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VALDES SĒDES PROTOKOLS Nr. 8

Sēdes norises vieta: Grebenščikova iela 1, Rīga
Valdes sēde sasaukta: 29.08.2018., rakstiski, Prezidents
Sēdes norises datums:  01.10.2018. 
Sēde sākas: plkst.18.00
Piedalās: Prezidents Normunds Pakulis

Valdes locekļi Ivars Šļivka
Valdis Brokāns
Dzintars Reiniks

Citas personas Inese Šubēvica
Krišjānis Sietiņš
Diana Bogdanova

Valdes sēdi vada: Normunds Pakulis
Valdes sēdi protokolē: Inese Šubēvica
Darba kārtība:

1. Par biedrības Piloti.lv iestāšanos LPF
2. Par Latvijas komandas dalību Pasaules čempionātā precizitātē 2019.gadā
3. Par elektroniskā mērķa iegādi
4. Par LPF kalendāru 2019.gadam
5. Par Licencēšanas komisijas nolikumu
6. Par eksāmenu PL1 kategorijai

Sēdes norise:
1. Par biedrības Piloti.lv iestāšanos LPF
N.Pakulis informē, ka ir saņemts iesniegums no biedrības par iestāšanos LPF. K.Sietiņš informē par biedrības
izveides mērķiem un darbību un sniedz informāciju, ka biedrībai ir interese būt pārstāvētiem valdē, ja biedrība
tiks uzņemta LPF.  
Nolēma: Par – 3 (N.Pakulis, V.Brokāns, I.Šļivka), Pret –1 (Dz.Reiniks), Atturas – nav. Uzņemt biedrību Piloti.lv par
biedru LPF. Sasaukt biedru ārkārtas sapulci 28.11.2018. un lemt jautājumu par grozījumiem LPF Statūtos - valdes
locekļu skaita palielināšana un biedrības “Piloti.lv” pārstāvja apstiprināšanu LPF valdē.

2. Par Latvijas komandas dalību Pasaules čempionātā precizitātē 2019.gadā
I.Šubēvica  informē  par  aktualitātēm  CIVL  precizitātes  disciplīnā  pasaulē  un  par  aktualitātēm  Pasaules
čempionāta  precizitātē  2019.gadā  sakarā.  Jaunāka  informācija  sekos  2018.gada  novembrī  pēc  sacensību
Nolikuma apstiprināšanas un 2019.gada februārī pēc CIVL plenārsēdes. Šobrīd interesi par dalību sacensībās ir
izrādījuši  8 piloti, ar kuriem notiek savstarpējā komunikācija.
Nolēma: Par – 5, Pret – nav, Atturas – nav. Pieņemt zināšanai.

3. Par elektroniskā mērķa iegādi
N.Pakulis informē, ka ir saņemta interese no precizitātes pilotiem iegādāties pilotu lietošanai elektronisko mērķi.
Aicina  ieinteresētos  pilotus  sadarbībā  ar  LPF  pārstāvi  I.Šubēvicu  sagatavot  priekšlikumus  LPF  valdei  līdz
1.novembrim par elektroniskā mērķa apsaimniekošanu un iesniegt LPF izskatīšanai nākamajā valdes sēdē.
Nolēma: Par – 5,  Pret – nav, Atturas – nav. Sadarbībā ar precizitāte komandu Z-pilots I.Šubēvica sagatavo un
iesniedz  LPF  izskatīšanai  piedāvājumu  par  elektroniskā  mērķa  apsaimniekošanu  tā  iegādes  gadījumā,
izskatīšanai nākamajā LPF valdes sēdē.

4. Par LPF kalendāru 2019.gadam
I.Šubēvica  informē,  ka  nepieciešams  vienoties  par  galvenajiem  pasākumiem  2019.gadā,  lai  varētu  veikt
rezervāciju  LPF  gada  pasākumam,  vienoties  par  iespējamajiem  sacensību  organizatoriem  un  risināt  citus
jautājumus, kas saistīti ar paraplanierisma sporta attīstību.
Nolēma: Par – 5, Pret – nav, Atturas – nav. I.Šubēvica, sadarbībā ar LPF biedriem līdz 1.novembrim sagatavo un
iesniedz apstiprināšanai LPF valdei 2019.gada pasākumu kalendāru.

http://www.paragliding.lv/


5. Par Licencēšanas komisijas Nolikumu
I.Šubēvica  informē,  ka  ir  sagatavots  Licencēšanas  komisijas  Nolikuma  projekts,  kas  saistīts  ar  precizējumu
iekļaušanu saskaņā ar Rokasgrāmatas redakcijas apstiprināšanu. Lūdz apstiprināt iesniegtajā redakcijā.
Nolēma: Par – 5, Pret – nav, Atturas – nav. Apstiprināt Licencēšanas komisijas Nolikumu iesniegtajā redakcijā
(pielikumā). N.Pakulim nodrošināt dokumenta publicēšanu LPF mājas lapā.

6. Par eksāmenu PL1 kategorijai
I.Šubēvica  informē,  ka  ir  veikti  visi  nepieciešamie  sagatavošanas  darbi  PL1,  PL2  eksāmenam  –  ir  panākta
vienošanās ar pieaicināto ekspertu Kirilu Ekimovu par dalību eksāmenā 2018.gada novembrī; ir sagatavoti un ar
ekspertu pārrunāti eksāmena jautājumi un eksāmena praktiskais uzdevums; ir apzināti piloti, kuri vēlas kārtot
eksāmenu  (7  cilvēki).  I.Šubēvica  lūdzu apstiprināt  par  eksāmena  koordinatori  I.Šubēvicu  (interešu  konflikta
novēršanai)  un  K.Ekimovu  par  ekspertu.  I.Šubēvica  informē,  ka  ar  ekspertu  klātienē  ir  izvērtēta  pilotu
sagatavotība eksāmenam un lūdz pielaist eksāmenam: Andris Pāže, Aldis Pāže, Gatis lecītis, Atis Garklāvs, Artis
Treikmanis, Aigars Briune, Krišjānis Sietiņš.
Nolēma: Par – 5, Pret – nav, Atturas – nav. Apstiprināt par eksāmena koordinatori I.Šubēvicu un uzdot nodrošināt
eksāmena sagatavošanu un norisi 2018.gada novembrī un K.Jekimovu par ekspertu. Pielaist eksāmenam: Andris
Pāže, Aldis Pāže, Gatis lecītis, Atis Garklāvs, Artis Treikmanis, Aigars Briune, Krišjānis Sietiņš.

Sēde slēgta: 20.30
LPF Prezidents ___________________________ N.Pakulis

Protokolēja ___________________________ I.Šubēvica


