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IEVADS 

1. Katram biedram, kas būs pieteicis dalību kongresā, tiks piešķirts unikāls balsošanas kods, 
kas apliecinās biedra tiesības piedalīties vēlēšanās un balsot par citiem kongresa 
jautājumiem, vienlaikus nodrošinot biedra anonimitāti. 

2. Balsošanas kodu kopā ar norādēm, kā reģistrēties kongresam, saņemsiet uz jūsu norādīto 
e-pasta adresi ne vēlāk kā nedēļu pirms kongresa norises dienas. 

3. Saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likuma 34. panta otro daļu biedrs var piedalīties 
biedru sapulcē arī ar pārstāvja starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot biedru sapulcē 
izdodama rakstveidā un nosūtāma uz e-pastu bibliotekarubiedriba@gmail.com līdz 
17. aprīlim. 

4. Juridiskas personas un fiziskas personas pilvaras veidlapa un cita ar LBB kongresa darba 
kārtību saistīta informācija pieejama tiešsaistē: http://www.bibliotekari.lv/?p=8401. 

BALSU SKAITS 

1. Saskaņā ar LBB valdes un revīzijas komisijas vēlēšanu nolikumu: 
1.1. katram LBB individuālajam vai goda biedram vēlēšanās ir viena balss; 
1.2. katram LBB institucionālajam biedram vēlēšanās ir vismaz viena balss; kopējais balsu 

skaits ir proporcionāls darbinieku skaitam, izmantojot formulu 10 darbinieki 1 balss 
(1–10 darbinieki: 1 balss, 11–19 darbinieki: 2 balsis utt.); 

1.3. vēlēšanu tiesības ir arī katrai LBB institucionālā biedra filiālbibliotēkai, par kuru tiek 
maksāta biedra nauda; to, vai balsošanā par LBB valdi un revīzijas komisiju piedalās 
arī filiālbibliotēkas, vai tikai centrālās bibliotēkas pārstāvis, atdodot balsi par visu 
bibliotēku kopumā, nosaka attiecīgā institucionālā biedra atbildīgais pārstāvis, 
paziņojot to LBB vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai Dacei Ūdrei pa e-pastu 
dace.udre@lnb.lv līdz 17. aprīlim. 

2. Balsojot par citiem kongresa jautājumiem, katram biedram, tajā skaitā LBB institucionālo 
biedru filiālbibliotēkām, ir viena balss. 

3. Kongresā piedalīties aicināti ir visi LBB institucionālo biedru darbinieki, taču balsstiesības 
tiks piešķirtas vienam bibliotēkas pārstāvim. 

VĒLĒŠANU NORISE 

1. Izmantojot tiešsaistes platformu “Zoom”, tiešsistes kongresa čata logā tiks publicēta saite 
uz vēlēšanu formu, kurā jums būs jānorāda balsošanas kods. Ja esat LBB biedrs, bet 
balsošanas kodu neesat saņēmis, lūdzu, nekavējoties sazinieties ar LBB vēlēšanu komisijas 
priekšsēdētāju Daci Ūdri pa e-pastu dace.udre@lnb.lv vai telefonu 26675366. 

2. Valdes vēlēšanas: 
2.1. valdē var tikt ievēlēti 8 kandidāti; 
2.2. ievērojot reģionālās pārstāvniecības principu, no Rīgas/Pierīgas reģiona var tikt 

ievēlēti trīs kandidāti; no Vidzemes reģiona var tikt ievēlēti divi kandidāti; no Latgales, 
Zemgales un Kurzemes reģiona var tikt ievēlēts pa vienam kandidātam; 

2.3. valdi ievēl ar vienkāršu balsu vairākumu; 
2.4. ar valdes kandidātu aprakstu var iepazīties: http://www.bibliotekari.lv/?p=8422. 
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3. Revīzijas komsijas vēlēšanas: 
3.1. revīzijas komisijā var tikt ievēlēti 3 kandidāti, neatkarīgi no reģionālās piederības; 
3.2. revīzijas komsiju ievēl ar vienkāršu balsu vairākumu; 
3.3. ja revīzijas komisijas kandidāts vienlaicīgi kandidē arī uz valdi un tiek ievēlēts valdē, 

tad iegūto balsu skaits revīzijas komisijas vēlēšanās netiek ņemts vērā. 
4. Kongresa dalībieki patstāvīgi un pēc brīvas izvēles balso par kandidātiem, izdarot vēlēšanu 

formā atzīmi tam paredzētajā vietā pret savu izvēlēto kandidātu vārdiem un uzvārdiem, 
veicot ne mazāk kā vienu un ne vairāk kā astoņas atzīmes par valdes kandidātiem un ne 
mazāk kā vienu un ne vairāk kā trīs atzīmes par revīzijas komisijas kandidātiem. 

BALSOJUMA NORISE PAR CITIEM KONGRESA JAUTĀJUMIEM 

1. Izmantojot tiešsaistes platformu “Zoom”, tiešsistes kongresa čata logā par katru kongresa 
darba kārtības jautājumu tiks publicēta saite uz balsojuma formu, kurā jums būs jānorāda 
balsošanas kods. Ja esat LBB biedrs, bet balsošanas kodu neesat saņēmis, lūdzu, 
nekavējoties sazinieties ar LBB vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Daci Ūdri pa e-pastu 
dace.udre@lnb.lv vai telefonu 26675366. 

2. Balsojuma formā jums būs iespēja atzīmēt vienu no atbilžu variantiem “par”, “pret”, 
“atturos”. 

3. Lēmums par statūtu grozījumiem ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas 
no klātesošajiem biedriem. Lēmums par citiem kongresa jautājumiem ir pieņemts, ja par 
to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. 

 

 

 

Vēlēšanu komisijas priekšsēdētaja: 
LBB valdes locekle Dace Ūdre 
 
Vēlēšanu komisijas locekļi: 
Vidzemes nodaļas vadītāja Olga Kronberga 
Latgales nodaļas vadītāja Inta Kušnere 
Zemgales nodaļas vadītāja Aiga Volkova 
Kurzemes nodaļas vadītājs Mārtiņš Lagzdons 
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