
Reģ. Nr.: 40008062282, adrese A.Deglava iela 126-45, Rīga, LV-1082, 
A/S SWEDBANK, LV77HABA0551012413176, www.paragliding.lv 

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



Reģ. Nr.: 40008062282, adrese A.Deglava iela 126-45, Rīga, LV-1082, 
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VALDES SĒDES PROTOKOLS Nr. 9

Sēdes norises vieta: Dēļu iela 4,  Rīga
Valdes sēde sasaukta: 01.10.2018., rakstiski, Prezidents
Sēdes norises datums: 28.11.2018. 
Sēde sākas: plkst.19.00
Piedalās: Prezidents Normunds Pakulis

Valdes locekļi Ivars Šļivka
Dzintars Reiniks
Roberto Smuļko
Aleksejs Kuzmins
Krišjānis Sietiņš

Citas personas Inese Šubēvica
Edijs Gašpuitis
Irina Sietiņa
Diana Bogdanova
Valdis Brokāns

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

Darba kārtība:
1. Par LPF Prezidentu
2. Par LPF Finanšu direktoru
3. Par LPF dalību CIVL plenārsēdē
4. Par LPF kalendāru 2019.gadam
5. Par elektroniskā mērķa iegādi
6. Par Latvijas pārstāvi Ziemeļu un Austrumu Eiropas kausa nosēšanās precizitātē “Briljanta kāja”

padomē
7. Par pilotu apdrošināšanu 
8. Par LPF atbalstu pilotiem
9. Par LPF Gada pasākuma programmu
10. Par  Latvijas  komandas  dalību  Pasaules  čempionātā  nosēšanās  precizitātē  ar  paraplānu

2019.gadā
11. Par 13. Latvijas čempionāta precizitātē Nolikumu
12. Par Latvijas PGA kausa Nolikumu

Sēdes norise:
1. Par LPF Prezidentu
I.Šubēvica informē, ka līdz ar jaunas valdes ievēlēšanu, ir nepieciešams no Valdes locekļu vidus ievēlēt Prezidentu
(Statūtu 8.3.punkts). Ir saņemts 1 pieteikums – Normunds Pakulis, kas devis savu piekrišanu. 
Nolēma: Par – 6, Pret – nav, Atturas – nav. Uz valdes pilnvaru termiņu par LPF Prezidentu apstiprināt Normundu
Pakuli.

2. Par LPF Finanšu direktoru
I.Šubēvica informē, ka līdz ar jaunas valdes ievēlēšanu, ir nepieciešams no Valdes locekļu vidus ievēlēt Finanšu
direktoru (Statūtu 8.3.punkts). Ir saņemts 1 pieteikums – Normunds Pakulis, kas devis savu piekrišanu. 
Nolēma: Par – 6, Pret – nav, Atturas – nav. Uz valdes pilnvaru termiņu par LPF Finanšu direktoru apstiprināt
Normundu Pakuli.

3. Par LPF dalību CIVL plenārsēdē
I.Šubēvica kā LPF pārstāve FAI CIVL informē, ka ir saņemts oficiāls ielūgums dalībai FAI CIVL plenārsēdē, kas
notiks Lozannā, Šveicē, no 2019.gada 31.janvāra līdz 3.februārim. Nepieciešams pieņemt lēmumu vai LPF tiek
pārstāvēts  klātienē Plenārsēdē,  sedzot  ar  to  saistītās  izmaksas  (~600.00eur)  vai  tiek sagatavota pilnvara uz
Riikka Vilkuna, kas ir CILV priekšsēdētāja un ar kuru ir izveidojusies laba sadarbība un vienots redzējums par
precizitātes disciplīnas attīstību Latvijā un pasaulē. Ir saņemts arī piedāvājums no LAK prezidenta pārstāvēt LPF
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intereses planārsēdē, sedzot 50% no reālām izmaksām, kas pēc iesniegtā provizoriskā budžeta sastāda apmēram
400.00 eur.
Nolēma: Par – 6, Pret – nav, Atturas – nav. Pilnvarot pārstāvēt LPF intereses Zviedriju (Riikka Vilkuna). N.Pakulim
nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu FAI. 

