Biedrības
“LATVIJAS AEROKLUBS”
vienotais reģ. Nr. 40008028899

BIEDRU 2019.gada KOPSAPULCES PROTOKOLS Nr. 01
Rīgā, Bauskas ielā 88, Rīgas Jauno Tehniķu centrs, 2019. gada 22.martā.

Biedru sapulci sasauc biedrības „Latvijas Aeroklubs” valde, biedriem par kopsapulces sasaukšanu, norises vietu un laiku,
paziņots telefoniski un izmantojot e-pastu 2019. gada 4.februārī. Visi biedrības „Latvijas Aeroklubs” biedri ir apstiprinājuši
informācijas par biedru sapulces sasaukšanu 2019.gada 22.martā saņemšanu.
Piedalās:
- biedrība “Latvijas Gaisa balonu sporta savienība” (reģ. Nr.4000805966, adrese: Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013)
Gints Gailis;
- biedrība „Latvijas Raķešu - kosmiskā modelisma sporta savienība” (reģ. Nr. 40008029061, adrese Klaipēdas iela
72-50, Liepāja, LV-1416) Arnis Bača
- biedrība “Latvijas Lidmodeļu sporta federācija” (reģ. Nr.4000806737, adrese: Kurzemes pr.28-9, Rīga,LV-1067),
Viktors Rošonoks ;
- biedrība “Latvijas Paraplanierisma federācija” (reģ. Nr. 40008062282, adrese: Augusta Deglava iela 126-45, Rīga,
LV-1082), Normunds Pakulis ;
- biedrība „Latvijas Izpletņlēkšanas Federācija” (reģ. Nr. 40008024647 adrese: O.Vācieša iela 14. – 4., Rīga, LV1004), Reinis Rūtentāls;
- biedrība „LATVIJAS PLANIERU SPORTA FEDERĀCIJA” (reģ. Nr. 50008023111 adrese: Lienes iela 1, Rīga,
LV-1009), Voldemārs Gavars;
Sapulcē piedalās seši no septiņiem biedrības „Latvijas Aeroklubs” balsstiesīgajiem pārstāvjiem, sapulce saskaņā ar biedrības
„Latvijas Aeroklubs” Statūtiem ir lemttiesīga.
Sapulces vadītājs: Gints Gailis
Protokolē:
Viktors Rošonoks

Darba kārtībā:
1.
2.
3.
4.
5.

