
VALDES SĒDES PROTOKOLS Nr. 4/2020 
 
Sēdes norises datums: 31.07.2020.  
Sēdes norises vieta: Rīga, Akas iela 13 
Valdes sēde sasaukta: rakstiski, sasauc valdes loceklis N.Pakulis 
Sēde sākas: plkst.19:00 
Piedalās: LAK valdes priekšsēdētājs Normunds Pakulis 
 Valdes locekļi:  Maija Burdaja, Vladimirs Čamans 

Izpilddirektore Ināra Avotiņa 
  Pieaicinātās personas: Viktors Rošonoks 
Valdes sēdi vada: Normunds Pakulis 
Valdes sēdi protokolē:  Ināra Avotiņa 
 
Darba kārtība: 

1. Jautājums par visu iepriekšējās LAK valdes rīcībā esošo LAK dokumentācijas nodošanu  
un/vai sniegt skaidrojumus par radušos situāciju. 

2. Jautājums par biedrības Latvijas gaisa balonu sporta savienība sadarbības līgumu ar LAK.  
3. Ziņojums par finanšu sadali 2020.gadā. 

4. LAK 100 – filma, nākošie soļi. 

5. Par sporta licenču maksām. 
6. Biedru uzņemšanas kārtība. 
7. FAI SL izdošanas kārtība. 

 
Sēdes norise: 

1. Jautājums par visu iepriekšējās LAK valdes rīcībā esošo LAK dokumentācijas nodošanu 
un/vai sniegt skaidrojumus par radušos situāciju. 

Uz sēdi aicināti piedalīties iepriekšējās LAK valdes locekļi Viktors Rošonoks, Gints Gailis. Viktors 
Rošonoks sniedz skaidrojumu, ka viņa rīcībā nav neviena iepriekšējās LAK valdes sēžu protokola, 
nav lietvedības un citi valdes dokumenti. Visa dokumentācija gan par valdes sēdēm, gan 
lietvedību glabājoties pie Ginta Gaiļa. Gints Gailis uz sēdi nav ieradies. 
Nolēma: Nosūtīt atgādinājumu G.Gailim par iepriekšējās valdes dokumentācijas nodošanu esošās 
LAK valdes rīcībā. Par – 3.  
 

2. Jautājums par biedrības Latvijas gaisa balonu sporta savienība sadarbības līgumu ar LAK. 
Tiek konstatēts, ka līdz šim esošajā valde nav saņēmusi nevienu finansu atskaiti saskaņā ar 
noslēgto sadarbības līgumu starp LAK un biedrību Latvijas gaisa balonu sporta savienība. 
Biedrības Latvijas gaisa balonu sporta savienības valdes priekšsēdētājs Gints Gailis uz sēdi nav 
ieradies. 
Nolēma: Nosūtīt atgādinājumu biedrībai Latvijas gaisa balonu sporta savienība par finansu 
atskaišu iesniegšanu. Par – 3.  

 
3. Ziņojums par finanšu sadali 2020.gadā. 

N.Pakulis ziņo, ka iepazīstoties ar valdes rīcībā esošajiem dokumentiem, var secināt, ka piešķirtais 

finansējums no LSFP gan 2020., gan 2019.gadā nav sadalīts atbilstoši federāciju iesniegtajām 

atskaitēm, atbilstoši LSFP izstrādātajiem kritērijiem un piedāvā uz nākošo gadu veikt korekcijas 



finansējuma sadalē, par pamatu ņemot federāciju atskaitēs saņemto kritēriju izpildi, bet koriģēt 

to, ņemot vērā arī iepriekšējo gadu federāciju iesniegtās atskaites. 

Nolēma: Pieņemt zināšanai. Par – 3.  
 

4. LAK 100 – filma, nākošie soļi. 

N.Pakulis ziņo, ka 31.07., kopā ar I.Avotiņu, M.Burdaju apmeklējuši Latvijas kino arhīvu. Skatīti ap 
15 filmu sižetiem. Ir arī vairāki vērtīgi, topošajā filmā iekļaujami kadri. 
Nolēma: Turpināt darbu pie vēstures kino materiālu meklēšanas kino arhīvā. Piesaistīt jaunus 
dalībniekus filmas tapšanā. Sākt darbu pie scenārija rakstīšanas. Par – 3. 
 

5. Par sporta licenču maksām. 
Tiek diskutēts par FAI SL maksām gan biedriem, gan personām, kas nav LAK biedri.  
Nolēma: Noteikt sekojošas FAI sporta licenču maksas 2021.gadam vienai personai: 

 senioriem 20.-EUR gadā; 

 junioriem 10.-EUR gadā; 

 personām, kas nav LAK biedri – 40.-EUR gadā; 

 junioriem, kas nav LAK biedri – 20.-EUR gadā; 
Par – 3. 
 

6. Biedru uzņemšanas kārtība. 
Tiek diskutēts par jaunu biedru uzņemšanas kārtību. 
Nolēma: Uzdot N.Pakulim izstrādāt un nākošajā valdes sēdē prezentēt jaunu biedru uzņemšanas 
kārtību. Par – 3. 
 

7. FAI SL izdošanas kārtība. 
Tiek diskutēts par FAI sporta licenču izsniegšanas kārtību. 
Nolēma: Uzdot N.Pakulim izstrādāt un nākošajā valdes sēdē prezentēt FAI sporta licenču 
izsniegšanas kārtību. Par – 3. 
 
 
Sēde slēgta: 20:30 
 
Sēdes vadītājs  (personiskais paraksts)  Normunds Pakulis 
Protokolēja   (personiskais paraksts)  Ināra Avotiņa 
 
 
  