4. Par LPF kalendāru 2019.gadam
I.Šubēvica informē, ka nepieciešams apstiprināt LPF kalendāru 2019.gadam, lai varētu to iesniegt LAK noteiktā
termiņā. 
Nolēma: Par – 6, Pret – nav, Atturas – nav. Apstiprināt LPF kalendāru 2019.gadam esošajā redakcijā – pielikumā.
I.Šubēvicai sagatavot informāciju iesniegšanai LAK noteiktajā termiņā. N.Pakulim nodrošināt kalendāra publicēšanu
LPF mājas lapā ne vēlāk kā līdz 20.decembrim.

5. Par elektroniskā mērķa iegādi
I.Šubēvica  informē,  ka  ir  sagatavoti  līgumu  projekti  par  elektroniskā  mērķa  nodošanu  lietošanā  biedrībai
“Piloti.lv”. N.Pakulis un I.Šļivka izsaka komentārus par sagatavotām redakcijām un lūdz tās precizēt.
Nolēma: Par  –  6,  Pret  –  nav,  Atturas  –  nav.  Līdz  07.01.2019.  iesniegt  komentārus  I.Šubēvicai  par  līgumu
projektiem, apstiprināšanai nākamajā valdes sēdē. N.Pakulim nodrošināt elektroniskā mērķa iegādi.

6.  Par Latvijas  pārstāvi  Ziemeļu  un  Austrumu  Eiropas  kausa  nosēšanās  precizitātē  “Briljanta  kāja”
padomē 
N.Pakulis informē, ka I.Šubēvica ir atsaukusi savu mandātu kā Latvijas pārstāve Ziemeļu un Austrumu Eiropas
kausa nosēšanās precizitātē “Briljanta kāja” padomē un lūdz kā Latvijas pārstāvi apstiprināt Andri Pāži, Latvijas
FAI 1.kategorijas Mērķa tiesnesi, kura piekrišana ir saņemta.
Nolēma: Par – 6, Pret – nav, Atturas – nav. Par Latvijas pārstāvi Ziemeļu un Austrumu Eiropas kausa nosēšanās
precizitātē “Briljanta kāja” padomē apstiprināt A.Pāži.

7. Par pilotu apdrošināšanu
N.Pakulis  informē,  ka  ir  saņemts piedāvājums no apdrošināšanas sabiedrības BTA par  pilotu apdrošināšanu.
N.Pakulis lūdz valdi iepazīties ar piedāvājumu un apstiprināt BTA pārstāvja dalību nākamajā valdes sēdē papildus
informācijas sniegšanai pirms lēmuma pieņemšanas.
Nolēma: Par – 6, Pret – nav, Atturas – nav. Pieņemt zināšanai. Iesniegt jautājumus par pilotu apdrošināšanu uz
valde@paragliding.lv līdz 07.01.2019. N.Pakulim nodrošināt BTA pārstāvja dalību nākamajā valdes sēdē.

8. Par LPF atbalstu pilotiem
N.Pakulis  informē,  ka  LPF  noteiktā  termiņā  ir  saņemti  iesniegumi  no  pilotiem  J.Kucenko  un  I.Šubēvicas  un
papildus (ārpus noteiktā LPF termiņa) no D.Bogdanovas par kopējo summu 1212.33 eiro. Izvērtējot LPF budžeta
iespējas, N.Pakulis piedāvā segt visiem pilotiem 50% no dalības maksas saensībās.
Nolēma: Par  –  6,  Pret  –  nav,  Atturas  –  nav.  Segt  50%  dalības  maksas  sacensībās  (J.Kucenko  –  140.00  eur,
D.Bogdanova  –  37.50  eur,  I.Šubēvica  –  200.00),  atbilstoši  iesniegtiem  avansa  norēķiniem  līdz  31.12.2018.
I.Šubēvicai nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanu no pilotu puses, N.Pakulim – veikt izmaksas.

9. Par LPF Gada pasākuma programmu
I.Šubēvica  informē,  ka  nepieciešams  izsludināt  programmu  LPF  gada  pasākumam,  kas  notiks  2019.gada  9.-
10.februārī Cēsīs, viesu namā “Laso”. 
Nolēma: Par – 6, Pret – nav, Atturas – nav. Apstiprināt  programmu LPF gada pasākumam, kas notiks 2019.gada
9.-10.februārī Cēsīs, viesu namā “Laso” esošajā redakcijā – pielikumā.

