3. Valde ierosina noteikt biedru naudu 150.00 EUR ( viens simts piecdesmit 

eiro, 00 centi) gadā. Sapulce balso par biedru naudas palielināšanu. 

42 par, 1 atturas. Pieņemts lēmums noteikt biedru naudu 150.00 EUR gadā. 
 
4. Ņemot vērā valdes locekļa Agra Loca-Dārznieka, personas kods 191186-

10630, iesniegumu par valdes locekļa pilnvaru pārtraukšanu, sapulces vadītājs aicina 
biedrības dalībniekus izvirzīt kandidatūru valdes locekļa kandidāta amatam. 
Biedrības dalībnieks SIA “Sensum”, reģ.nr. 40203399462, izvirza savu kandidatūru 
– valdes locekli Gunitu Ievkalni. Citi kandidāti netiek izvirzīti. Balsojumā ar 43 
balsīm “par” biedrības valdes locekļa amatā tiek ievēlēta: 

Gunita Ievkalne, personas kods 040484-12062, SIA “Sensum” valdes locekle. 
 
5. Par revīzijas komisijas kandidātiem tiek izvirzīti Jurijs Baibakovs, Vēsma 

Ločemele, Viktors Svirčenkovs. Citi kandidāti netiek izvirzīti. Balsojumā ar 43 
balsīm “par” biedrības revīzijas komisijas sastāvā tiek ievēlēti izvirzītie kandidāti: 

Jurijs Baibakovs, personas kods 280883-10622; 
Vēsma Ločmele, personas kods 081156-11810; 
Viktors Svirčenkovs, personas kods 050672-12909. 
 
Sapulce slēgta plkst. 20:40 
Sapulces vadītājs:    Silvestrs Savickis 
Protokolists:     Gunita Ievkalne 


