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

VALDES SĒDES PROTOKOLS Nr. 1
Sēdes norises vieta: Grebenščikova iela 1, Rīga
Valdes sēde sasaukta: 28.11.2018., rakstiski, Prezidents
Sēdes norises datums: 14.01.2019.
Sēde sākas: plkst.18.00
Piedalās:
Prezidents
Normunds Pakulis
Valdes locekļi Ivars Šļivka
Dzintars Reiniks
Roberto Smuļko
Krišjānis Sietiņš
Citas personas Inese Šubēvica
Mihails Vavilovs
Edijs Gašpuitis
Jānis Kucenko
Valdes sēdi vada:
Normunds Pakulis
Valdes sēdi protokolē:
Inese Šubēvica
Darba kārtība:
1.
Par Latvijas XC čempionātu kalnos
2.
Par elektroniskā mērķa lietošanu
3.
Par Briljanta kāja 2019 3.posma Nolikumu
4.
Par rekordu apstiprināšanu
5.
Par I kategorijas licences piešķiršanu K.Sietiņam
Sēdes norise:
1. Par Latvijas XC čempionātu kalnos
N.Pakulis informē, ka ir saņemts priekšlikums no J.Kucenko par Latvijas XC kalnu čempionāta organizēšanu.
J.Kucenko sniedz papildus informāciju par ideju organizēt šādu pasākumu sadarbībā ar pilotiem no Lietuvas un
Igaunijas un aicina valdi to atbalstīt.
Nolēma: Par – 5, Pret – nav, Atturas – nav. Organizēt Latcijas XC čempionātu kalnos 2020.gadā. Par atbildīgo par
komunikāciju ar Lietuvas un Igaunijs pilotiem noteikt J.Kucenko. LPF atbalsta čempionātu, nodrošinot
uzvarētājiem kausus, medaļas, diplomus kopvērtējumā un sieviešu ieskaitē. J.Kucenko par jaunumiem informēt
valdi pēc nepieciešamības.
2. Par elektroniskā mērķa lietošanu
I.Šubēvica informē, ka ir sagatavoti līgumu projektu precizējumi par elektroniskā mērķa lietošanu, no kuriem
viens paredz mērķa nodošanu lietošanai biedrībai “Piloti.lv” (patapinājuma līgums), otrs projekts – elektroniskā
mērķa nomas līgums, kas dod iespējas ikvienam pilotam nomāt mērķi no LPF. I.Šubēvica lūdz valdi izvēlēties
vienu no līgumiem un apstiprināt tā projektu.
Nolēma: Par – 5, Pret – nav, Atturas – nav. Apstiprināt elektroniskā mērķa Nomas līguma projektu. Līdz
1.februārim I.Šubēvicai sagatavot iesniegšanai un apstiprināšanai LPF valdē Elektroniskā mērķa lietošanas
noteikumu projektu.
3. Par Briljanta kājas 3.posma Nolikumu
I.Šubēvica informē, ka nepieciešams izstrādāt, apstiprināt un publicēt Ziemeļu un Austrumu Eiropas kausa
nosēšanās precizitātē ar paraplānu “Briljanta kāja” 3.posma Nolikumu. Sacensībām ir piešķirts FAI cat.2 statuss.
Ir saņemts pieteikums sacensības organizēt nevis Cēsīs kā iepriekš, bet Vaiņodes lidlaukā. E.Gašpuitis – Vaiņodes
lidlauka idejas iniciators sniedz papildus praktisko informāciju par iespēju sacensības organizēt Vaiņodes
lidlaukā ar bāzes vietu Nīgrandes pagasta Kalnos.
Nolēma: Par – 5, Pret – nav, Atturas – nav. E.Gašpuitim sadarbībā ar N.Pakuli iepazīties ar izmaksām, organizējot
sacensības Kalnos/Vaiņodē, tehniskiem lidlauka parametriem un atbilstoši panāktai vienošanās N.Pakulim
sagatavot Nolikumu iesniegšanai apstiprināšanai LPF valdē ne vēlāk kā 15.martā.

4. Par rekordu apstiprināšanu
N.Pakulis informē, ka izvērtējot 2018.gada sezonu, ir uzstādīti jauni rekordi:
1. Brīvā distance ar 3 pagrieziena punktiem – K.Jaunpetrovičs – 224.16km,
2. Distance ar atgriešanos – J.Kucenko – 19,976km,
3. Distance līdz deklarētajam mērķim – L.Pumpurs – 89,146km
un lūdz valdi apstiprināt šos rekordus.
Nolēma: Par – 5, Pret – nav, Atturas – nav. Apstiprināt jaunos rekordus iesniegtajā redakcijā.
5. Par I kategorijas licences piešķiršanu K.Sietiņam
N.Pakulis informē, ka ir saņemts iesniegums no pilota K.Sietiņa par I kategorijas licences pagarināšanu. Iesniegtie
dokumenti ir pārbaudīti un tie atbilst LPF izvirzītajām prasībām. N.Pakulis lūdz apstiprināt I kategorijas
piešķiršanu K.Sietiņam.
Nolēma: Par – 5, Pret – nav, Atturas – nav. Apstiprināt I kategorijas piešķiršanu K.Sietiņam uz nākamajiem 5
gadiem.

