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Biedrības “LATVIJAS AEROKLUBS” (LAK) 

Reģ.Nr. 40008028899 

Biedru kopsapulces protokols Nr. 2/2021 

 

2021.gada 23.maijs 20:00 ZOOM platforma 

 

Biedru kopsapulci sasaukusi LAK valde, biedriem paziņojot elektroniski par kopsapulci 2021.gada 

8.maijā biedru e-pastu adresēs. 

 

Piedalās: 

Normunds Pakulis, Latvijas Paraplanierisma federācija 
Vladimirs Čamāns, Latvijas Planieru Sporta federācija 
Edgars Veigurs, Latvijas Izpletņlēkšanas federācija 
Uldis Peļņa, Liepājas Aviācijas Sporta klubs 
Arnis Bača, Latvijas Raķešu Kosmiskā – modelisma Sporta savienība 
Viktors Rošonoks, Latvijas Lidmodeļu Sporta federācija 
Mārtiņš Vaitkevics, Drone Racing Latvia 
Ināra Avotiņa, Latvijas Apvienotā vieglo lidaparātu federācija 
Ivars Grīnbergs, Latvijas Aerostatu attīstības asociācija 
LAK valdes locekle Maija Burdaja 
 
Piedalās 9 biedri no 9 biedriem. T.i.100% no reģistrēto biedru skaita.  

 
 

DARBA KĀRTĪBA: 

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

2.Par darba kārtības apstiprināšanu. 

3.Par iepriekšējās biedru sapulces protokola apstiprināšanu. 

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.Par precizējumiem LAK 2020.gada 22.novembra biedru sapulces protokolā. 

9.Citi jautājumi. 
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SAPULCES NORISE: 

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

Normunds Pakulis, LAK valdes priekšsēdētājs,  ierosina par kopsapulces vadītāju  ievēlēt Normundu 

Pakuli, par kopsapulces protokolisti ievēlēt Ināru Avotiņu, par balsu skaitītāju ievēlēt Maiju Burdaju. 

NOLĒMA: 
1.1. Par kopsapulces vadītāju ievēlēt Normundu Pakuli,  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. 
N. Pakulis informē par LAK biedriem 2021.gada 8.maijā nosūtīto  darba kārtību un aicina to 
apstiprināt. 
NOLĒMA: 
2.1. Apstiprināt biedriem izsūtīto 2021.gada 23.maija kopsapulces darba kārtību ar deviņiem darba 
kārtības jautājumiem. 

“PAR” – 9; “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav. 

 

3.Par iepriekšējās biedru sapulces protokola apstiprināšanu. 
N.Pakulis aicina apstiprināt 2021.gada 21.marta biedru kopsapulces protokolu Nr.1/2021. 
NOLĒMA: 
3.1.Apstiprināt 2021.gada 21.marta biedru kopsapulces protokolu Nr.1/2021. 
 “PAR” – 9; “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav. 

 

4.Par LAK prezidenta, revidenta un darba komisiju ziņojumiem. 

Normunds Pakulis, LAK valdes priekšsēdētājs, informē par tiesvedību gaitu, kurās iesaistīts LAK. 

Informē par sarunām ar LSPF darbiniekiem. Par informāciju no Izglītības ministrijas. Par informāciju 

no FAI, par FAI viceprezidenta vēlēšanām. Par darba uzdevumiem FAI viceprezidenta amatā. Par 

biedru naudu rēķinu apmaksu un dotāciju līgumu slēgšanu. Jaunums līgumos ir LSFP prasība – 

Federācijas sportistu reģistra izveidošana un sportistu rezultātu publiskā pieejamība. 

E.Veigurs norāda , ka Izpletņlēcēju federācijai jau ir šāds reģistrs. 

M.Burdaja norāda, ka Raķešu – kosmiskā modelisma sporta savienībai  un Latvijas Lidmodeļu  sporta 

federācijai sportisti ir nepilngadīgi bērni, līdz ar to ir jāprecizē, kāda informācija LSFP ir nepieciešama 

un ir jāprecizē, kas tieši ir nepieciešams un, cik bieži gada laikā šī informācija ir jāprecizē. Pie tam ir 

jāprecizē vai jānorāda tikai vārds un uzvārds un rezultāti, vai arī ir nepieciešama vēl kāda papildus 

informācija. Vai ir jāreģistrē sportisti, kam ir licences, vai arī sportisti, kas vienkārši nodarbojas ar 

konkrēto sporta veidu. 

N.Pakulis - lūgums precizēt sacensību kalendārus un atsūtīt uz LAK e-pastu info@aeroclub.lv līdz 

31.05.2021. 

mailto:info@aeroclub.lv
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A.Bača informē, ka šobrīd Raķešu – kosmiskā modelisma sporta savienībai  nav plānotas sacensības 

līdz oktobrim, ja nekas nemainīsies. 

NOTIEK biedru sarunas par dažādiem sacensību organizatoriskiem jautājumiem. 

N.Pakulis – informē, ka vēlas izveidot foto galeriju LAK mājas lapā un sakārtot informāciju  sadaļā – 

informācija biedriem. Vajadzētu arī norādīt saites, kurās ir mūsu biedru pasākumi un, kurās ir 

informācija/publikācijas par mūsu biedriem.  

N.Pakulis – informē, ka revidenta ziņojums visiem ir izsūtīts un, ja nav nevienam nekādi jautājumi, 

tad varam revidenta ziņojumu apstiprināt. 

Darba komisijas nav izveidotas.  

