Biedrība “Latvijas Paraplanierisma federācija”
Reģ.Nr. 40008062282
2017.GADA DARBĪBAS PĀRSKATS UN NĀKAMĀ PĀRSKATA GADA DARBĪBAS PLĀNS
1. Organizācijas DARBĪBAS MĒRĶI:
-

-

-

. Latvijas paraplanierisma un moto paraplanierisma kustības attīstīšana un
lidojumu drošības paaugstināšana;
Paraplānu un moto paraplānu pilotu nepieciešamās kvalifikācijas, kā arī
apmācību standartizēšana, pilotu licencēšana, pilotu apmācības skolu
licencēšana un uzraudzība;
Sadarbojoties ar valsts institūcijām un citām biedrībām, piedalīšanās valsts
normatīvo aktu un citu dokumentu izstrādāšanā, kas attiecas uz paraplanierismu
un moto paraplanierismu;
Sadarbības veicināšana ar Latvijas klubiem un arī ārvalstu federācijām un
klubiem, kas nodarbojas ar paraplanierismu un moto paraplanierismu;
Latvijas un starptautisko sacensību organizēšana un Latvijas pilotu dalības
veicināšana starptautiskajās sacensībās;
Latvijas organizētā paraplanierisma un moto paraplanierisma pārstāvēšana
Latvijas aerolklubā;
Biedrības biedru, kā arī ikviena Latvijā licencētā paraplāna pilota vai
motoparaplāna pilota likumīgo tiesību aizstāvēšana.

2. Organizācijas PAMATDARBĪBAS JOMA:











labdarība
cilvēktiesības
indivīda tiesības
pilsoniskās sabiedrības attīstība
veselības veicināšana
palīdzības sniegšana katastrofu
gadījumos un ārkārtas situācijās
ģimenes
sociālā attīstība
interešu aizstāvība
kopienas attīstība












izglītība
zinātne
vides aizsardzība
trūcīgo un mazaizsargāto personu
grupu sociālās labklājības celšana
kultūra
sports
bērni un/vai jaunatne
nodarbinātības veicināšana
darba aizsardzība
cits (nosaukt)

3. Sabiedrības daļa (mērķa grupa), uz kuru vērsta sabiedriskā labuma darbība:
Tiešā mērķauditorija: LATVIJAS PARAPLĀNU UN MOTO PARAPLĀNU PILOTI.
Pakārtota mērķauditorija: sabiedrība kopumā

4. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un aktivitātes
pārskata gadā:
Organizācijas uzdevumi ir:
 Nodrošināt pilotu interešu aizstāvību un pārstāvību;
 Nodrošināt pilotu apmācības un kvalifikācijas uzturēšanu;
 Attīstīt paraplanierismu kā aktīvu dzīvesveidu Latvijā;
 Organizēt seminārus, diskusijas, konferences un citus sabiedriskus pasākumus;
 Finanšu piesaiste organizācijas pamatdarbības nodrošināšanai;
 Brīvprātīgā darba attīstības veicināšana.
Darbības teritorija:
Latvijas Republikas teritorija. Citas valstis.
Darba metodes:
Interešu aizstāvība vietējā, reģionālā un nacionālā līmenī.
Sadarbība ar valsts institūcijām pilotu apmācības, eksaminēšanas (licencēšanas),
valsts finansējuma, sacensību organizēšanas un lidojumu drošības jautājumos.
Līdzdalība informatīvos, izglītojošos un izklaides pasākumos.
Pakalpojumu sniegšanas biedrības ekspertīzes jomās.
2017/2018.gada darbības prioritāte: organizācijas darbības kapacitātes stiprināšana un
interešu aizstāvība.
2017.gada aktivitātes:
 organizācijas darbības attīstīšana (aktīvs valdes darbs);
 iekšējo normatīvo aktu sagatavošana un virzīšana;
 pilotu eksaminēšana (licencēšana);
 informatīvu pasākumu organizēšana (par lidojumu drošību lidojumos ar
motoparaplāniem un traikiem, lidojumu sacensībās specifika, rezervju
pārlocīšana, normatīvie akti paraplanierismā Latvijā, u.c.);
 dalība starptautiskās sacensībās;
 nacionāla mēroga sacensību organizēšana (Latvijas čempionāts piezemēšanās
precizitātē ar paraplānu 2017, Latvijas 'on-line' čempionāts maršrutlidojumos
Xcontest.org 2017, Latvijas XC kauss maršrutlidojumos 2017 (2 posmi, 3
uzdevumi), Paramotor Challenge 2017, u.c.), kas jau kļuvušas par tradicionālām
Latvijā;
 dalība aviācijas paraugdemonstrējumos ;
 pieredzes un/vai mācību lidojumi Itālijā, Indijā, Slovākijā, Islandē, Marokā,
Spānijā, Francijā, Lietuvā, Maltā, Igaunijā, Norvēģijā un citās valstīs;
 turpinās darbs pie izmaiņām Latvijas gaisa telpas lietošanas normatīvos aktos
par jauna simbola “Paraplanieristu aktivitāte” ieviešanu gaisa telpas kartēs, pie
iekšēju normatīvu grozījumiem ar mērķi uzlabot pilotu kvalifikāciju un lidojumu
drošību;
 konsultācijas
par lidojumu ar paraplāniem, apmācību, eksaminēšanu
(licencēšanu), lidojumu drošību, izklaides lidojumu, sacensību organizēšanu un
citām jomām saistītos jautājumos.
5. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi pārskata gadā attiecībā uz
mērķa grupu un attiecīgajā jomā:

2017.gadā LPF nostiprināja savu eksperta paraplanierismā un moto paraplanierismā
pozīciju nacionālā līmenī, tika turpināta aktīva darbība pilotu iesaistē LPF darbā.
6. Organizācijas biedru un iesaistīto personu skaits:
Organizācijas biedru skaits:
juridiskās personas: 3
fiziskās personas: 0
Citu iesaistīto personu skaits (dalībnieki): 244
7. Pārskata gadā saņemto vispārējo ziedojumu kopsumma:
2017.gadā tika saņemts ziedojums no Latvijas Valsts mežiem – 3457.00 EUR.
8. Pārskata
kopsumma:

gada

administratīvo

izdevumu

no

vispārējiem

ziedojumiem

Administratīvie izdevumi no vispārējiem ziedojumiem 2017.gadā nav segti.
9. Organizācijas darbību veicinošie faktori:
-

valdes locekļi aktīvi iesaistās LPF darbības organizēšanā un attīstībā.

10. Organizācijas darbību kavējošie faktori:
-

pastāvīgi funkcionējoša informācijas aprites un sadarbības sistēma starp pilotiem
ir attīstības procesā.

11. Organizācijas darbības plāns nākamajam gadam:.
2018.gada darbības prioritāte: organizācijas darbības kapacitātes stiprināšana un
interešu aizstāvība.
Plānotās aktivitātes 2018.gadā:
 jaunu biedru piesaiste
 organizācijas darbības attīstīšana (aktīvs valdes darbs);
 iekšējo normatīvo aktu un LR normatīvo aktu grozījumu sagatavošana un
virzīšana;
 pilotu eksaminēšana (licencēšana);
 informatīvu pasākumu organizēšana;
 dalība starptautiskās sacensībās;









nacionāla mēroga sacensību organizēšana (Latvijas čempionāts piezemēšanās
precizitātē ar paraplānu 2018, Latvijas 'on-line' čempionāts maršrutlidojumos
Xcontest.org 2018, Latvijas XC kauss maršrutlidojumos 2018, XC sacensības
Fun cup 2018, Paramotor Challenge 2018), kas jau kļuvušas par tradicionālām
Latvijā;
aviācijas
(paraplanierisms,
motoparaplanierisms)
paraugdemonstrējumu
nodrošināšana;
pieredzes un/vai mācību lidojumi citās valstīs;
konsultācijas ar lidojumu ar paraplāniem, apmācību, eksaminēšanu
(licencēšanu), lidojumu drošību, izklaides lidojumu, sacensību organizēšanu un
citām jomām saistītos jautājumos;
precizitātes nosēšanās ar paraplānu un akro pilotāžas disciplīnu attīstība Latvijā.

12. Organizācijas adrese, tālruņa un faksa numurs, e-pasta adrese informācijas
saņemšanai:
Juridiskā / pasta adrese:
Augusta Deglava iela 126 – 45, Rīga, LV-1082
Telefons: +371 26 841 427 (prezidents Normunds Pakulis)
e-pasts informācijas saņemšanai: info@paragliding.lv

Prezidents

02.03.2018.

Normunds Pakulis

