
Biedrības “Latvijas Aeroklubs” (LAK), reģ.nr. 4000802889 
VALDES SĒDES PROTOKOLS Nr. 9/2020 

 
Sēdes norises datums: 25.09.2020. 
Sēdes norises vieta: Liepāja, Krūmu iela 29 
Valdes sēde sasaukta: 19.09., sasauc valdes loceklis N.Pakulis 
Sēde sākas: plkst.18:00 
Piedalās: LAK valdes priekšsēdētājs Normunds Pakulis 
 Valdes locekle  Maija Burdaja 
  Izpilddirektore Ināra Avotiņa 
Valdes sēdi vada: Normunds Pakulis 
Valdes sēdi protokolē:  Ināra Avotiņa 
 
Darba kārtība: 

1. Izmaiņas VB tāmē 

2. Juridiskās palīdzības līgums 
 

Sēdes norise: 
1. Izmaiņas VB tāmē 

N.Pakulis informē, ka sakarā ar plānoto pasākumu norises laiku pārcelšanu, nepieciešams 
apstiprināt izmaiņas  05.03.2020. Sadarbības līguma Nr.2.2.1.1-20/01 ar Latvijas Sporta 
Federāciju Padomi (LSFP) plānoto pasākumu izdevumu tāmē. Uzdot biedriem (uz kuriem 
attiecināms) iesniegt koriģēto plānoto pasākumu tāmi līdz š. g. 30.oktobrim. Pēc koriģēto tāmju 
saņemšanas no biedriem, kur attiecināms, veikt korekcijas 05.03.2020. Sadarbības līguma 
Nr.2.2.1.1-20/01 plānoto pasākumu izdevumu tāmē, t.sk. pēc izmaiņu apstiprināšanas no LSFP 
puses, veikt attiecīgās izmaiņas/papildinājumus finansēšanas līgumos ar biedriem, kur 
attiecināms.  

N.Pakulis informē, ka LAK rīcībā nav neviena BS piešķirtā finansējuma atskaite (28.02.2020. 
Sadarbības līgums Nr. 2020.1.3. (turpmāk - Sadarbības līgums), neviena pievienotā atskaišu Konta 
izraksta un grāmatvedības pirmdokumentu kopijas (Sadarbības līguma punkts 3.2.)) par saņemto 
(4661.06  EUR) finansējumu.  
N.Pakulis informē, ka BS vairākkārt ir informēts gan elektroniski, gan nosūtot ierakstītas vēstules 
(22.07.2020., 09.08.2020.) uz BS juridisko adresi, kas atgrieztas, jo adresāts nav tās izņēmis, bet, 
saskaņā ar pastāvošo likumdošanu – tiek uzskatītas, ka ir piegādātas 7.dienā no nosūtīšanas brīža, 
kā arī, ņemot vērā iepriekš norādīto par konstatētajiem Sadarbības līguma pārkāpumiem, pašreiz 
LAK nav juridiska pamata jebkuru BS rēķinu apmaksai un ir skatāms jautājums par piešķirto 
finanšu līdzekļu atgriešanu LAK kontā. 
Nolēma:  
1. Uzdot biedriem (uz kuriem attiecināms) iesniegt koriģēto plānoto pasākumu tāmi līdz š. g. 

30.oktobrim. Pēc koriģēto tāmju saņemšanas no biedriem, kur attiecināms, veikt korekcijas 
05.03.2020. Sadarbības līguma Nr.2.2.1.1-20/01 plānoto pasākumu izdevumu tāmē, t.sk. pēc 
izmaiņu apstiprināšanas no LSFP puses, veikt attiecīgās izmaiņas/papildinājumus 
finansēšanas līgumos ar biedriem, kur attiecināms.  

Par – 2, Pret – 0, Atturas – 0.  
 

2. LAK nav juridiska pamata jebkuru BS rēķinu apmaksai līdz BS atskaišu saņemšanai par 
piešķirto finansējumu - 28.02.2020. Sadarbības līgums Nr. 2020.1.3. 

Par – 2, Pret – 0, Atturas – 0.  
 



2. Juridiskās palīdzības līgums 
N.Pakulis informē, ka sakarā ar tiesvedību lietā Nr. C29377420, nepieciešams slēgt juridiskās 
palīdzības līgumu. Piedāvā noslēgt juridiskās palīdzības līgumu ar zvērinātu advokātu Jāni 
Kucenko. 
 Nolēma:  
Par – 2, Pret – 0, Atturas – 0.  
Noslēgt juridiskās palīdzības līgumu ar zvērinātu advokātu Jāni Kucenko. 
 
 
Sēde slēgta: 19:00 
 
Sēdes vadītājs  (personiskais paraksts)  Normunds Pakulis 
Protokolēja   (personiskais paraksts)  Ināra Avotiņa 
 


