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Biedrības “Latvijas Aeroklubs” (LAK), reģ.nr. 4000802889 
VALDES SĒDES PROTOKOLS Nr. 11/2020 

 
Sēdes norises datums: 30.10.2020. 
Sēdes norises vieta: Liepāja, Krūmu iela 29 
Valdes sēde sasaukta: 18.10.2020., sasauc valdes priekšsēdētājs N.Pakulis 
Sēde sākas: plkst. 18:30 
Piedalās: LAK valdes priekšsēdētājs Normunds Pakulis 
 Valdes locekle  Maija Burdaja 
  Valdes loceklis Vladimirs Čamāns 
  Izpilddirektore Ināra Avotiņa 
Valdes sēdi vada: Normunds Pakulis 
Valdes sēdi protokolē:  Ināra Avotiņa 
 
Darba kārtība: 

1. Par biedrības “Latvijas Gaisa Balonu sporta savienība” (LGBSS) pārstāvja Ginta Gaiļa 
pieprasīto dokumentāciju 

2. Par LAK biedru sapulces sasaukšanu 

3. Par līgumu starp LGBSS un LAK, un 16.03.2020. LAK  rīkojumu Nr. 163 

4. Par LAK krūšu nozīmes atjaunošanu 

5. Par VB0909 līdzfinansējuma sadali 
6. Par dokumentācijas saņemšanu no LAK bijušā valdes priekšsēdētāja Ginta Gaiļa 

7. Par saņemtajiem iesniegumiem 

8. Par Latvijas pārstāvi FAI CIMA komisijā 

9. Par valsts budžeta programmas 99.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” sadali 
10. Par Līguma Nr.21-4 LAK (Līgums), 21.04.2020., noslēgta starp LAK un biedrību “Zemgales 

nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” (ZNOAC) laušanu. 
 
Sēdes norise: 
 
1. Par biedrības “Latvijas Gaisa Balonu sporta savienība” (LGBSS) pārstāvja Ginta Gaiļa pieprasīto 
dokumentāciju 

N.Pakulis informē, ka, lai iepazītos LGBSS 27.08.20. vēstulē Nr. 2020/08-2727,  22.09.2020. 
vēstulē Nr. 2020/09-222 un 25.09.2020. vēstulē Nr. 2020/09-425 prasītajiem dokumentiem par LAK 
saraksti ar Starptautisko Aviācijas sporta federāciju (FAI), par iespēju iepazīties ar LAK kontu 
izdrukām, maksājumiem, LAK valdes lēmumiem, rīkojumiem, kā arī, lai sniegtu atbildes uz visiem 
citiem LGBSS pārstāvja Ginta Gaiļa interesējošiem jautājumiem, LAK valde, saskaņā ar LAK 
02.10.2020. valdes sēdes Nr.10/2020 1.punkta 1.2. lēmumu, uzaicinājusi šajā valdes sēdē piedalīties 
LGBSS pārstāvi Gintu Gaili. 

G.Gailis uz LAK valdes sēdi nav ieradies. N.Pakulis ierosina aicināt G.Gaili uz LAK valdes sēdi 
atkārtoti. 
Nolēma:  Aicināt G.Gaili uz LAK valdes sēdi atkārtoti. Par uzdevuma izpildi atbildīgs N.Pakulis. 
Par – 3, Pret – 0, Atturas – 0.  



 

 
 
2. Par LAK biedru sapulces sasaukšanu 

 
Pamatojoties uz 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, LAK valde sasauc LAK biedru sapulci 22.11.2020. 
pl.12.00, Rīgā, Grostonas ielā 6b, ar sekojošu darba kārtību: 
 

1. Par biedru sapulces vadītāja, protokolētāja, balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšanu; 
2. Par darba kārtības apstiprināšanu; 
3. Par LAK prezidenta, revidenta un darba komisiju ziņojumiem; 
4. Par LAK valdes ievēlēšanu; 
5. Par LAK valdes priekšsēdētāja (prezidenta) ievēlēšanu; 
6. Par grozījumiem LAK Statūtos; 
7. Par neuzticības izteikšanu revidentam; 
8. Par revidenta ievēlēšanu; 
9. Par iepriekšējās kopsapulces protokola apstiprināšanu; 
10. Par valdes sēžu protokolu Nr.1/2020 - Nr.11/2020 apstiprināšanu 

