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Biedrības “LATVIJAS AEROKLUBS” (LAK)
Reģ.Nr. 40008028899
Biedru kopsapulces protokols Nr. 1/2022
2022.gada 4.jūnijs, "Industriālais parks", Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, LV-3040
Biedru kopsapulci sasaukusi LAK valde, biedriem paziņojot elektroniski par kopsapulci 2022.gada
19.maijā biedru e-pastu adresēs.
Piedalās:
Normunds Pakulis, Latvijas Paraplanierisma federācija
Artūrs Lalovs, Latvijas Izpletņlēkšanas federācija
Arnis Bača, Latvijas Raķešu Kosmiskā – modelisma Sporta savienība
Viktors Rošonoks, Latvijas Lidmodeļu Sporta federācija
Mārtiņš Vaitkevics, Drone Racing Latvia
Ivars Grīnbergs, Latvijas Aerostatu attīstības asociācija
Ināra Avotiņa, Rotor gaisa kuģu asociācija
Edgars Pušpurs, Latvijas Apvienotā vieglo lidaparātu federācija, pilnvarota persona
Maija Burdaja, LAK valdes locekle, Latvijas Planieru sporta federācija, pilnvarota persona
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.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 2022.gada 19.maijā nosūtīto darba kārtību un aicina to
apstiprināt.
NOLĒMA:
2.1. Apstiprināt biedriem izsūtīto 2022.gada 4.jūnija kopsapulces darba kārtību ar astoņiem darba
kārtības jautājumiem.
“PAR” – 9; “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav.
3.Par iepriekšējās biedru sapulces protokola apstiprināšanu.
N.Pakulis aicina apstiprināt 2021.gada 23.maija biedru kopsapulces protokolu Nr.2/2021.
NOLĒMA:
3.1.Apstiprināt 2022.gada 23.maija biedru kopsapulces protokolu Nr.2/2021.
“PAR” – 9; “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav.
4.Par LAK prezidenta, revidenta un darba komisiju ziņojumiem.
Normunds Pakulis, LAK valdes priekšsēdētājs, informē par aktuāliem ierobežojumiem COVID19; par
FAI nostāju Ukrainas jautājumā; informē, ka LAK mainījis grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēja
kompāniju; informē par izmaiņām LAK biedru sastāvā 2021.gadā; informē par FAI biedru sapulces
jautājumiem; informē par aktuālo tiesvedības gaitā;
Informē par biedru naudu rēķinu apmaksu un dotāciju līgumu slēgšanu; informē par Elvitas Rukas
rakstu sēriju žurnālā IEVAS stāsti; par mūsu sportistu dalību šogad Pasaules sporta spēlēs;
informācija par izmaiņām valsts budžeta līdzekļu apsaimniekošanā – turpmāk tos dalīs vienīgi LSFP;
topošās izmaiņas Aviācijas likumā; izmaiņas Latvijas VFR kartē.
Notiek diskusija, katrs klātesošā biedra pārstāvis informē par biedru sasniegumiem iepriekšējā gadā,
kā arī informē par šī gada plāniem.
N.Pakulis informē, ka līdz š.g. 26.jūnijam nepieciešams iesūtīt papildinājumus/precizējumus biedru
sacensību kalendāriem, nepieciešams iesūtīt plānoto pasākumu tāmes, finansēšanas plānus,
termiņš – 26.jūnijs, nosūtot prasīto informāciju uz LAK e-pastu info@aeroclub.lv .
Notiek biedru sarunas par dažādiem sacensību organizatoriskiem jautājumiem.
Normunds Pakulis – informē, ka revidenta ziņojums visiem ir izsūtīts un, ja nav nevienam nekādi
jautājumi, tad varam revidenta ziņojumu apstiprināt.
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Darba komisijas nav izveidotas.
NOLĒMA:
4.1.Pieņemt zināšanai Normunda Pakuļa sniegto informāciju.
4.2.Apstiprināt revidentes Indras Hornas atzinumu par biedrības „LATVIJAS AEROKLUBS” 2021.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.
NOLĒMA:
5.1.Apstiprināt biedrības „Latvijas Aeroklubs” 2021.gada pārskatu.
“PAR” – 9; “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav.
6.Par revidenta ievēlēšanu.
N.Pakulis iesaka par revidenti 2022.gada pārskata atzinuma sniegšanai ievēlēt Indru Hornu. I.Horna
ir piekritusi būt par LAK revidenti.
NOLĒMA:
6.1.Par revidenti 2022.gada pārskata atzinuma sniegšanai ievēlēt Indru Hornu.
“PAR” – 9; “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav.

7.Par LAK valdes sēžu protokolu apstiprināšanu.
N.Pakulis lūdz apstiprināt valdes sēžu protokolus 2021.gada protokolus Nr. 8/2021, Nr. 9/2021, Nr. 10/2021, Nr. 11/2021, un 2022.gada protokolus
Nr. 1/2022, Nr. 2/2022, Nr. 3/2022, Nr. 4/2022, Nr. 5/2022.
NOLĒMA:
7.1.Apstiprināt šādus valdes sēžu protokolus:
2021.gada protokolus Nr. 8/2021, Nr. 9/2021, Nr. 10/2021, Nr. 11/2021, un 2022.gada protokolus
Nr. 1/2022, Nr. 2/2022, Nr. 3/2022, Nr. 4/2022, Nr. 5/2022.
“PAR” – 9; “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav.
8.Citi jautājumi.
LAK krūšu nozīmīšu pasniegšana. Tiek pasniegtas LAK krūšu nozīmītes “Ērglis” Artūram Lalovam,
Latvijas Izpletņlēkšanas federācijas vadītājam, Viktoram Rošonokam, Latvijas Lidmodeļu Sporta
federācijas vadītājam, Mārtiņam Vaitkevicam, Drone Racing Latvia vadītājam, Ivaram Grīnbergam,
Latvijas Aerostatu attīstības asociācijas vadītājam.
Par FAI viceprezidenta Latvijas kandidātu 2022/2023 gadam. Tiek uzklausītas esošā viceprezidenta
Arņa Bačas pārdomas, saņemta piekrišana turpināt darbu šajā amatā.
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8.1. NOLĒMA: apstiprināt Arņa Bačas kandidatūru FAI viceprezidenta vēlēšanām.
“PAR” – 9; “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav.
Par Vaiņodes lidlauka attīstības plāniem. Anna Saurova, RISEBA Arhitektūras un dizaina fakultātes
studente, savā bakalaura darbā attīstījusi tēmu par Vaiņodes lidlauka attīstību. Notiek prezentācija,
diskusija.
8.2. NOLĒMA: pieņemt zināšanai.
“PAR” – 9; “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav.
N.Pakulis rosina precizēt LAK logo “Ērglis” dizainu, to vairāk līdzinot vēsturiskajam “Ērgļa” paraugam,
ar detalizētāku dizainu un formu.
NOLĒMA: pieņemt jauno logo ar detalizētāko dizainu.
“PAR” – 9; “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav.

Sapulces vadītājs
Protokoliste

________________________________ Normunds Pakulis
________________________________ Ināra Avotiņa

