
Biedrības “Latvijas Aeroklubs” (LAK), reģ.nr. 4000802889 
VALDES SĒDES PROTOKOLS Nr. 13/2020 

 
Sēdes norises datums: 27.11.2020. 
Sēdes norises vieta: Zoom platforma, 27.11.2020. 
Valdes sēde sasaukta: 26.11.2020., sasauc valdes priekšsēdētājs N.Pakulis 
Sēde sākas: plkst.20:00 
Piedalās: LAK valdes priekšsēdētājs Normunds Pakulis 
  Valdes loceklis Vladimirs Čamāns 
  Izpilddirektore Ināra Avotiņa 
Valdes sēdi vada: Normunds Pakulis 
Valdes sēdi protokolē:  Ināra Avotiņa 
 
Darba kārtība: 

1. Par VB finansējuma izmaksu 
2. Par Konkursu neolimpisko sporta izcilības programmu īstenošanai  
3. Par zvērinātas revidentes piesaisti 

 
Sēdes norise: 
1. Par VB finansējuma izmaksu 
N.Pakulis informē, ka saskaņā ar LAK valdes sēdes Nr.11 punktu 5. - Par VB0909 līdzfinansējuma 
sadali - līdzfinansējums no LSFP programmas valsts budžeta apakšprogrammas 09.09.„Sporta 
federācijas un sporta pasākumi” paredzētiem finanšu līdzekļiem” – cita starpā tika lemts par 
523.94 EUR – LGBSS VB0909 (dotācija biedrībām, 3263) iekļaušanu LAK VB novembra tāmē.  
Sakarā ar 20.11.2020. uzsākto tiesvedību Zemgales šķīrējtiesā (prasītājs: biedrība “Latvijas gaisa 
baloni sporta savienība”) par 523.94 EUR piedziņu (prasības summa tiesvedībā) no LAK, valde 
lemj par minētās summas izmaksu apturēšanu līdz apstākļu noskaidrošanai. 

Nolēma: Apturēt izmaksu līdz apstākļu noskaidrošanai 
Par – 2, Pret – 0, Atturas – 0. 

 
2. Par Konkursu neolimpisko sporta izcilības programmu īstenošanai  
N.Pakulis informē, ka 26.11.2020. ir saņemta vēstule no LGBSS par LSPF izsludināto pieteikšanos 
projektu konkursam par finansējuma piešķiršanu Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzīto sporta 
federāciju neolimpiskā sporta izcilības programmu īstenošanai. Konkursa pieteikumu 
iesniegšanas termiņš – 2020. gada 5. decembris.  
N.Pakulis aicina valdi lemt vai LAK startē šajā konkursā. N.Pakulis aicina ņemt vērā, ka, lai startētu 
šajā programmā, LAK ir jāizstrādā sava izcilības programma, kurā ir jānorāda: 
1) Pēdējos 3 (trīs) gados federācijas paveiktais izcilības veicināšanai sporta veidā - informāciju nav 
iespējams pilnvērtīgi sagatavot, jo iepriekšējais LAK valdes priekšsēdētājs G.Gailis joprojām nav 
nodevis LAK dokumentāciju jaunajai valdei; 
2) Plānoto stratēģiju un pasākumus sporta veida attīstībai tuvāko 2 (divu) gadu laikā, kas pamato 
un nodrošina ilgtspējīgu sporta veida attīstību un izcilības atbalstu - stratēģiju un plānus nav 
iespējams pilnvērtīgi sagatavot, jo iepriekšējais LAK valdes priekšsēdētājs G.Gailis joprojām nav 
nodevis LAK dokumentāciju jaunajai valdei, nav iespējams izvērtēt līdz šim paveikto, lai lemtu par 
pasākumiem nākotnē; 
3) Sagatavošanas programmu startam LSFP valsts budžeta līdzekļu sadales augstu sasniegumu 
sporta kritērijos noteiktajās sacensībās (Pasaules spēles, Pasaules čempionāts, Eiropas 
čempionāts, Pasaules kauss (kopvērtējums), Eiropas kauss (kopvērtējums), Pasaules čempionāts 
junioriem, Eiropas čempionāts junioriem, Pasaules čempionāts jauniešiem, Eiropas čempionāts 
jauniešiem), ka arī  atsevišķās savu starptautisko federāciju rīkotajās prestižajās sacensības, kuras 
pielīdzināmas LSFP valsts budžeta līdzekļu sadales augstu sasniegumu sporta kritērijos minētajām 