 
N.Pakulis informē, ka atbilstoši 05.06.2020. likuma “Covid-19 infekcijas izplatības seku 
pārvarēšanas likums” 37.pantam, biedri var izmantot tiesības balsot rakstveidā (tai skaitā 
izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus) pirms LAK biedru kopsapulces, balsojumu nododot 
tādā veidā, kas ļauj LAK biedru identificēt, t.i. parakstītu ar eParakstu (elektronisko parakstu) vai 
nododot balsojumu personīgi rokās LAK valdes pārstāvim, balsojumu nododot LAK vismaz 
iepriekšējā dienā pirms LAK biedru kopsapulces norises dienas, t.i. ne vēlāk kā līdz 2020.gada 
21.novembrim, pl.23.59. Izmantojot tiesības balsot rakstveidā pirms LAK biedru kopsapulces, 
LAK biedrs savu ar eParakstu (elektronisko parakstu) parakstītu balsojumu nosūta uz 
elektroniskā pasta adresi info@aeroclub.lv vai nodod balsojumu personīgi rokās LAK valdes 
pārstāvim. 
Gadījumā, ja balsojumu LAK biedra vārdā nodod cita persona kā LAK biedra prezidents 
(viceprezidents) vai ģenerālsekretārs, tad vienlaicīgi ar LAK biedra ar eParakstu (elektronisko 
parakstu) parakstītu balsojumu vai nododot balsojumu personīgi rokās LAK valdes pārstāvim, ir 
jāiesniedz ar eParakstu (elektronisko parakstu) parakstīta pilnvara pārstāvēt LAK biedra 
intereses balsojuma nodošanā vai šāda pilnvara ir jāpievieno personīgi LAK valdes loceklim rokās 
nodotajam balsojumam. 
LAK biedrs, kurš izvēlēsies balsot pirms biedru kopsapulces, var lūgt LAK apstiprināt balsojuma 
saņemšanu. LAK pēc LAK biedra balsojuma saņemšanas nekavējoties, bet ne vēlāk kā līdz LAK 
biedru sapulces sākumam, nosūtīs LAK biedram apstiprinājumu, bet pēc balsošanas beigām 
publiskos visu LAK biedru balsojumus.  
N.Pakulis informē par LAK biedru sapulcē izskatāmiem jautājumiem: 
1. Priekšlikumus par biedru sapulces vadītāja, protokolētāja, balsu skaitīšanas komisijas 
kandidātiem, t.sk. par balsu skaitīšanas komisijas locekļu skaitu, ja tādi ir, lūdzam LAK biedrus 
nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi info@aeroclub.lv  līdz 05.11.2020. pl.23.59. 
2. Priekšlikumus par darba kārtību, ja tādi ir, lūdzam LAK biedrus nosūtīt uz elektroniskā pasta 
adresi info@aeroclub.lv  līdz 05.11.2020.  pl.23.59. 
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3. Priekšlikumus par LAK Valdes locekļu kandidātiem, ja tādi ir, LAK biedrus lūdzam nosūtīt uz 
elektroniskā pasta adresi info@aeroclub.lv  līdz 05.11.2020.  pl.23.59. Ja LAK biedrs izvirza 
pārstāvi ievēlēšanai LAK valdē,  LAK biedrs, iesniedzot priekšlikumu, norāda: 
- pārstāvja vārdu, uzvārdu; 
- īsu LAK biedra motivāciju pārstāvja izvirzīšanai, t.sk. norādot pārstāvja pieredzi un/vai saistību 
ar aviāciju; 
- jautājumus, kuru risināšanai pārstāvis pievērsīs īpašu uzmanību gadījumā, ja pārstāvis tiks 
ievēlēts LAK valdē; 
- vai ir saņemta pārstāvja piekrišana darboties LAK valdē gadījumā, ja pārstāvis tiks ievēlēts LAK 
valdē; 
- vai pārstāvis tiek izvirzīts ievēlēšanai par LAK valdes priekšsēdētāju (prezidentu/-i) 
- vai ir saņemta pārstāvja piekrišana kļūt par LAK valdes priekšsēdētāju (prezidentu) gadījumā, ja 
pārstāvis tiks ievēlēts par LAK valdes priekšsēdētāju (prezidentu); 
- cita būtiska informācija pēc LAK biedra ieskatiem. 
4. Priekšlikumus par grozījumiem LAK Statūtos, ja tādi ir, LAK biedrus lūdzam nosūtīt uz 
elektroniskā pasta adresi info@aeroclub.lv  līdz 05.11.2020. pl.23.59. LAK valde, balstoties uz 
iepriekš saņemtiem priekšlikumiem grozījumiem LAK Statūtos un klātienes tikšanās laikā 
11.10.2020. pārrunātajiem priekšlikumiem un vienošanās, ir sagatavojusi grozījumu LAK 
Statūtos projektu, kas atrodams www.ej.uz/LAK5  
5. Priekšlikumus par LAK prezidenta, revidenta un darba komisiju ziņojumu saturu, ja tādi ir, LAK 
biedrus lūdzam nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi info@aeroclub.lv  līdz 05.11.2020.   pl.23.59. 
6. Priekšlikumus par revidenta kandidātiem, ja tādi ir, LAK biedrus lūdzam nosūtīt uz 
elektroniskā pasta adresi info@aeroclub.lv  līdz 05.11.2020. pl.23.59. Ja LAK biedrs izvirza 
kandidātu ievēlēšanai par LAK revidentu,  LAK biedrs, iesniedzot priekšlikumu, norāda: 
- kandidāta vārdu, uzvārdu; 
- īsu kandidāta pieredzi un/vai saistību ar biedrību revidenta pienākumu izpildi; 
- vai ir saņemta kandidāta piekrišana kļūt par LAK revidentu gadījumā, ja kandidāts tiks ievēlēts 
par LAK revidentu; 
- cita būtiska informācija pēc LAK biedra ieskatiem. 
7. Priekšlikumus par iepriekšējās biedru kopsapulces protokola redakciju, ja tādi ir, LAK biedrus 
lūdzam nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi info@aeroclub.lv  līdz 05.11.2020.  pl.23.59. 
Iepriekšējās biedru kopsapulces protokola projekts ir atrodams www.ej.uz/LAK8 

