Biedrības “Latvijas Aeroklubs” (LAK), reģ.nr. 4000802889
VALDES SĒDES PROTOKOLS Nr. 4/2021
Sēdes norises datums: 25.02.2021.
Sēdes norises vieta: Zoom platforma
Valdes sēde sasaukta: 24.02.2021., sasauc valdes priekšsēdētājs N.Pakulis
Sēde sākas: plkst.19:00
Piedalās:
LAK valdes priekšsēdētājs Normunds Pakulis
Valdes loceklis Vladimirs Čamāns
Valdes locekle Maija Burdaja
Izpilddirektore Ināra Avotiņa
Valdes sēdi vada: Normunds Pakulis
Valdes sēdi protokolē: Ināra Avotiņa
Darba kārtība:
1. Par biedrības “Latvijas Aerostatu attīstības asociācija”, reģ.nr. 40008303845, uzņemšanu
par biedru biedrībā “Latvijas Aeroklubs”
2. Citi jautājumi
a. Par tiesnešu apmācības kursu apmaksu sportistam Tomam Īvānam;
b. Par “Latvijas Aerostatu attīstības asociācija” pārstāvja Ivara Grīnberga apstiprināšanu
FAI Ballooning (CIA) komisijā;
c. Par dalību projektu konkursā “Tālākizglītības programmu īstenošana sporta
speciālistiem”.
Sēdes norise:
1. Par biedrības “Latvijas Aerostatu attīstības asociācija”, reģ.nr. 40008303845, uzņemšanu par
biedru biedrībā “Latvijas Aeroklubs”
N.Pakulis informē, ka ir saņemts iesniegums no biedrības “Latvijas aerostatu attīstības
asociācija”(LAAA), reģ.nr. 40008303845, ar lūgumu uzņemt LAAA par biedru biedrībā
“Latvijas Aeroklubs”, kas turpmāk LAK pārstāvēs un attīstīs aviācijas sporta jomu –
aerostati – brīvie baloni (karstā gaisa un gāzes, kas vieglāka par gaisu) un dirižabļi. Sīkāka
informācija par biedrību – biedra iesniegumā LAK.
Nolēma: Uzņemt biedrību “Latvijas aerostatu attīstības asociācija” (LAAA), reģ.nr.
40008303845, par biedru biedrībā “Latvijas Aeroklubs”. Par – 3, pret – 0, atturas – 0.
2. Citi jautājumi
a. Par tiesnešu apmācības kursu apmaksu sportistam Tomam Īvānam
Valdes apspriežas un nolemj: Kompensēt Tomam Īvānam tiesnešu apmācību kursus
350,-EUR apmērā. Apmaksas dokumenti iesniegti. Par – 3, pret – 0, atturas – 0.
b. Par “Latvijas aerostatu attīstības asociācija” pārstāvja Ivara Grīnberga apstiprināšanu
FAI Ballooning (CIA) komisijā
N.Pakulis informē, ka ir saņemts iesniegums no LAK biedra – Latvijas aerostatu
attīstības asociācijas – ar lūgumu apstiprināt par Latvijas pārstāvi FAI Ballooning
(CIA) komisijā par delegātu Ivaru Grīnbergu.
Nolēma: Apstiprināt par Latvijas pārstāvi FAI Ballooning (CIA) komisijā par delegātu
Ivaru Grīnbergu. Par – 3, pret – 0, atturas – 0.
c. Par dalību projektu konkursā “Tālākizglītības programmu īstenošana sporta
speciālistiem”
Valde apspriežas un nolemj šajā gadā konkursā dot iespēju piedalīties biedrībai
“Liepājas aviācijas sporta klubs” (LASK). Uzdod LASK sagatavot visus nepieciešamos
dokumentus iesniegšanai LSFP līdz š.g. 17.martam un nosūtīt tos uz e-apstu
info@aeroclub.lv. Par – 3, pret – 0, atturas – 0.

Sēde slēgta: 20:30
Sēdes vadītājs
Protokolēja

(personiskais paraksts)
(personiskais paraksts)

Normunds Pakulis
Ināra Avotiņa

