Par 2020. gada LRAL biedru kopsapulci
Labdien,
LRAL valde 12. maijā ir saņēmusi skaidrojumu no LR Uzņēmuma reģistra, ka :
(Seko vēstules teksts):
“Likuma "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā
ar Covid-19 izplatību" 32. pantā noteikts, ka līdz 2020. gada 1. septembrim biedrības biedram ir
tiesības piedalīties un balsot biedru kopsapulcē attālināti, t.i., balsot pirms biedru kopsapulces
vai piedalīties un balsot biedru kopsapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.
Paziņojumā par biedru kopsapulces sasaukšanu norāda kārtību un termiņus, kādos biedri var
izmantot tiesības balsot pirms biedru kopsapulces vai piedalīties un balsot biedru kopsapulcē,
izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.
Biedram ir tiesības rakstveidā (tai skaitā izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus) balsot pirms
biedru kopsapulces, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:
1) balsojums tiek nodots tādā veidā, kas ļauj biedrībai biedru identificēt;
2) balsojums tiek biedrībai nodots vismaz iepriekšējā dienā pirms biedru kopsapulces norises
dienas.
Biedrs, kurš balsojis pirms biedru kopsapulces, var lūgt biedrību apstiprināt balsojuma
saņemšanu. Biedrība pēc biedra balsojuma saņemšanas nekavējoties nosūta biedram
apstiprinājumu, bet pēc balsošanas beigām publisko visu biedru balsojumus.
Ja jums nav iespēja noturēt biedru kopsapulci attālināti, ir jāgaida, kad tiks atcelti valstī noteiktie
pulcēšanās ierobežojumi.”
(teksta beigas)
Šajā sakarā LRAL valde 14. maijā, 2020. gada Pavasara valdes sēdē nolēma:
1. LRAL 2020. Gada biedru sapulci sasaukt 2020. gada 29. maijā pulkst 18.00 (piektdiena),
2. Sapulci sasaukt attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, programmas Zoom
vidē. (Katram LRAL biedram atrodoties brīvi izvēlētā vietā).
Lai to varētu realizēt, LRAL biedriem līdz 29 maijam vēlams:
1. Nodrošināt sev iespēju piedalīties sapulcē ar datoru (telefonu) un programmas Zoom
palīdzību. Ja tomēr kādam nav pieņemams šāds dalības veids, izlasiet tekstu līdz beigām.
2. Atsūtīt valdes priekšsēdētājam - Andrim Bruņeniekam, YL2FD uz adresi
yl2fd(at)apollo(punkts)lv savu aktuālo e-pasta adresi, uz kuru tiks nosūtīts sapulces kods
un parole ar kuriem izziņotajā laikā pieslēgties sapulcei.
Piekļuvi sapulcei ar Zoom palīdzību jānoorganizē savlaicīgi, nākošo divu nedēļu laikā, un tas
aizņem ap 20 minūtes.

1. Jāpiereģistrējas adresē www.zoom.us , nospiežot lodziņu: “SIGN UP, IT’s FREE”, un
aizpilda to, ko tur prasa. Ja Jums jau ir Zoom reģistrācija, to otrreiz atkārtot nevajag.
2. Noinstalējiet uz sava datora, planšetes vai mobīlā telefona Zoom vienkāršāko
(bezmaksas) versiju. Zoom datoram var lejuplādēt tur pat, kur reģistrējāties, telefonam –
Play veikalā (bezmaksas).
3. Pamēģiniet ar kādu sazināties, un paskatīties, kā tas darbojās. Ja datoram nav
videokameras, arī der, vienkārši pārējie Jūs neredzēs. Skaļrunim ir jābūt, mikrafons arī
vēlams (bet laikam - nav obligāts).
4. Sapulci organizēs valdes priekšsēdētājs Andris YL2FD.
Ja kādiem LRAL biedriem nav iespējams piedalīties sapulcē ar datora vai telefona palīdzību,
pieļaujams, ka vairāki biedri izmanto vienu datoru un programmu Zoom, vai sazinās ar mums
caur kādu citu attālinātu sazināšanas veidu. (telefona zvanu, vai 3.677.00 Mhz). Bet par to dariet
mums zināt iepriekš. Tiks veikta elektroniska balsošana.
Atsūtot savu e-pastu ar vēlēšanos piedalīties sapulcē, atbildē Jūs saņemsiet sapulces kodu un
paroli, kā arī sapulces programmu.
Sapulces laikā notiks arī valdes un revīzijas komisijas pārvēlēšanas. Valde sastāv no 5
amatpersonām - valdes priekšēdētāja, tā vietnieka, sekretāra un diviem valdes locekļiem.
Revizijas komisija sastāv no 3 amatpersonām - priekšsēdētāja un 2 locekļiem. Pašreizējās valdes
un revīzijas komisijas pilnvaru termiņš beidzās 02.jūnijā. Lūdzam visus LRAL biedrus izvēlēties, un
jau sākt apspriešanu, jaunās valdes sastāvam un kandidatūrām uz šiem amatiem, lai sapulces
laikā raiti veiktu balsošanu.
Izmantodams iespēju, vēlos griezties pie LRAL biedriem ar sekojošu lūgumu – sakarā ar LRAL
biedrības statūtu pārkāpumu, savu pienākumu pildīšanas laikā, (punkts 8.8.2 – “...Valdes sēdes
protokolu paraksta Valdes priekšsēdētājs un sekretārs (protokolists)…”), lūdzu mani, Andri
Bruņenieku (YL2FD) LRAL nākošajam valdes sastāvam vairāk nevirzīt. Par LRAL ierindas biedru
vēlos palikt.
Valdes priekšsēdētājs,
Andris Bruņenieks, YL2FD