8. Visi valdes sēžu protokoli apskatāmi https://www.aeroclub.lv/copy-of-valdes-sedes-protokoli-1  
N.Pakulis informē, ka pēc visu priekšlikumu saņemšanas un izvērtēšanas, LAK valde sagatavos 
lēmumu projektus, kas tiks nodoti balsošanai LAK biedru sapulcē, t.sk. LAK biedru sapulces 
lēmumu projekti tiks nosūtīti visiem biedriem uz oficiālajām elektroniskā pasta adresēm, lai 
gadījumā, ja LAK biedrs izvēlēsies izmantot tiesības balsot rakstveidā, šīs tiesības būtu iespējams 
īstenot. LAK biedrs ir atbildīgs par sava un LAK rīcībā esošā oficiālā e-pasta regulāru pārbaudi un 
apstiprinājumu par LAK nosūtīto e-pastu saņemšanu nosūtīšanu LAK 3 (trīs) darba dienu laikā no 
LAK e-pasta nosūtīšanas brīža.  
Gadījumā, ja valstī esošā epidemioloģiskā situācija uz biedru sapulces brīdi būs mainījusies, un 
biedru sapulce klātienē nevarēs notikt, tad sēde tiks pārcelta uz vēlāku laiku, par to LAK biedrus 
informējot atsevišķi uz to oficiālajiem e-pastiem un attālināti biedru sapulce organizēta 
izsludinātajā datumā netiks. 
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Nolēma: Pamatojoties uz 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, LAK valde sasauc LAK biedru sapulci 22.11.2020. 
pl.12.00, Rīgā, Grostonas ielā 6b, ar iepriekš norādīto darba kārtību un  uz iepriekš norādītiem 
noteikumiem. LAK biedri ir atbildīgi par LAK valdes lēmuma ievērošanu. 
Par – 3, Pret – 0, Atturas – 0.  
 

