
Biedrības “Latvijas Aeroklubs” (LAK), reģ.nr. 4000802889 
VALDES SĒDES PROTOKOLS Nr. 5/2020 

 
Sēdes norises datums: 09.08.2020. 
Sēdes norises vieta: Liepāja, Peldu iela 66 
Valdes sēde sasaukta: rakstiski e-pastā, sasauc valdes loceklis N.Pakulis 
Sēde sākas: plkst.15:00 
Piedalās: LAK valdes priekšsēdētājs Normunds Pakulis 
 Valdes locekļi:  Maija Burdaja, Vladimirs Čamāns 

Izpilddirektore Ināra Avotiņa 
Valdes sēdi vada: Normunds Pakulis 
Valdes sēdi protokolē:  Ināra Avotiņa 
 
Darba kārtība: 

1. Par biedrības “Sporta klubs “99 gaisa baloni”” biedra statusu; 
2. Jautājums par iepriekšējās LAK valdes rīcībā esošo LAK dokumentāciju; 
3. Jautājums par biedrības Latvijas gaisa balonu sporta savienība sadarbības līgumu ar LAK; 
4. Jautājums par biedrības “Latvijas Aeroklubs” biedru sapulci. 

 
Sēdes norise: 

1. Par biedrības “Sporta klubs “99 gaisa baloni”” biedra statusu. 
N.Pakulis informē, ka iepazīstoties ar biedrības “99 gaisa baloni” Statūtiem un izvērtējot LAK 
Statūtus, ir konstatēts, ka biedrība “99 gaisa baloni” par LAK biedriem ir apstiprināti bez juridiska 
pamata. Biedrības “99 gaisa baloni” mērķi ir: veicināt gaisa balonu sporta attīstību; organizēt 
gaisa balonu sporta, izklaides, izglītības un reklāmas pasākumus un popularizēt gaisa kuģošanu. 
LAK Statūti (4.2.punkts) nosaka, ka “katrā aviācijas sporta veidā vai darbības jomā par LAK biedru 
var būt tikai viena SF”. Uz biedrības “99 gaisa baloni” apstiprināšanas par LAK biedru brīdi, gaisa 
balonu sporta veidu LAK jau pārstāvēja biedrība “Latvija Gaisa balonu sporta savienība”, kuras 
mērķis, t.sk.,  ir “veicināt gaisa balonu kustības attīstību, apvienot un koordinēt Latvijas gaisa 
kuģotājus, pārstāvēt un īstenot to kopīgās intereses”. Ņemot vērā konstatētās pretrunas, N.Pakulis 
lūdz atcelt biedrības “Latvijas Aeroklubs” 2020.gada 21.aprīļa valdes sēdes protokola 3.punktu 
daļā par biedrības “Sporta klubs 99 gaisa baloni”, reģ.nr. 4008064917, uzņemšanu par biedrības 
“Latvijas Aeroklubs” biedru. 
 
Nolēma:  
1. Par – 3, Pret – 0, Atturas – 0. Apturēt ar 2020.gada 9.augustu biedrības 2020.gada 21.aprīļa 

valdes sēdes protokola 3.punktu daļā par biedrības “Sporta klubs “99 gaisa baloni””, reģ.nr. 
40008064917, uzņemšanu par biedrības “Latvijas Aeroklubs” biedru un iekļaušanu biedru 
sarakstā, svītrojot to no biedrības “Latvijas Aeroklubs” biedru saraksta.  

2. Par – 3, Pret – 0, Atturas – 0. Aicināt biedrību “Sporta klubs “99 gaisa baloni”” piedalīties 
tuvākajā biedrības “Latvijas Aeroklubs” valdes sēdē un sniegt paskaidrojumus par biedrības 
“Sporta klubs “99 gaisa baloni”” darbības plāniem biedrības “Latvijas Aeroklubs” sastāvā, 
atbilstoši statūtos norādītajiem darbības veidiem. 
 

2. Jautājums par iepriekšējās LAK valdes rīcībā esošo LAK dokumentāciju. 
Tiek konstatēts, ka joprojām LAK valde nav saņēmusi no iepriekšējās valdes valdes sēžu 
protokolus, nav saņemti lietvedības un citi valdes dokumenti no iepriekšējās valdes 



priekšsēdētāja Ginta Gaiļa. 
Nolēma: Par – 3, Pret – 0, Atturas – 0. Nosūtīt atkārtotu atgādinājumu G.Gailim par iepriekšējās 
valdes dokumentācijas nodošanu esošās LAK valdes rīcībā.  
 
3. Jautājums par biedrības “Latvijas gaisa balonu sporta savienība” sadarbības līgumu ar LAK. 

Tiek konstatēts, ka joprojām LAK valde nav saņēmusi nevienu finansu atskaiti saskaņā ar noslēgto 
sadarbības līgumu starp LAK un biedrību “Latvijas gaisa balonu sporta savienība”. 
Nolēma: Par – 3, Pret – 0, Atturas – 0. Nosūtīt atkārtotu atgādinājumu biedrībai “Latvijas gaisa 
balonu sporta savienība” par finansu atskaišu iesniegšanu.  
 
4. Jautājums par biedrības “Latvijas Aeroklubs” biedru sapulci. 
Iepriekšējā biedrības “Latvijas Aeroklubs” biedru sapulcē 16.maijā 2020.g. tika nolemts veikt 
izmaiņas biedrības “Latvijas Aeroklubs” Statūtos, iekļaujot tajos asociētā biedra statusu. Biedru 
priekšlikumi par Statūtu izmaiņām saņemti. 
Nolēma: Par – 3, Pret – 0, Atturas – 0. Sasaukt biedrības “Latvijas Aeroklubs” biedru sapulci 
19.septembrī, Rīgā, Grostonas ielā 6B. Sapulces sākums 12:00.  
Dienas kārtības jautājumu priekšlikumus biedriem lūdzu iesūtīt uz e-pastu: valde@aeroclub.lv līdz 
šī gada 31.augustam. 
 
 
Sēde slēgta: 16:30 
 
Sēdes vadītājs  (personiskais paraksts)  Normunds Pakulis 
Protokolēja   (personiskais paraksts)  Ināra Avotiņa 
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