10. Par Latvijas komandas dalību Pasaules čempionātā nosēšanās precizitātē ar paraplānu 2019.gadā
I.Šubēvica informē, ka ir saņemts oficiāls CIVL lēmums par Pasaules čempionāta precizitātē 2019.gadā norisi un
FAI Prezidenta vēstule, ka gala lēmums par tā norisi 2019.gadā tiks pieņemts vēlākais līdz 2019.gada 6.janvārim,
kas saistīts ar politisko situāciju Kosovā un iespējams sportistiem nedrošo situāciju Serbijā. 
Kopš pagājušās valdes sēdes  ir  saņemti  2  jauni  pieteikumi no pilotiem dalībai  PČ,  kopā interesi  ir  izteikuši
E.Gašpuitis  (85,  kvalificējas),  K.Sietiņš  (145,  kvalificējas),  A.Kuzmans  (159,  kvalificējas),  Ē.Gailums  (163,
kvalificējas), V.Gailums (215, kvalificējas), I.Šubēvica (398, kvalificējas), O.Zalāne (413, kvalificējas) un L.Vaivode
(453, kvalificējas), M.Strazdiņš (849, nekvalificējas), kā arī komandas sastāvā ir iespēja iekļaut I.Sietiņu,  A.Jucjus,
R.Zvejnieku. 
Papildus I.Šubēvica norāda, ka Latvijas FAI 1.kategorijas tiesneši I.Polennikova un A.Pāže ir apstiprināti dalībai
PČ kā mērķa tiesneši, kas ir liels gods un augsts mūsu tiesnešu darba novērtējums no FAI puses. 
Ir  saņemta informācija no PČ organizatoriem par apdrošināšanu.  Ir saņemta informācija no IZM par iespēju
saņemt  atbalstu  komandas  sagatavošanai.  Ir  pārrunāts  jautājums  ar  visiem  iesaistītajiem  par  maksājumu
apmēriem  un  termiņiem.  Visi  ieinteresētie  ir  informēti,  ka  ar  atbalstītajiem  pilotiem  tiks  slēgts  līgums  par
tiesībām un pienākumiem.
I.Šubēvica  lūdz  izvērtēt  pilotu  atlases  kritērijus  (papildus  norādītajiem  oficiālajos  noteikumos)  un  tos  darīt
zināmus nākamajā sēdē, lai varētu virzīt lēmuma pieņemšanu par Latvijas komandas sastāvu dalībai Pasaules
čempionātā iespējams īsā laikā pēc FAI gala lēmuma paziņošanas.
Nolēma: Par – 6, Pret – nav, Atturas – nav. Pieņemt zināšanai.
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11. Par 13.Latvijas čempionāta precizitātē Nolikumu
I.Šubēvica informē, ka ir sagatavots Nolikums un lūdz to apstiprināt.
Nolēma: Par  –  6,  Pret  –  nav,  Atturas  –  nav.  Apstiprināt  iesniegto  Nolikumu  13.Latvijas  čempionāts  precizitātē
(pielikumā). N.Pakulim nodrošināt līdz 10.01.2019. Nolikuma publicēšanu LPF mājas lapā. 

12. Par Latvijas PGA kausa Nolikumu
I.Šubēvica informē, ka ir sagatavots Nolikums un lūdz to apstiprināt.
Nolēma: Par – 6, Pret – nav, Atturas – nav. Apstiprināt iesniegto Latvijas PGA kausa Nolikumu (pielikumā). N.Pakulim
nodrošināt līdz 10.01.2018. Nolikuma publicēšanu LPF mājas lapā. 

13. Par LPF pilnvarotajiem pārstāvjiem
N.Pakulis informē, ka ir  līdz ar valdes  sastāva maiņu, nepieciešams pārskatīt  arī  LPF pilnvaroto personu sarakstu.
Ņemot vērā reālu konkrētu pilotu zināšanas, pieredzi un iesaisti paraplanierisma attīstības procesos, lūdz izslēgt no
pilnvaroto personu saraksta A.Kuzmanu un K.Sietiņu, jo viņi ir kļuvuši par LPF valdes locekļiem, kas vienlaicīgi arī ir
LPF amatpersonas, un iekļaut Andri Pāži un  Mihailu Vavilovu. Virzīto personu piekrišanas ir saņemtas.
Nolēma: Par – 6, Pret – nav, Atturas – nav. Apstiprināt par LPF pilnvarotām personām A.Pāži un M.Vavilovu.

Sēde slēgta: 22.00

LPF Prezidents ___________________________ N.Pakulis

Protokolēja ___________________________ I.Šubēvica