3. Par līgumu starp LGBSS un LAK, un 16.03.2020. LAK  rīkojumu Nr. 163 

N.Pakulis informē, ka, 29.10.2020. tiekoties ar LAK nolīgtās grāmatvedības firmas valdes locekli 
Noru Kovaļu, tika saņemta informācija, ka 2020.gada septembra mēnesī N.Kovaļa ir saņēmusi no 
bijušā LAK valdes priekšsēdētāja Ginta Gaiļa dažādu dokumentu kopijas (.pdf) failu veidā 
elektroniskā datu nesējā par LAK darbības 2020.gadā, t.sk. LAK valdes priekšsēdētāja G.Gaiļa 
16.03.2020. Rīkojuma Nr.163, 28.02.2020. līguma Nr. 2020.1.3. (turpmāk – Līgums), kas noslēgts 
starp LAK un LGBSS, reģ.Nr.40008059668 (pielikumā līguma kopija) oriģinālus. Sakarā ar to, ka 
G.Gaiļa N.Kovaļai iesniegtā Līguma teksts un būtība būtiski atšķiras no Latvijas Sporta Federācijas 
Padomei (LSFP) atskaišu formā iesniegtā līguma kopijas (pielikumā), N.Pakulis piedāvā pieprasīt 
G.Gailim sniegt rakstisku paskaidrojumu par radušos situāciju.    
Nolēma:   
N.Pakulim uzdot pieprasīt G.Gaili sniegt rakstisku paskaidrojumu par punktā norādīto radušos 
situāciju.    
Par – 3, Pret – 0, Atturas – 0.  
 
4. Par LAK krūšu nozīmes atjaunošanu 
N.Pakulis informē, ka ir saņemts priekšlikums no LAK biedriem par LAK krūšu nozīmes (stilizēts ērglis 
ar izplestiem spārniem, trim piecstūra zvaigznēm virs ērgļa galvas un burtiem LAK nozīmes apakšā) 
(turpmāk – krūšu nozīme) atjaunošanu. N.Pakulis informē, ka ir apzinātas cenas:  
- Krūšu nozīmes matricas izveide –  200.00 EUR (vienreizēja maksa); 
- Krūšu nozīmes izgatavošana - 15.00-40.00 EUR, atkarībā no materiāla, apjoma un izgatavošanas 
termiņiem. 
N.Pakulis aicina paredzēt krūžu nozīmes matricas izveidei un krūšu nozīmes izgatavošanai 500.00 
EUR, pirms tam, ņemot vērā, ka ir saņemti daudzveidīgi priekšlikumi par krūšu nozīmes piešķiršanas 
kārtību, N.Pakulis aicina izstrādāt Nolikumu par krūšu nozīmes piešķiršanas kārtību. 
Nolēma:  
4.1. Atbalstīt priekšlikumu par  krūšu nozīmes atjaunošanu. 
4.2. Uzdot N.Pakulim nodrošināt Nolikuma projekta sagatavošanu, apspriešanu ar biedriem un 
nodošanu apstiprināšanai LAK valdei pēc priekšlikumu par Nolikuma redakcijas saņemšanas (ja tādi 
būs) no  LAK biedriem un nodrošināt krūšu nozīmes matricas un prototipu izveidi (vismaz 10 gabali), 
nosakot līguma summu līdz 500.00 EUR no 2020.gada LAK administratīviem izdevumiem 
paredzētiem līdzekļiem. 
Par – 3, Pret – 0, Atturas – 0.  
 

5. Par VB0909 līdzfinansējuma sadali 
N.Pakulis informē, ka līdzfinansējumā no LSFP programmā valsts budžeta apakšprogrammas 
09.09.„Sporta federācijas un sporta pasākumi” paredzētiem finanšu līdzekļiem” VB0909 šogad no 
LSFP vēl jāsaņem 5472.00 EUR (tāmes novembrī un decembrī). Ņemot vērā notikušās izmaiņas LAK 
un LAK biedru darbībā, un esošo faktisko situāciju, N.Pakulis piedāvā mainīt iepriekš apstiprināto šīs 
summas sadalījumu un izteikt tāmju redakciju sekojoši:  



 

