Biedrības “LATVIJAS AEROKLUBS”
Reģ.Nr. 40008028899
Dalībnieku kopsapulces protokols Nr. 3/2020.
Vaiņodes novads
2020.gada 16.maijs 11:30
Biedru kopsapulci sasaukusi valde, biedriem paziņojot par kopsapulci 2020.gada
2.maijā, paziņojot elektroniski.
Piedalās 9 biedri no 9 biedriem. T.i.100% no reģistrēto biedru skaita.
(Biedru reģistrācijas lapa, dalībnieku pilnvaras pievienotas protokola pielikumā.)

Par kopsapulces vadītāju tiek ievēlēts Normunds Pakulis.
Par kopsapulces protokolisti tiek ievēlēta Ināra Avotiņa.
DARBA KĀRTĪBA:
1.Delegātu reģistrācija.
2.Kopsapulces vadītāja, protokolista apstiprināšana; mandātu komisijas ziņojums;
balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšana.
3.Darba kārtības un kopsapulces reglamenta apstiprināšana.
4.2019.gada LAK biedru kopsapulces protokola apstiprināšana.
5.LAK statūtu izmaiņas.
6.Revidenta ziņojums. 2019.gada pārskata apstiprināšana. Revidenta apstiprināšana
nākamajam periodam.
7.LAK valdes vēlēšanas.
8.LAK valdes 2020.gada 1.maija lēmuma atcelšana.

Kopsapulce, izskatot darba kārtības jautājumus, NOLĒMA:
1.Delegātu reģistrācija.
Tiek reģistrēti kopsapulces balsstiesīgie biedri un biedru pilnvarotās personas
laikā no 11:00 līdz 11:30. Piedalās visi 9 biedri, nodrošinot 100% pārstāvību
kopsapulcē.
1.1.Atklāt kopsapulci.
“PAR” – 9; “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav.

2.Kopsapulces vadītāja, protokolista apstiprināšana; mandātu komisijas
ziņojums; balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšana.
Tiek izvirzīti kandidāti kopsapulces vadītājam – Kristīne Vēvere un Normunds
Pakulis, kopsapulces protokolista kandidāti – Gints Gailis un Ināra Avotiņa.
Mandātu komisijas pārstāvis – Ināra Avotiņa, balsu skaitīšanas komisija –
izpilddirektore – Maija Burdaja.
2.1.Par kopsapulces vadītāju ievēlēt Normundu Pakuli.
“PAR” – 5; “PRET” – 4; “ATTURAS” – nav.
2.2.Par kopsapulces protokolisti ievēlēt Ināru Avotiņu.
“PAR” – 8; “PRET” – nav; “ATTURAS” – 1.
2.3.Mandātu komisijas ziņojumu sniedz protokoliste Ināra Avotiņa.
G.Gaiļa replika – V.Gavara dalība sapulcē nav leģitīma, jo V.Gavars nav
Izpletņlēcēju biedrības biedrs vai valdes pārstāvis un Izpletņlēcējiem nebija tiesības
izsniegt V.Gavaram pilnvaru, jo visai izpletņlēcēju valdei ir beigušās pilnvaras.
V.Gavars norāda, ka analoga situācija ir ar A.Baču, jo Raķešu Kosmiskā – modelisma
Sporta savienības Valdei arī ir beidzies pilnvaru termiņš. N.Pakulis norāda, ka abām
federācijās Valdes nav atsauktas, un ir reģistrētas Uzņēmumu Reģistrā.
Biedri vienojas par visu klātesošo pilnvaroto biedru pārstāvju dalību sapulcē.
2.4.Balsu skaitīšanas komisijā apstiprināt izpilddirektori Maiju Burdaju.
“PAR” – 9; “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav.

3.Darba kārtības un sapulces reglamenta apstiprināšana.
3.1.Apstiprināt valdes piedāvāto darba kārtību, papildinot to ar Latvijas
Paraplanieristu federācijas piedāvāto 8.punktu “LAK valdes lēmuma 2020.gada
1.maijā atcelšana”.
“PAR” – 6; “PRET” – 3; “ATTURAS” – nav.

4.2019.gada LAK biedru sapulces protokola apstiprināšana.
4.1.Apstiprināt biedrības “LATVIJAS AEROKLUBS” biedru 2019.gada 22.marta
kopsapulces protokolu Nr.01.
“PAR” – 6; “PRET” – nav; “ATTURAS” – 3.

5.LAK statūtu izmaiņas.

5.1.Līdz 2020.gada 15.jūnijam visiem iesūtīt izpilddirektorei priekšlikumus LAK
statūtu grozījumiem.
“PAR” – 9; “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav.
5.2.Iekļaut LAK statūtos asociētos biedrus.
“PAR” – 7; “PRET” – nav; “ATTURAS” – 2.

6.Revidenta ziņojums. 2019.gada pārskata apstiprināšana. Revidenta
apstiprināšana nākamajam periodam.
6.1.Pieņemt zināšanai revidentes Artas Slavinskas ziņojumu par 2019.gada pārskatu.
6.2.Apstiprināt biedrības “LATVIJAS AEROKLUBS” 2019.gada pārskatu.
6.3.Apstiprināt Artu Slavinsku par biedrības “LATVIJAS AEROKLUBS” revidenti.
“PAR” – 9; “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav.

7.LAK valdes vēlēšanas.
Jautājumā par valdi tiek ierosināts esošajai valdei turpināt darbu līdz nākošajai
LAK biedru sapulcei, nosakot ierobežojumu uzņemt jaunus biedrus un izslēgt esošos
biedrus.
Gints Gailis pieprasa slēgtu balsojumu par valdes darba turpināšanu ar šādu
ierobežojumu, jo faktiski tā ir neuzticības izteikšana esošajai valdei.
Tiek sagatavoti un izdalīti biļeteni. Notiek balsojums.
Balsu skaitītāja M.Burdaja paziņo rezultātu :
“PAR” valdes darba turpināšanu – 4;
“PRET” valdes darba turpināšanu – 5.
Faktiski esošā valde darbu nevar turpināt un jāievēl jauna valde.
Tiek sagatavoti un izdalīti 9 biļeteni, kuros katrs no dalībniekiem ieraksta trīs valdes
locekļu kandidātu vārdus. Tiek saskaitīti biļeteni un ir šāds rezultāts:
1.Normunds Pakulis 5 “PAR”.
2.Vladimirs Čamāns 5 “PAR”.
3.Inese Šubēvica 4 “PAR”.
4.Arnis Bača 4 “PAR”.
5.Kristīne Vēvere 4 “PAR”.
6.Maija Burdaja 5 “PAR”.

7.1.Ievēlēt biedrības “LATVIJAS AEROKLUBS” valdi šādā sastāvā:
1)Normunds Pakulis, p.k. xxxxxx – xxxxx;
2)Vladimirs Čamāns, p.k. xxxxxx – xxxxx;
3)Maija Burdaja, p.k. xxxxxx – xxxxx.
“PAR” – 5; “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav. (Slēgts balsojums ar
biļeteniem).
7.2.Ievēlēt par biedrības “LATVIJAS AEROKLUBS” valdes priekšsēdētāju
Normundu Pakuli.
“PAR” – 6; “PRET” – 3; “ATTURAS” – nav. (Slēgts balsojums ar
biļeteniem).

8.LAK valdes 2020.gada 1.maija lēmuma atcelšana.
8.1.Noņemt no darba kārtības un neizskatīt jautājumu par LAK valdes 2020.gada
1.maija lēmuma atcelšanu.
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