
 
VALDES SĒDES PROTOKOLS Nr. 2/2020 

 
Sēdes norises datums: 19.05.2020.  
Sēdes norises vieta: Liepāja, A.Klints iela 2 
Valdes sēde sasaukta: mutiski, sasauc valdes loceklis N.Pakulis 
 
Sēde sākas: plkst.17:15 
Piedalās: LAK Prezidents/valdes priekšsēdētājs  Normunds Pakulis 
  Valdes locekle     Maija Burdaja 
  Izppilddirektore    Ināra Avotiņa 
   
Valdes sēdi vada:    Normunds Pakulis 
Valdes sēdi protokolē:   Ināra Avotiņa 
 
Darba kārtība: 
1. Par lietu nodošanu-pieņemšanu. 
2. Par invetarizācijas komisijas apstiprināšanu. 
3. Par video filmas ”LAK 100’’ izveidi. 
 
Sēdes norise: 
 

1. Par lietu nodošanu-pieņemšanu. 
 
N.Pakulis informē, ka sakarā ar jaunas biedrības valdes ievēlēšanu, ir nepieciešams veikt lietu 
nodošanu-pieņemšanu no iepriekšējās valdes. N.Pakulis piedāvā vienoties ar iepriekšējo biedrības 
prezidentu G.Gaili par lietu nodošanu-pieņemšanu ne vēlāk kā līdz 31.05.2020. N.Pakulis lietu 
nodošanai-pieņemšanai no biedrības puses piedāvā apstiprināt komisiju 3 cilvēku sastāvā – 
N.Pakuli, M.Burdaju un I.Avotiņu. Par lietu nodošanu-pieņemšanu ir sastādāms nodošanas-
pieņemšanas akts ar dokumentu un materiālo vērtību aprakstiem.  
Citi priekšllikumi nav saņemti. 
 
Nolēma:  
1.1.Veikt lietu nodošanu-pieņemšanu līdz 31.05.2020.  
1.2.Lietu nodošanai-pieņemšanai no biedrības puses apstiprināt komisiju 3 cilvēku sastāvā – 
N.Pakulis, M.Burdaja un I.Avotiņa.  
1.3.Par lietu nodošanu-pieņemšanu ir noformējams nodošanas-pieņemšanas akts ar dokumentu 
un materiālo vērtību aprakstiem. 
Par – 2, Pret – nav, Atturas – nav.   
 

2. Par invetarizācijas komisijas apstiprināšanu. 
 

N.Pakulis informē, ka sakarā ar jaunas biedrības valdes ievēlēšanu un, lai gūtu pilnīgu priekšstatu 
par situāciju biedrībā, ir nepieciešams veikt inventarizāciju. Ņemot vērā, ka invetarizācija ir veicama 
komisijai ne mazāk kā 3 cilvēku kopskaitā, N.Pakulis piedāvā apstiprināt komisiju 3 cilvēku sastāvā – 
N.Pakulis, M.Burdaja un I.Avotiņa. N.Pakulis piedāvā noteikt inventarizācijas uzsākšanu uzreiz pēc 
lietu nodošanas-pieņemšanas no G.Gaiļa, bet ne vēlāk kā 31.05.2020. un noteikt invetarizācijas 
pabeigšanas termiņu – 30.06.2020. N.Pakulis piedāvā par invetarizācijas komisijas priekšsēdētāju 
apstiprināt N.Pakuli, atbildīgo par dokumentu noformēšanu – M.Burdaju. 
Citi priekšllikumi nav saņemti. 
 
Nolēma:  
2.1.Apstiprināt inventarizācijas komisiju 3 cilvēku sastāvā – N.Pakulis, M.Burdaja, I.Avotiņa.  



2.2.Noteikt inventarizācijas veikšanas laiku 31.05.2020. līdz 30.06.2020. 
2.3.Par invetarizācijas komisijas priekšsēdētāju apstiprināt N.Pakuli, par atbildīgo par dokumentu 
noformēšanu – M.Burdaju. 
Par – 2, Pret – nav, Atturas – nav. 
 

3. Par video filmas LAK 100 izveidi. 
 

I.Avotiņa informē, ka biedrībai LAK šogad aprit 100 gadi. Sakarā ar LAK 100 gadu jubileju, I.Avotiņa 
apņemas 2020.gada laikā organizēt dokumentālas filmas līdz 30 minūšu garumā uzņemšanu, 
piesaistot finansu līdzekļus ārpus LAK budžeta.  
 
Nolēma:  
3.1.Līdz 2020.gada beigām izveidot dokumentālu filmu (līdz 30 minūšu garumā) par LAK 100 gadu 
darbību. 
3.2.Par atbildīgo darbu izpildē un ārējā finansējuma piesaistē noteikt I.Avotiņu.  
3.3.Par aktualitātēm darbu izpildē uzdot I.Avotiņai ziņot pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā 1 
reizi mēnesī. 
Par – 2, Pret – nav, Atturas – nav. 
 
Sēde slēgta: 19:30 
 
Sēdes vadītājs  (personiskais paraksts)  Normunds Pakulis 
Protokolēja   (personiskais paraksts)  Ināra Avotiņa 
 
 
 
19.05.2020. 
 


