LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BIEDRĪBAS
32. ĀRKĀRTAS KOPSAPULCE
Protokola Nr.45/2018
2018.gada 2.februārī plkst. 18.30,
Valdekas pilī, Vides un būvzinātņu fakultātes mācību korpusā “Valdeka”,
Rīgas ielā 22, Jelgavā.
Kopsapulci vada: Natālija Ņitavska
Protokolē: Mārtiņš Rūtenbergs

Biedru kopsapulci sasaukusi valde, pēc 2017. gada 14.decembra valdes sēdes vienbalsīga
lēmuma, biedriem 2018. gada 11.janvārī izsūtot rakstisku uzaicinājumu visiem biedrības
biedriem piedalīties biedru sapulcē, kura paredzēta 2018. gada 2.februārī.
LAAB 32.ārkārtas kopsapulces darba kārtība:
1. Ārkārtas kopsapulces atklāšana, vadītāja, protokolētāja izvēle.
2. LAAB statūtu jaunās redakcijas izklāsts
3. Balsošana
1. M.Markova pasludina LAAB 32.ārkārtas kopsapulci par atklātu, informējot klātesošos, ka
atbilstoši LAAB statūtiem kopsapulcē piedalās 21 balstiesīgie LAAB biedri – (10 biedri
klātienē, 11 pilnvaras un 3 bez balss tiesībām.).
M.Markova apņemas vadīt kopsapulci, kopsapulci protokolēt apņemas M.Rūtenbergs.
M.Markova aicina no klātesošajiem izvirzīt divus pārstāvjus balsu skaitīšanas komisijai.
Balsu skaitīšanai tiek izvirzīti pretendenti – Lilita Zeltiņa.
Biedri tiek aicināti apstiprināt:
▪
Kopsapulci vada – Madara Markova
▪
Kopsapulci protokolē – Mārtiņš Rūtenbergs
▪
Balsu skaitīšanas komisija – Lilita Zeltiņa.
BALSOJUMS: PAR: 21
PRET: 0
ATTURAS: 0
LĒMUMS: Kopsapulce apstiprina:
▪
Kopsapulci vada – Madara Markova
▪
Kopsapulci protokolē – Mārtiņš Rūtenbergs
▪
Balsu skaitīšanas komisija – Lilita Zeltiņa.

2. M.Markova un L.Zeltiņa izklāsta jauno statūtu redakcijas izmaiņas.

3.Balsošana
Priekšlikums balsošanai:
Biedrības aktīvākai un mērķtiecīgākai darbībai ierosinām balsojumus:
1. Grozījumu izdarīšana statūtu 1.1punkta grozīšana – nosaukuma maiņa
Mainīt biedrības nosaukumu no LAAB uz LAAA (Latvijas Ainavu arhitektu asociācija) un
6.2.2. pilntiesīgajam biedram, izņemot gadījumu, kad biedru sapulce lemj par darījuma
noslēgšanu ar šo biedru vai prasības celšanu vai lietas izbeigšanu pret šo biedru, ir
balsstiesības kārtējā kopsapulcē, ja viņš ir veicis biedra naudas maksājumus pilnā apjomā
saskaņā ar 4.nodaļas 2.punktu.
Biedri tiek aicināti balsot par LAAB statūtu jauno redakciju:
BALSOJUMS: PAR: 20
PRET: 1
ATTURAS: 0
LĒMUMS: Kopsapulce atbalsta grozījumu izdarīšanu statūtos.

Kopsapulce tiek slēgta plkst.18.50
Kopsapulces vadītāja: Madara Markova _______________________
Protokolētāja: Mārtiņš Rūtenbergs

_____________________

