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Biedrības “LATVIJAS AEROKLUBS”(LAK) 

Reģ.Nr. 40008028899 
Biedru kopsapulces protokols Nr. 1/2021. 

 
2021.gada 21.marts 11:30 ZOOM platforma 
Biedru kopsapulci sasaukusi valde, biedriem paziņojot elektroniski par kopsapulci 2021.gada 
6.martā biedru e-pastu adresēs. 
 
DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par biedru sapulces vadītāja, protokolētāja, balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšanu; 
2. Par darba kārtības apstiprināšanu; 
3. Par iepriekšējās kopsapulces protokola apstiprināšanu – protokols pieejams šeit - 
https://68337751-b474-46f9-8aa4-
6321e52196c2.filesusr.com/ugd/138113_fad4aa11323041c69d4c6e6cfa3aea39.pdf 
4. Par LAK prezidenta, revidenta un darba komisiju ziņojumiem; 
5. Par LAK gada pārskatu; 
6. Par revidenta ievēlēšanu; 
7.Par LAK valdes sēžu protokolu apstiprināšanu; 
8. Citi jautājumi. 

 
Sapulcē piedalās 9 biedri no 9 biedriem. T.i.100% no reģistrēto biedru skaita.  

 
SĒDES NORISE: 
1. Par biedru sapulces vadītāja, protokolētāja, balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšanu. 

NOLĒMA: Par kopsapulces vadītāju tiek ievēlēts Normunds Pakulis, par kopsapulces protokolisti tiek 
ievēlēta Ināra Avotiņa, par balsu skaitītāju tiek ievēlēta Maija Burdaja. 
“PAR” – 9; “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav. 
 
2. Par darba kārtības apstiprināšanu. 
Normunds Pakulis aicina atlikt darba kārtības 4., 5., un 6. jautājumus uz nākošo biedru kopsapulci, 
jo ir pagarināts termiņš biedrību gada pārskatu apstiprināšanai un iesniegšanai, un līdz ar to ir 
papildus iespējams sagatavot detalizētāku informāciju par LAK gada pārskatu un darbību. 
NOLĒMA: Izņemt no darba kārtības un atlikt uz nākošo biedru kopsapulci šādus darba kārtības 
jautājumus: 

4. Par LAK prezidenta, revidenta un darba komisiju ziņojumiem. 
5. Par LAK gada pārskatu. 
6. Par revidenta ievēlēšanu. 

“PAR” – 9; “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav. 
 
3. Par iepriekšējās kopsapulces protokola apstiprināšanu –  

protokols pieejams šeit - https://68337751-b474-46f9-8aa4-
6321e52196c2.filesusr.com/ugd/138113_fad4aa11323041c69d4c6e6cfa3aea39.pdf 

NOLĒMA: Apstiprināt 2020.gada 22. novembra biedru kopsapulces protokolu Nr. 1-22/11/2020  
“PAR” – 9; “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav. 

https://68337751-b474-46f9-8aa4-6321e52196c2.filesusr.com/ugd/138113_fad4aa11323041c69d4c6e6cfa3aea39.pdf
https://68337751-b474-46f9-8aa4-6321e52196c2.filesusr.com/ugd/138113_fad4aa11323041c69d4c6e6cfa3aea39.pdf
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4. Par LAK prezidenta, revidenta un darba komisiju ziņojumiem.  

(Izņemts no darba kārtības). 
 

5. Par LAK gada pārskatu. 
(Izņemts no darba kārtības). 
 

6. Par revidenta ievēlēšanu. 
(Izņemts no darba kārtības). 
 

7. Par LAK valdes sēžu protokolu apstiprināšanu. 
Normunds Pakulis lūdz apstiprināt šādus valdes sēžu protokolus: 2020.gada 26.decembra valdes 
sēdes protokolu Nr.15; 2021.gada 30.janvāra valdes sēdes protokolu Nr. 1; 2021.gada 12.februāra 
valdes sēdes protokolu Nr.2; 2021.gada 24.februāra valdes sēdes protokolu Nr.3; 2021.gada 
25.februāra valdes sēdes protokolu Nr.4; 2021.gada 06.marta valdes sēdes protokolu Nr. 5. 

 
NOLĒMA: Apstiprināt šādus valdes sēžu protokolus: 
2020.gada 26.decembra valdes sēdes protokolu Nr.15; 2021.gada 30.janvāra valdes sēdes 
protokolu Nr. 1; 2021.gada 12.februāra valdes sēdes protokolu Nr.2; 2021.gada 24.februāra valdes 
sēdes protokolu Nr.3; 2021.gada 25.februāra valdes sēdes protokolu Nr.4; 2021.gada 06.marta 
valdes sēdes protokolu Nr. 5. “PAR” – 9; “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav. 
 
8. Citi jautājumi. 
Notiek diskusija par dažādiem jautājumiem. 
N.Pakulis informē, ka LSFP kopā ar IZM no 2022.gada plāno mainīt federāciju finansēšanas modeli. 
Uz 2021.gadu N.Pakulis piedāvā LSFP piešķirto finansējumu sadalīt pēc principa – daļu finansējuma 
sadalīt vienādi starp visiem LAK biedriem, daļu sadalīt pēc iepriekšējā gada biedru atskaitēs 
norādītajām aktivitātēm. Tiek piedāvāts šo sadalīt 30% vienādi un 70% pēc kritērijiem vai 50% 
vienādi un 50% pēc kritērijiem. 
NOLĒMA: Sadalīt LSFP piešķirto finansējumu 2021.gadam pēc principa – 50 % vienādās daļās, 50 % 
pēc aktivitātēm biedru atskaitēs (neieskaitot LAK administratīvos izdevumus – FAI biedru nauda, 
u.c.). “PAR” – 9; “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav.  
 
 
Sapulces vadītājs  ________________________________ Normunds Pakulis 
Protokoliste  ________________________________ Ināra Avotiņa 