 
350.00 EUR – juridiskās palīdzības līgums (administratīvie izdevumi, 2231), 
300.00 EUR – LAK lietvedības instrukcijas, lietu nomenklatūras un lietvedības reģistru sagatavošana 
un mācību LAK biedriem nodrošināšana par Lietvedības organizēšanas pamatprincipiem organizācijā 
(administratīvie izdevumi, 2231), 
550.00 EUR – par grāmatvedības pakalpojumiem, 
500.00 EUR – par LAK nozīmītēm (administratīvie izdevumi, 2231), 
523.94 EUR – LGBSS VB0909 (dotācija biedrībām, 3263),  
598.06 EUR – biedrībai “Latvijas Planieru sporta federācija” VB0909 (dotācija biedrībām, 3263),  
un pēc nepieciešamības, slēgt līgumus, līgumu papildinājumus ar šī finansējuma saņēmējiem, ja 
attiecināms.  
Covid-19 epidemioloģiskās situācijas ietekmē, izdevumu pozīcijas var tikt mainītas atbilstoši 
aktuālajai situācijai. Par līdzekļiem 2`650.00 EUR apmērā - lemt par līdzekļu sadali š.g. decembra 
mēnesī. 
Nolēma: Apstiprināt N.Pakuļa piedāvātās tāmes iesniegtajā redakcijā. Uzdot N.Pakulim nodrošināt 
pakalpojumu saņemšanu LAK un/vai saistību izpildi. 
Par – 3, Pret – 0, Atturas – 0.  
 
6. Par dokumentācijas saņemšanu no LAK bijušā valdes priekšsēdētāja Ginta Gaiļa 

N.Pakulis informē, ka joprojām nav saņemts neviens LAK oriģināldokuments lietvedībā no bijušā  
LAK valdes priekšsēdētāja G.Gaiļa, tāpēc rosina sniegt iesniegumu policijā par dokumentācijas 
saņemšanu no G.Gaiļa ar Valsts policijas palīdzību, tam pievienojot 11.10.2020. LAK biedru 
iesniegumu Valsts Policijai. 
Nolēma:  N.Pakulim nodrošināt iesnieguma sagatavošanu Latvijas Republikas Valsts policijai (LR VP) 
par LAK dokumentācijas oriģinālu  saņemšanu no G.Gaiļa un iesnieguma iesniegšanu LR VP. 
Par – 3, Pret – 0, Atturas – 0.  
 
7.Par saņemtajiem iesniegumiem  
N.Pakulis informē, ka LAK ir saņēmis divus iesniegumus. Viens - no LAK biedra “Liepājas Aviācijas 
sporta klubs”, reģ. Nr. 40008022631, par izstāšanos no LAK. Otrs – no ilggadējā bijušā LAK biedra, 
biedrības “Latvijas Apvienotā vieglo lidaparātu federācija”, reģ. Nr. 50008070421 (LAVLF), par 
iestāšanos LAK, par LAK biedra statusa atjaunošanu. Šīs izmaiņas saistītas ar reorganizāciju 
ultravieglo lidaparātu jomā LAK, jo biedrība “Liepājas Aviācijas sporta klubs” ir iestājusies LAVLF. Kā 
arī turpmāk LAVLF, uz pilnvaras pamata, līdz nākošajiem LAVLF lēmumiem LAVLF vadīs un pārstāvēs 
LAK - Ināra Avotiņa. 
Nolēma:  
7.1. Izslēgt no LAK biedrību “Liepājas Aviācijas sporta klubs”. 
Par – 3, Pret – 0, Atturas – 0. 
7.2. Uzņemt par LAK biedru biedrību “Latvijas Apvienotā vieglo lidaparātu federācija”. 
Par – 3, Pret – 0, Atturas – 0. 
 
8. Par Latvijas pārstāvi FAI CIMA komisijā 

N.Pakulis informē, ka ir saņemts iesniegums no LAK biedra – Latvijas Apvienotās vieglo lidaparātu 
federācijas (LAVLF) – ar lūgumu apstiprināt par Latvijas pārstāvi FAI CIMA komisijā LAVLF pārstāvi 
Normundu Pakuli un par alternatīvo delegātu (Alternate Delegate) Ināru Avotiņu. Jautājuma 



 

steidzamību nosaka tas, ka FAI ir izziņota CIMA plenārsēde š.g.19.-21.novembrī, kurā tiks skatīti ar 
FAI cat.1 organizēšanu saistīti jautājumi, kas Latvijas pilotiem ir būtiski.  
Nolēma: Par Latvijas pārstāvi FAI CIMA komisijā apstiprināt N.Pakuli, par alternatīvo delegātu 
apstiprināt I.Avotiņu. 
Par – 3, Pret – 0, Atturas – 0.  
 