Delegātu reģistrācija.
Sapulces vadītāja, protokolista apstiprināšana, balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšana.
Darba kārtības un sapulces reglamenta apstiprināšana.
2018. gada 2. marta biedrības “Latvijas Aeroklubs” kopsapulces protokola apstiprināšana.
Vadības ziņojums par atskaites periodu – 2018.gadu.2018.gada finansiālās darbības pārskats. Sabiedriskā labuma
organizācijas iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns.
6. Revidenta ziņojums. 2018.gada pārskata apstiprināšana.
7. Revidenta ievēlēšana nākošajam atskaites periodam.
8. Biedrības „Latvijas Aeroklubs” biedru naudas 2019.gadam. FAI sporta licenču maksas 2019.gadam.
9. Jautājums par sankcijas maksas noteikšanu, ko biedrībai „Latvijas Aeroklubs” maksā Latvijā organizētu starptautisku
aviācijas sporta sacensību rīkotājs.
10. 2019.gada finansējums: valsts budžeta līdzekļi, aktivitātes un augsti sasniegumi sportā, VKS ziedojumi.
11. Jautājums par Vaiņodes lidlauka izmantošanu sporta pasākumiem, referents A.Bača
12. Jautājums par Microlight / Paramotor sporta veida pārstāvniecību FAI, referents N.Pakulis.
13. Jautājums par sportistu individuālu pārstāvniecību FAI sankcionētās sacensībās, referents G.Gailis
14. Izmaiņas biedrības „Latvijas Aeroklubs” Statūtos, Statūtu apstiprināšana.
15. Jautājums par LAK biedru: biedrības „Latvijas Apvienotā vieglo lidaparātu federācija”, statusa maiņu.
16. Jautājums par biedru sapulces sasaukšanas termiņiem un laiku.
17. Jautājums par LAK Valdes locekļu darba organizāciju.
18. Jautājums par finansējuma sadales mehānismu 2020.gada finansējumam.
19. Jautājums par LAK asociētajiem biedriem.
Sapulce, izskatot darba kārtības jautājumus, nolēma:
Par 1.punktu. Delegātu reģistrācija tiek slēgta plkst. 09.30.
Reģistrēto LAK biedru delegātu saraksts norādīts sadaļā „Piedalās”.
Par 2.punktu. LAK valdes priekšsēdētājs G.Gailis atklāj kopsapulci. Nolēma : sapulci vada LAK valdes priekšsēdētājs
G.Gailis, par protokolistu tiek apstiprināts V.Rošonoks, par balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāju tiek apstiprināts
A.Bača, balsu skaitīšanas komisijas loceklis N.Pakulis. (balsojums: par -6, pret -0, atturas -0).
Par 3.punktu. G.Gailis lūdz apstiprināt LAK kopsapulces darba kārtības projektu. Nolēma apstiprināt kopsapulces darba
kārtību (balsojums: par -6, pret -0, atturas – 0).
Par 4.punktu. G.Gailis lūdz iepazīties ar LAK 2018.gada 2. marta kopsapulces protokolu un apstiprināt to (protokols
pielikumā). Nolēma apstiprināt LAK 2018.gada 2. marta kopsapulces protokolu (balsojums: par – 6 pret -0, atturas -0).
Par 5.punktu. LAK valdes locekļa G.Gaiļa ziņojums par atskaites periodu – 2018.gadu . G.Gailis iepazīstina sapulci ar
LAK kā sabiedriskā labuma organizācijas 2018.g. darbības pārskatu un turpmākās darbības plānu. Nolēma informāciju
pieņemt zināšanai (balsojums: par -6, pret -0, atturas -0).
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Par 6.punktu. G.Gailis iepazīstina sapulci ar revidenta ziņojumu par 2018.g. finansiālo darbību .Sapulce iepazīstas ar revidenta
ziņojumu par 2018.g. finansiālo darbību. G.Gailis iepazīstina sapulci ar LAK 2018.g. pārskatu. Sapulce iepazīstas ar LAK 2018.gada
pārskatu.
Nolēma apstiprināt 2018.gada pārskatu (balsojums: par – 6, pret – 0, atturas -0).
Par 7.punktu. LAK biedru sapulce apstiprina A.Slavinsku-Inbergu par revidentu nākošajam atskaites periodam, piekrišana ir saņemta.
(balsojums: par -6, pret -0, atturas -0).
Par 8.punktu. Biedrības „Latvijas Aeroklubs” biedru naudas maksa par 2019.gadu 200 (divi simti) EUR katram LAK biedram ir noteikta
ar LAK Valdes lēmumu. Samaksas termiņš 2019.gada 31.marts. Visi biedri ir saņēmuši rēķinus, sapulces dalībnieki rēķinu saņemšanu ir
apliecinājuši ar savu parakstu. FAI sporta licenču maksu ir noteikusi LAK Valde ar savu lēmumu. Pieeja FAI sporta licenču datu bāzei ir
FAI sankcionētu sacensību organizatoriem, kas informāciju drīkst izmantot tikai tiešajam mērķim.
Nolēma informāciju pieņemt zināšanai. (balsojums: par -6, pret -0, atturas -0).
Jautājums par to, vai LAK biedru sapulce nosaka LAK biedru naudas apmēru un FAI licenču maksu.
Nolēma – neatbalstīt LAK biedru naudas maksas un FAI sporta licenču maksas kārtību uzticēt LAK biedru sapulcei.. (balsojums: par -3,
pret -3, atturas -0).
Par 9.punktu. Jautājums par sankcijas maksas noteikšanu F2D, F3U sacensībām, ko biedrībai „Latvijas Aeroklubs” maksā Latvijā
organizētu starptautisku aviācijas sporta sacensību rīkotājs. Sankcijas maksu nosaka LAK valde