sacensībām, ja attiecīgajos sporta veidos netiek rīkoti pasaules vai Eiropas čempionāti (turpmāk –
  visaugstākā līmeņa sporta sacensības) - sagatavošanas programmu startam noteiktajās 
sacensībās nav iespējams pilnvērtīgi sagatavot, jo iepriekšējais LAK valdes priekšsēdētājs G.Gailis 
joprojām nav nodevis LAK dokumentāciju jaunajai valdei, nav iespējams izvērtēt līdz šim 
paveikto, lai lemtu par jaunu sagatavošanas programmu startam sacensībās; 
4) Federācijas sniegtais un plānotais atbalsts izcilības programmas ietvaros sportistiem (aprakstot 
sportista sasniegumus un izaugsmes potenciālu), kas iekļauti izcilības programmas sportistu 
sastāvā, viņu treneriem, tehniskam un atbalsta personālam, norādot kā tiks sasniegts mērķis, lai 
nodrošinātu sportistu izcilus sasniegumus visaugstākā līmeņa sporta sacensībās ilgtermiņā (ne 
mazāk ka divu kalendāro gadu ietvaros) -  informāciju nav iespējams pilnvērtīgi sagatavot, jo 
iepriekšējais LAK valdes priekšsēdētājs G.Gailis joprojām nav nodevis LAK dokumentāciju jaunajai 
valdei un LAK valdei nav zināms, vai LAK ir spēkā esošs saraksts ar sportistiem, kas iekļauti 
izcilības programmas sportistu sastāvā, viņu treneriem, tehniskam un atbalsta personālam, pēc 
kādiem kritērijiem šāds saraksts ir veidots (ja ir ticis veidots), kā arī nav iespējams plānot atbalstu, 
ja nav iespējams izvērtēt iepriekš sasniegtos rezultātus; 
5) Esošā sporta veida un sporta veida sportistu publicitāte - informāciju nav iespējams pilnvērtīgi 
sagatavot, jo iepriekšējais LAK valdes priekšsēdētājs G.Gailis joprojām nav nodevis LAK 
dokumentāciju jaunajai valdei un LAK valdei nav informācija par to, vai un kā iepriekš tika uzkrāta 
publicitāte par sporta veidu un sporta veidu sportistiem. 
N.Pakulis aicina LAK valdi vienā no tuvākajām LAK valdes sēdēm skatīt jautājumu par aviācijas 
sporta veidu sportistu izciliem sasniegumiem sportā ar mērķi: 
- veicināt izcilību aviācijas sporta veidos, 
- plānotu stratēģiju un pasākumus aviācijas sporta veida attīstībai, 
- vienotos par sagatavošanas programmu startam LSFP valsts budžeta līdzekļu sadales augstu 
sasniegumu sporta kritērijos noteiktajās sacensībās, 
- vienotos par LAK atbalstu izcilības programmas ietvaros sportistiem, viņu treneriem, tehniskam 
un atbalsta personālam un kritērijiem šī atbalsta pretendentu izvirzīšanai; 
- vienotos par aviācijas sporta veida un aviācijas sporta veida sportistu publicitātes uzrāšanu par 
sporta veidu un sporta veidu sportistiem, biedru iesaisti publicitātes nodrošināšanā. 
Nolēma:  
2.1.Projektu konkursā par finansējuma piešķiršanu Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzīto sporta 
federāciju neolimpiskā sporta izcilības programmu īstenošanai ar pieteikuma iesniegšanas 
termiņu 2020.gada 5.decembris LAK nestartē.  
Par - 2, Pret - 0, Atturas - 0. 
2.2. Vienā no tuvākajām LAK valdes sēdēm skatīt jautājumu par aviācijas sporta veidu sportistu 
izciliem sasniegumiem sportā.  
Par - 2, Pret - 0, Atturas - 0. 

 
3. Par zvērinātas revidentes piesaisti 
N.Pakulis piedāvā piesaistīt zvērinātu revidenti revīzijas veikšanai par 2019.gadu. 
Nolēma: Piesaistīt zvērinātu revidenti revīzijas veikšanai, apmaksāt izdevumus no LSFP VB0909 
līdzfinansējuma administratīvajiem izdevumiem paredzētajiem līdzekļiem. 
Par - 2, Pret - 0, Atturas - 0. 
 
Sēde slēgta: 20:30 
 
Sēdes vadītājs  (personiskais paraksts)  Normunds Pakulis 
Protokolēja   (personiskais paraksts)  Ināra Avotiņa 
 