9. Par valsts budžeta programmas 99.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” sadali 
N.Pakulis informē, ka saskaņā ar noslēgto līgumu valsts budžeta programmas 99.00.00 “Līdzekļi 
neparedzētiem gadījumiem” ietvaros, starp LSFP un LAK, LAK tiek piešķirti valsts budžeta līdzekļi 
34'839.00 EUR apmērā. Saskaņā ar LAK biedru klātienes tikšanās laikā 11.10.2020. pārrunātajiem 
priekšlikumiem, izvērtējot LAK biedru 2019.gada un 2020.gada LAK iesniegtās atskaites un šajā laika 
periodā saņemto LSFP finansējumu no LAK, tika panākta vienošanās piešķirto valsts finansējumu 
sadalīt sekojoši – daļa finansējums tiek piešķirts kā finansējums LAK biedru pamatdarbības 
atbalstam un daļa finansējums tiek piešķirts atbilstoši kritērijiem, pēc kuriem atzītajām sporta 
federācijām tiek piešķirts valsts budžeta finansējums dotāciju veidā: 
Biedrība “Latvijas Izpletņlēkšanas Federācija” – 2'954,00 EUR (divi tūkstoši deviņi simti piecdesmit 
četri eiro  un 00 centi), 
Biedrība “Latvijas Lidmodeļu Sporta federācija”  - 11'432.00 EUR (vienpadsmit tūkstoši četri simti 
trīsdesmit divi euro un 00 centi),  
Biedrība “Drone Racing Latvia” – 3'811.00 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti vienpadsmit eiro un 00 
centi), 
Biedrība “Latvijas Raķešu-kosmiskā modelisma sporta savienība” – 4'669.00 EUR (četri tūkstoši seši 
simti sešdesmit deviņi eiro  un 00 centi), 
Biedrība “Latvijas planieru sporta federācija” – 2'655.00 EUR (divi tūkstoši seši simti piecdesmit pieci 
eiro  un 00 centi), 
Biedrība “Latvijas Paraplanierisma federācija” – 6'738.00 EUR (seši tūkstoši septiņi simti trīsdesmit 
astoņi eiro un 00 centi). 
Biedrība “Latvijas Apvienotā vieglo lidaparātu federācija” - 2'580.00 EUR (divi tūkstoši pieci simti 
astoņdesmit eiro un 00 centi). 
Nolēma:  
9.1. Sadalīt no LSFP saņemto finansējumu VB99.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 
atbilstoši iesniegtajam priekšlikumam. 
Par – 3, Pret – 0, Atturas – 0.  
9.2. Slēgt līgumus ar finansējuma saņēmējiem un uzdot iesniegt LAK valdei finansējuma 
izmanošanas tāmes līdz 25.11.2020. 
Par – 3, Pret – 0, Atturas – 0.  
 
10.Par Līguma Nr.21-4 LAK (Līgums), 21.04.2020., noslēgta starp LAK un biedrību “Zemgales 
nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” (ZNOAC) laušanu. 
N.Pakulis informē, ka sakarā ar to, ka līdz šim LAK nav saņēmusi no ZNOAC Līgumā punktā 3.2. 
minēto avansa rēķinu, piedāvā vienpusēji ar 12.12.2020. izbeigt Līguma darbību, nosūtot 
paziņojuma vēstuli ZNOAC.  
Kā arī, N.Pakulis piedāvā slēgt līgumu ar biedrību “Jaunatnes Līderu koalīcija” par LAK lietvedības 
instrukcijas, lietu nomenklatūras un lietvedības reģistru sagatavošanu. Paredzamā līguma summa – 
300,00 EUR. 
Nolēma: 



 

10.1. Lauzt līgumu ar ZNOAC. 
Par – 3, Pret – 0, Atturas – 0.  
10.2. Slēgt līgumu ar biedrību “Jaunatnes Līderu koalīcija”. 
Par – 3, Pret – 0, Atturas – 0.  
 
 
Sēde slēgta: 20:00 
 
Sēdes vadītājs  (personiskais paraksts)  Normunds Pakulis 
Protokolēja   (personiskais paraksts)  Ināra Avotiņa 
 
 


