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`IZRAKSTS 
 

Biedrības “LATVIJAS AEROKLUBS” vienotais reģ. Nr. 40008028899 
BIEDRU 2017.gada KOPSAPULCES PROTOKOLS Nr. 01  

Rīgā, Spilves ielā 1, Aeroklubs DELTA, 2017. gada 25.martā.  
 
Biedru sapulci sasauc biedrības „Latvijas Aeroklubs” valde, biedriem par kopsapulces sasaukšanu, norises vietu 
un laiku, paziņots telefoniski un izmantojot e-pastu 2016. gada 10. martā.  
Piedalās:  

- biedrības „Latvijas Aeroklubs” valdes loceklis, biedrības “Latvijas Gaisa balonu sporta savienība” 
(reģ. Nr.4000805966, adrese: Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013) valdes priekšsēdētājs Gints Gailis 
(personas kods x);  

- biedrības „Latvijas Aeroklubs” valdes loceklis, biedrības “Latvijas Apvienotā vieglo lidaparātu 
federācija” (reģ. 5000807042, adrese: Spilves iela 33-8, Rīga, LV-1055), prezidents Anatolijs Kupče 
(personas kods x); 

- biedrības „Latvijas Raķešu - kosmiskā modelisma sporta savienība” (reģ. Nr. 40008029061, adrese 
Klaipēdas iela 72-50, Liepāja, LV-1416) valdes priekšsēdētājs Arnis Bača (personas kods x); 

- biedrības "Latvijas Pilotu amatieru-aviokonstruktoru biedrība” (reģ. Nr. 40008087002 adrese Grīvas 
iela 11/19-35, Rīga, LV-1055) valdes priekšsēdētājs Valentīns Vasjaks (personas kods x) 

- biedrības “Latvijas Lidmodeļu sporta federācija” (reģ. Nr.4000806737, adrese: Kurzemes pr.28-9, 
Rīga,LV-1067), prezidents Viktors Rošonoks (personas kods x); 

- biedrības “Latvijas Izpletņlēkšanas  federācija” (reģ. Nr.40008024647, adrese: Ojāra Vācieša iela 14-4, 
Rīga, LV-1004) valdes priekšsēdētājs Ģirts Ļaudaks (personas kods x); 

- biedrības “Latvijas Paraplanierisma federācija” (reģ. Nr. 40008062282, adrese: Augusta Deglava iela 
126-45, Rīga, LV-1082), pārstāvis saskaņā ar biedrības “Latvijas Paraplanierisma federācija” valdes 
priekšsēdētāja Roberta Onkeļa 2017.gada 10.janvārī izdotu pilnvaru – Normunds Pakulis (personas kods 
x); 

- biedrības ”Latvijas Planieru sporta federācija” (reģ. Nr. 4000802311, adrese: Lienes iela 1-17, Rīga, 
LV-1009), prezidents Vladimirs Čamāns (personas kods x);  

- pieaicināta persona Kārlis Plociņš (personas kods x); 
- pieaicināta persona Uldis Peļņa (personas kods x).  

      Sapulcē piedalās astoņi no astoņiem biedrības „Latvijas Aeroklubs” balsstiesīgajiem pārstāvjiem, sapulce 
saskaņā ar  biedrības „Latvijas Aeroklubs” Statūtiem  ir lemttiesīga.   
  Sapulces vadītājs:  Gints Gailis 
  Protokolists:           Viktors Rošonoks 
 
            Darba kārtībā:  
1. Delegātu reģistrācija.  
2. Sapulces vadītāja, protokolista apstiprināšana, balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšana. 
3. Darba kārtības un sapulces reglamenta apstiprināšana. 
4. 2016. gada 28. marta Latvijas Aerokluba kopsapulces protokola apstiprināšana. 
5. Vadības ziņojums par atskaites periodu – 2016.gadu.2016.gada finansiālās darbības pārskats.  

 6.    Sabiedriskā labuma organizācijas iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns (MK 
2010.g. 5.maija noteikumi Nr.407)  
 7.    Revidenta ziņojums. 2016.gada pārskata apstiprināšana. 
 8.    Revidenta apstiprināšana nākošajam atskaites periodam. 
 9.    2015. gada sporta aktivitāšu atskaite, atskaiti sniedz katrs LAK biedra pārstāvis. 
10.  LAK juridisko biedru saraksts – precizējumi. 
11.  2017.gada finansējums: valsts budžeta līdzekļi, aktivitātes un augsti sasniegumi sportā,VKS ziedojumi. 
12.  Noteikumi par no LSFP saņemto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu un organizāciju iesniedzamajām 
atskaitēm.  
13.  Attiecības ar FAI: 2016. gada aktivitāšu atskaite FAI; FAI sporta licenču centralizētā datu bāze; FAI un EAS 
biedru nauda 2017.g.; LAK biedru naudas 2017.g.; FAI sporta licences 2017. 
14.  Jautājums par izmaiņām Latvijas Aerokluba Statūtos : izveidot Latvijas Aerokluba Goda Prezidenta posteni , 
Latvijas Aerokluba Goda Prezidenta postenī ievēlēt Kārli Pociņu (personas kods 241039-10610). 
15.  Latvijas Aerokluba valdes kandidātu izvirzīšana, Latvijas Aerokluba valdes vēlēšanas, Latvijas Aerokluba 
valdes priekšsēdētāja vēlēšanas. 
. 
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        Sapulce, izskatot darba kārtības jautājumus, nolēma: 
[..]  Par 2. Darba kārtības  punktu. LAK valdes loceklis G.Gailis atklāj kopsapulci. Saskaņā ar biedrības 
statūtiem sapulci vada LAK valdes loceklis G.Gailis, par protokolistu tiek apstiprināts V.Rošonoks, par balsu 
skaitīšanas komisijas priekšsēdētāju tiek apstiprināts V.Čamāns.  
Balsojums: par -8, pret -0, atturas -0). [..] 
 
[..]  Par 15. Darba kārtības  punktu.  Latvijas Aerokluba valdes vēlēšanām tiek izvirzīti kandidāti : Inese 
Šubēvica  ; Uldis Peļņa; Normunds  Pakulis; Kārlis Plociņš; Gints Gailis; Vladimirs Čamāns; Anatolijs 
Kupča; Arnis Bača; Viktors Rošonoks. Kārlis Plociņš, Vladimirs Čamāns un Arnis Bača atsauc savas 
kandidatūras. LAK valdi ievēl ar vienkāršu balsu pārsvaru, vadoties no saņemto balsu skaita, balsojums notiek 
slēgti. [..]. Nolēma: ievēlēt LAK valdi ar pilnvaru termiņu no 2017.gada 28.marta līdz 2021.gada 28.martam šādā 
sastāvā :  

1)  valdes loceklis Viktors Rošonoks, personas kods x;  
2)  valdes loceklis Ģints Gailis, personas kods x; 
3)  valdes loceklis Uldis Peļņa, personas kods x. 

 Balsojums: par 8, pret 0, atturas 0. [..] . 
 
        Sapulces vadītājs                /paraksts /             G.Gailis  
        Protokolists                         /paraksts/               V. Rošonoks, 
 
      IZRAKSTS PAREIZS 
      Biedrības “Latvijas Aeroklubs” 
      Valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt biedrību atsevišķi                          G.Gailis. 
       
Rīgā,  2017. gada 25. martā.  


