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“Drošības profesionāļu asociācijas” 

2021.gada 18.marts 

Valdes sēdes protokols Nr.1 

Rīga 

 

18.03.2021.  

Sēdes sākas plkst.10:00 

 

Biedrības “Drošības profesionāļu asociācija” (turpmāk tekstā – Biedrība) valdes sēde tiek 

noturēta attālināti, izmatojot videokonferences zvanu. 

Piedalās: 

Valdes loceklis Artūrs Āmars  

Valdes loceklis Mārtiņš Melnis 

Valdes loceklis Kārlis Apalups  

Pieaicinātās personas: 

Jautājumā par jaunā biedra uzņemšanu pieteicējs Andrejs Ivanovs tiek uzaicināts pieslēgties 

sēdei tieši uz jautājuma izskatīšanu.  

 

Kvorums nodrošināts. Valde ir lemttiesīga. 

 

Sēdi vada: Artūrs Āmars 

Sēdi protokolē: Mārtiņš Melnis 

 

Darba kārtībā:  

 

1. Par Biedrības oficiālās veidlapas apstiprināšanu. 

2. Par Biedrības “Biedru uzņemšanas nolikums” apstiprināšanu.  

3. Par Biedrības jauno biedru pieteikumu izskatīšanu Andrejs Ivanovs. 

Darba kārtības apspriešanas gaita un pieņemtie lēmumi: 

1. Par Biedrības oficiālās veidlapas apstiprināšanu 

Ziņo: Valdes loceklis A.Āmars 

Debatēs piedalās: M.Melnis, K.Apalups, A.Āmars. 

A.Āmars prezentē Biedrības oficiālo veidlapu. Veidlapa tiek noteikta sekojoša:  

1) Augšējā kreisā stūrī Biedrības logo ar uzrakstu sarkanā krāsā.  

2) Veidlapas apakšējā daļā, norādīti Biedrības rekvizīti, kas satur – Biedrības nosaukumu, 

reģistrācijas numuru, juridisko adrese, telefona numuru, e-pasts, mājas lapas adrese un 
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bankas konts. Ja veidlapa tiek parakstīta elektroniski veidlapas apakšējā daļā jābūt norādei 

– Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 

3) Logo tiek norādīts tikai pirmajā veidlapā, Biedrības rekvizīti tiek norādīti katrā veidlapas 

apakšējā sadaļā.  

Lēmums: 

1.1. Apstiprināt veidlapu saskaņā ar pielikumu Nr.1 uz vienas lapas.  

1.2. Turpmāk izmantot valdes apstiprināto vienoto veidlapas paraugu visos iekšējos un ārējos 

dokumentos, nosūtāmajai korespondencei.  

1.3. K.Apalupam nodrošināt veidlapas ievietošanu www.dpalv.lv  biedru sadaļas portālā.  

1.4. Lēmums stājas spēkā 18.03.2021.  

Balsojums: Artūrs Āmars – par, Mārtiņš Melnis – par, Kārlis Apalups – par. 

  

2. Par Biedrības “Biedru uzņemšanas nolikums” apstiprināšanu 

Ziņo: Valdes loceklis M.Melnis  

Debatēs piedalās: A.Āmars, K.Apalups, M.Melnis. 

M.Melnis prezentē Biedrības valdei izstrādāto Biedru uzņemšanas nolikumu, kurā ietvertas 

tādas sadaļās, kā iestāšanās veidi, iestāšanās kritēriji, iestāšanās komisija, iestāšanās kārtībā, 

iestāšanās komisijas locekļu pienākumi, pieteicēja pienākumi un tiesības, biedru maksa.  

Lēmums: 

2.1. Apstiprināt “Biedru uzņemšanas nolikums” saskaņā ar pielikumu Nr.2 uz 4 lapām.   

2.2. K.Apalupam nodrošināt “Biedru uzņemšanas nolikums” izvietošanu www.dpalv.lv 

biedru sadaļas portālā, lai tas būtu pieejams visiem Biedrības biedriem. 

2.3. Turpmāk valdei vadīties pēc Biedru uzņemšanas kritērijiem, visus potenciālos biedrus 

iepazīstināt sarunā ar uzņemšanas kritērijiem un kārtību.   

2.4. Lēmums stājās spēkā 18.03.2021.  

Balsojums: Artūrs Āmars – par, Mārtiņš Melnis – par, Kārlis Apalups – par.  

 

3. Par Biedrības jauno biedru pieteikumu izskatīšanu, pieteikuma iesniedzējs Andrejs 

Ivanovs 

Ziņo: Valdes loceklis Kārlis Apalups  

Debatēs piedalās: A.Āmars, M.Melnis, K.Apalups  

Piedalās pieteikuma pieteicējs Andrejs Ivanovs 

http://www.dpalv.lv/
http://www.dpalv.lv/
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K.Apalups informē par saņemto jaunā biedra pieteikumu no Andreja Ivanova, kurš tiek 

uzaicināts uz sarunu.  

Sarunu uzsākot A.Āmars iepazīstina pieteicēju ar Biedrības mērķiem, vīziju un struktūru. 

M.Melnis iepazīstina pieteicēju ar “Biedru uzņemšanas nolikumu”. 

Vārds tiek dots pieteicējam, kurš sevi iepazīstina, izstāsta savu darba pieredzi un motivāciju 

pieteikuma veikšanai.  

Valde diskutē ar pieteicēju par nozares jautājumiem, sarunas ilgums ar pieteicēju aptuveni 40 

minūtes.  

Pēc sarunas valde izsaka pateicību pieteicējam par sarunu un informē par to, ka pieteicējs tiks 

informēts par valdes lēmumu atbilstoši Biedrības statūtiem un Biedru uzņemšanas nolikums, 

pēc kā ar pieteicēju tiek pārtraukta saruna.   

Valde diskutē par pieteicēju un saņemot informāciju.  

Lēmums: 

3.1. Uzņemt pieteicēju A.Ivanovu Biedrībā.  

3.2. K.Apalupam informēt pieteicēju par pozitīvo lēmumu rakstiski elektroniskā veidā un 

kārtību par biedru iestāšanās maksas veikšanu.  

3.3. Lēmums stājas spēkā brīdī, kad pieteicējs veicis biedra iestāšanās maksas samaksu uz 

Biedrības norādīto kontu, kas jāsamaksā piecu darba dienu laikā no paziņojuma 

saņemšanas par valdes lēmumu.  

Balsojums: Artūrs Āmars – par, Mārtiņš Melnis – par, Kārlis Apalups – par.  

 

Sēdes beigas plkst.11:30 

 

Protokols tiek sagatavots un parakstīts divu darba dienu laikā.  

 

Pielikumā 

Pielikums Nr.1 Apstiprinātā veidlapa uz 1 lapas  

Pielikums Nr.2 “Biedru uzņemšanas nolikums” uz 4 veidlapām 

 

Valdes loceklis                                                                                                Artūrs Āmars 

Valdes loceklis                                                                                                Mārtiņš Melnis 

Valdes loceklis                                                                                                Kārlis Apalups 

 

 

 

 