Nolēma pieņemt zināšanai. (balsojums: par -6, pret -0, atturas -0)
Par 10.punktu. Sadarbības līgumi ir noslēgti ar visiem LAK biedriem, kas saņem finansējumu.
Nolēma uzlikt par pienākumu katram LAK biedram līdz 2019.gada 1.novembrim iesniegt priekšlikumus 2020.gada finansējuma sadalei
e- pasta sarakstē, adresāts : valde@ballooning.lv. Papildus atgādinājuma par šo jautājumu nebūs. No 2020.gada 25.februāra līdz
2020.gada 3.martam, dienas – vairāk vai mazāk, kas atkarīgs no LSFP piešķirtā finansējuma paziņošanas datuma, sarīkot LAK biedru
sanāksmi, ar mērķi veikt sadalei pieejamā finansējuma apstiprināšanu. Komentārs : Termiņš ir galīgs, lēmuma pieņemšanā un sanāksmē
piedalās katra LAK biedra tikai un vienīgi viens pārstāvis. Lēmums par finansējuma sadali ir jāpieņem LAK valdes noteiktajā termiņā,
kas cieši saistīts ar līguma, kas tiek slēgts ar LSFP, sagatavošanas un noslēgšanas termiņu. Ja lēmuma pieņemšanā balsis dalās veidā, kas
liedz pieņemt jebkādu lēmumu, tad lēmumu šajā jautājumā pieņem LAK valde. Līgumu noslēgšanas termiņš un nosacījumi ar LSFP
nekādā veidā nevar tik kavēti šajā sakarā. (balsojums: par -6, pret -0, atturas -0).
Par 11.punktu. Vaiņodes lidlauks ir pieejams aviācijas sporta aktivitātēm.
Nolēma pieņemt zināšanai.
(balsojums: par -6, pret -0, atturas -0).
Par 12. punktu. Biedrība “Latvijas Paraplanierisma federācija” izsaka vēlēšanos deleģēt savu pārstāvi FAI Microlight / paramotor
komisijā.
Nolēma pieņemt zināšanai.
(balsojums: par -6, pret -0, atturas -0).
Par 13. punktu. G.Gailis informē, ka FAI sankcionētās sacensībās sportistu pārstāvniecību deleģē tikai un vienīgi FAI dalībvalsts ar
savu lēmumu. Latvijā šādu lēmumu pieņem tikai un vienīgi LAK.
Nolēma pieņemt zināšanai.
(balsojums: par -6, pret -0, atturas -0).
Par 14. punktu. Nolēma LAK Statūtus nemainīt.
(balsojums: par izmaiņām -3, pret izmaiņām -3, atturas -0).
Par 15. Punktu. Nolēma atlikt jautājuma skatīšanu un uzlikt par pienākumu Normundam Pakulim noskaidrot biedrības „Latvijas
Apvienotā vieglo lidaparātu federācija” viedokli biedru LAK biedru naudas parāda jautājumā. Biedrības „Latvijas Apvienotā vieglo
lidaparātu federācija” biedru naudas parāds uz 2019.gada 22.martu sastāda 600 / seši simti / EUR. Attiecīgi rēķini ir nosūtīti, informācija
ir LAK Internet vietnē. Rēķins par 2019.gada biedu naudu ir izrakstīts un nosūtīts e- pasta sarakstē. Termiņš – N.Pakuļa ziņojumam par
noskaidroto viedokli līdz , bet ne vēlāk kā 2019.gada 5.aprīlis, ziņojuma forma – e- pasta ziņojums adresātam valde@ballooning.lv.
Normunda Pakuļa piekrišana ir saņemta.
(balsojums: par -6, pret -0, atturas -0).
Par 16. Punktu Noteikt , ka 2020. gada LAK biedru sapulce ir iespējama 2020.gada 25 / 26 / 27 / 28 martā, aptauju par vēlamo datumu
veikt līdz 2020.gada 31.janvārim, katrs LAK biedrs bez jebkāda turpmāka atgādinājuma nosūta sev vēlamo datumu uz e- pasta adresi
valde@ballooning.lv. LAK valde apkopo informāciju. Gadījumā, ja nav iespējams vairākuma viedoklis šajā jautājumā, LAK valde
izsludina 2020.gada biedru sapulci pēc saviem ieskatiem.
(balsojums: par -6, pret -0, atturas -0).
Par 17. Punktu LAK valdes locekļi LAK ir tiesīgi pārstāvēt katrs atsevišķi un pēc saviem ieskatiem, saskaņā ar LR UR reģistrēto
leģitīmo informāciju.
Nolēma pieņemt zināšanai.
(balsojums: par -6, pret -0, atturas -0).
Par 18. Punktu Jautājums ir skatīts šīs biedru sapulces darba kārtības10.punktā.Jautājums netiek skatīts atkārtoti.
Nolēma pieņemt zināšanai.
(balsojums: par -6, pret -0, atturas -0).
Par 19. Punktu LAK asociēto biedru statuss dod iespēju atskaitēs , kas nepieciešamas , lai saņemtu finansējumu no Valsts budžeta, būtu
iespējams norādīt patiesu LAK biedru skaitu. Jautājums netiek skatīts, LAK Statūti neparedz LAK asociētā biedra statusu. Jautājums var
tikt skatīts pēc attiecīgu izmaiņu veikšanas LAK statūtos.
Nolēma pieņemt zināšanai.
(balsojums: par -6, pret -0, atturas -0).
G.Gailis izsaka pateicību visiem LAK biedru sapulces dalībniekiem par līdzdalību LAK kopsapulcē un sapulce tiek pasludināta par slēgtu
2019.gada 22.martā plkst.14:15.

Sapulces vadītājs
Protokolists

G.Gailis
V. Rošonoks

Rīgā, 2019. gada 22.martā.
Šī valdes sēdes protokola elektroniskā kopija atbilst oriģinālam un ir derīga bez paraksta, ja tiek saņemta no elektroniskā pasta
Adreses : oktava@latnet ; jeb tiek lejupielādēta no norādnes INTERNET vietnē http://aeroclub.lv
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