NOLĒMA: 

4.1.Pieņemt zināšanai Normunda Pakuļa sniegto informāciju. 

4.2.Apstiprināt revidentes Indras Hornas atzinumu par biedrības „LATVIJAS AEROKLUBS” 2020.gada 

pārskatu. 

“PAR” – 9; “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav. 

 

5.Par LAK gada pārskatu. 

N.Pakulis informē, ka gada pārskata materiāli visiem biedriem tika nosūtīti un biedri ir iepazinušies.  

Vladimirs Čamāns iesaka papildināt vadības ziņojumu ar tekstu: 

“No pārskata gada pēdējās dienas līdz 2020.gada pārskata apstiprināšanas dienai nav notikuši 

nekādi notikumi, kas varētu būtiski  ietekmēt LAK finanšu pārskatu. 

Valde ir konstatējusi, ka LAK lietvedībā ir divi iepriekšējā valdes locekļa G.Gaiļa parakstīti 2020.gada 

28.februāra SADARBĪBAS LĪGUMI Nr. 2020.1.3. - starp biedrību „Latvijas Aeroklubs” un biedrību 

„Latvijas Gaisa balonu sporta savienību”  ar divām dažādām līgumu versijām. 

Viena no līgumu versijām ir iesniegta LSFP, bet otra versija iesniegta LAK grāmatvedībā. 

Iepriekšējam LAK valdes loceklim G.Gailim lūgts paskaidrot, kādēļ šāda situācija izveidojusies, taču 

atbilde nav saņemta. 

Par tiesvedībām pret LAK, kuras ierosinājušas biedrība „Latvijas Gaisa balonu sporta savienība” un 

sporta klubs „99 gaisa baloni”, valde ir konstatējusi, ka  tās nerada būtisku ietekmi uz LAK budžetu, 

izņemot izdevumus par juridisko palīdzību, pamatojoties uz standarta vidējām tirgus izmaksām. LAK 

valde uzskata, ka minētās tiesvedības ir nepamatotas un secīgi izdevumus atgūs tiesvedībām 

noslēdzoties, pamatojoties uz Civilprocesa likuma noteikumiem.” 

NOLĒMA: 

5.1.Apstiprināt biedrības „Latvijas Aeroklubs” 2020.gada pārskatu. 

“PAR” – 9; “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav. 

 

6.Par revidenta ievēlēšanu. 

N.Pakulis iesaka par revidenti 2021.gada pārskata atzinuma sniegšanai ievēlēt Indru Hornu. I.Horna 

ir piekritusi būt par LAK revidenti. 

NOLĒMA: 

6.1.Par revidenti 2021.gada pārskata atzinuma sniegšanai ievēlēt Indru Hornu. 
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“PAR” – 9; “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav. 

 

 

7.Par LAK valdes sēžu protokolu apstiprināšanu. 

N.Pakulis lūdz apstiprināt divus valdes sēžu protokolus - 

2021.gada 13.aprīļa protokolu Nr.6. un 2021.gada 8.maijā Nr.7.protokolu par biedru sapulces 

sasaukšanu. 

NOLĒMA: 

7.1.Apstiprināt šādus valdes sēžu protokolus: 
2021.gada 13.aprīļa valdes sēdes protokolu Nr. 6. 
2021.gada 8.maija valdes sēdes protokolu Nr.7. 
“PAR” – 9; “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav. 

 

8.Par precizējumiem LAK 2020.gada 22.novembra biedru sapulces protokolā. 

N.Pakulis informē, ka Uzņēmumu Reģistram jāsniedz skaidrojums par 2020.gada 22.novembra 

ārkārtas biedru sapulces sasaukšanas organizētāju. 

NOLĒMA: 

8.1.Precizēt 2020.gada 22.novembra biedrības „Latvijas Aeroklubs” ārkārtas biedru sapulces 

protokolu Nr. 1-22/11/2020 , norādot  protokolā šādu tekstu:  

“02.11.2020. LAK valde izsludināja LAK kopsapulci, pamatojumā norādot "Pamatojoties uz biedrības 

"Latvijas Aeroklubs" (LAK) biedru 19.09.20. paziņojumu par LAK biedru sapulci 11.10.2020. un, 

ņemot vērā, ka sapulces sasaukšanas procesā nav ievērots 05.06.2020. likuma “Covid-19 infekcijas 

izplatības seku pārvarēšanas likums” 37.pants. “ 

Pamatojoties uz Biedrību un nodibinājumu likuma 36.panta pirmo un otro daļu, kā arī uz LAK valdes 

sēdes Nr.11/2020 no 31.10.2020. protokola punktu Nr.2, LAK valde sasauc LAK biedru sapulci 

22.11.2020. pl.12.00, Rīgā, Grostonas ielā 6b.” 

“PAR” – 8; “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav. 

Biedrība „Latvijas Aerostatu attīstības asociācija” (LAAA) balsojumā nepiedalās  (LAAA 22.11.2020. 

LAK biedru sapulcē nepiedalījās, un par LAK biedru kļuva tikai š.g. 25.februarī). 

 

9.Citi jautājumi. 

Izpilddirektore Ināra Avotiņa informē par filmas „LATVIJAS AEROKLUBAM 100” uzņemšanas virzību 

un darbu, un finansējuma piesaistīšanas gaitu, kā arī par ieceri izveidot grāmatu par LAK 100 gadu 

darbību. 

 

Sapulces vadītājs  ________________________________ Normunds Pakulis 

Protokoliste  ________________________________ Ināra Avotiņa 

 


