
Biedrības “Latvijas Aeroklubs” (LAK), reģ.nr. 4000802889 
VALDES SĒDES PROTOKOLS Nr. 6/2022 

 
Sēdes norises datums: 18.09.2022. 
Sēdes norises vieta: Zoom platforma 
Valdes sēde sasaukta: 14.09.2022., sasauc valdes priekšsēdētājs N.Pakulis 
Sēde sākas: plkst.21:00 
Piedalās: LAK valdes priekšsēdētājs Normunds Pakulis 
  Valdes loceklis Vladimirs Čamāns 
 Valdes locekle Maija Burdaja 
  Ināra Avotiņa 
 Mārtiņš Vaitkēvičs 
Valdes sēdi vada: Normunds Pakulis 
Valdes sēdi protokolē:  Vladimirs Čamāns 
Darba kārtība: 

1. Par fotogrāfiju konkursa izsludināšanu 
2. Par dronu skolas Robopilots iesnieguma izskatīšanu 
3. Par Elvitas Rukas iesniegumu 
4. Citi jautājumi 

Sēdes norise: 
1. Par fotogrāfiju konkursa izsludināšanu 

Notiek diskusija par fotogrāfiju konkursa izsludināšanu š.g. oktobrī. 
Nolēma: Apstiprināt izstrādāto fotogrāfiju konkursa Lidojums Nolikumu. Publicēt Nolikumu 
LAK mājaslapā, kā arī informēt visus LAK biedrus par iespējām piedalīties konkursā. 
Par – 3, pret – 0, atturas – 0. 

2. Par dronu skolas Robopilots iesnieguma izskatīšanu 
N.Pakulis informē, ka ir saņemts dronu skolas Robopilots iesniegums ar lūgumu uzņemt 
skolu par biedŗības “Latvijas Aeroklubs” biedru. Izskatot iesniegumu, tiek konstatēts, ka 
iesnieguma lūgums neatbilst biedŗības “Latvijas Aeroklubs” Statūtiem, jo LAK Statūtu 
punktā 4.2. minēts, ka “Katrā aviācijas sporta veidā vai darbības jomā par LAK biedru var 
būt tikai viena SF”. Dronu sportu LAK pārstāv biedŗība ”Drone Racing Latvia”. 
Nolēma: atteikt uzņemt pilotu skolu Robopilots par biedru biedrībā “Latvijas Aeroklubs”. 
Par – 3, pret – 0, atturas – 0. 

3. Par Elvita Rukas iesniegumu 
N.Pakulis informē, ka ir saņemts Elvitas Rukas lūgums piešķirt papildfinansējumu rakstu 
sērijas žurnālā “Ievas stāsti” materiāla vākšanas nodrošināšanai. Elvita Rukas uz valdes sēdi 
nav ieradusies, jautājums izskatīšanai tiek piedāvāts atlikt nākošo valdes sēdi.  
Nolēma: jautājumu atlikt uz nākošo valdes sēdi, aicināt E.Ruku atkārtoti piedalīties valdes 
sēdē. 
Par – 3, pret – 0, atturas – 0. 

4. Citi jautājumi 
Tiek skatīti citi jautājumi. 
Nolēma: pieņemt zināšanai. 
Par – 3, pret – 0, atturas – 0. 
 

Sēde slēgta: 21:40 
 
Sēdes vadītājs  (personiskais paraksts)  Normunds Pakulis 
Protokolēja   (personiskais paraksts)  Vladimirs Čamans 
 