Sēde slēgta: 20.30
LPF Prezidents

___________________________ N.Pakulis

Protokolēja

___________________________ I.Šubēvica

VALDES SĒDES PROTOKOLS Nr. 2
Sēdes norises vieta: viesu nams Laso, Dukuri, Priekuļu novads
Valdes sēde sasaukta: 14.01.2019., rakstiski, Prezidents
Sēdes norises datums: 09.02.2019.
Sēde sākas: plkst.11.00
Piedalās:
Prezidents
Normunds Pakulis
Valdes locekļi Ivars Šļivka
Dzintars Reiniks
Krišjānis Sietiņš
Citas personas Inese Šubēvica
Irina Sietiņa
Andris Pāže
Māris Vancāns
Lauris Pumpurs
Valdes sēdi vada:
Normunds Pakulis
Valdes sēdi protokolē:
Inese Šubēvica
Darba kārtība:
1.
Par elektroniskā mērķa lietošanas noteikumiem
2.
Par Licencēšanas komisiju
3.
Par I kategorijas pilotu kvalifikācijas celšanu
4.
Par I kategorijas licences piešķiršanu K.Jaunpetrovičam
5.
Par FAI cat 2 statusa piešķiršanu PGA sacensībām “Z-accuracy Cup 2019”
Sēdes norise:
1. Par elektroniskā mērķa lietošanas noteikumiem
I.Šubēvica informē, ka ir sagatavoti elektroniskā mērķa lietošanas noteikumi un lūdz tos apstiprināt esošajā
redakcijā.
Nolēma: Par – 4, Pret – nav, Atturas – nav. Apstiprināt elektroniskā mērķa lietošanas noteikumus esošajā
redakcijā (pielikumā). N.Pakulim nodrošināt noteikumu publicēšanu LPF mājas lapā ne vēlāk kā līdz 1.martam.
2. Par Licencēšanas komisiju
I.Šubēvica informē, ka mutiski ir saņemts priekšlikums no pilotiem Licencēšanas komisijas sastāvā iekļaut
maksimāli visus I kategorijas licenču turētājus Latvijā. Šāda pieeja nodrošinās operatīvāku un kvalitatīvāku
Licencēšanas komisijas darbu. I.Šubēvica aicina apstiprināt komisiju sekojošā sastāvā: Dz.Reiniks, V.Brokāns,
K.Sietiņš, R.Smuļko, S.Samuilovs, M.Vavilovs. No minētajām peronām piekrišana ir saņemta.
Nolēma: Par – 4, Pret – nav, Atturas – nav. Apstiprināt komisiju sekojošā sastāvā: Dz.Reiniks, V.Brokāns, K.Sietiņš,
R.Smuļko,S.Samuilovs, M.Vavilovs.

3. Par I kategorijas pilotu kvalifikācijas celšanu
I.Šubēvica informē, ka atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.77 "Noteikumi par sporta
speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām" 11.punktu personām, kuras vada sporta
treniņus (nodarbības) vai veic izglītojošo vai metodisko darbu sporta jomā, kā arī personām, kuras sniedz atbalstu tiem,
kuri apmeklē sporta treniņus (nodarbības) vai apgūst profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu, nepieciešams
sporta speciālista sertifikāts. Lai ievērotu likumdošanu un celtu mūsu I kategorijas pilotu kvalifikāciju, I.Šubēvica aicina
noteikt par obligātu prasību visiem I kategorijas pilotiem nokārtot sporta speciālista sertifikātu un iesniegt to LPF ne
vēlāk kā līdz 2022.gada 1.martam.
Nolēma: Par – 4, Pret – nav, Atturas – nav. Apstiprināt, ka visiem I kategorijas pilotiem ir jānokārto sporta speciālista
sertifikātu un jāiesniedz to LPF ne vēlāk kā līdz 2022.gada 1.martam. N.Pakulim nodrošināt visu I kategorijas pilotu
informēšanu par pieņemto lēmumu.
4. Par I kategorijas licences piešķiršanu K.Jaunpetrovičam
N.Pakulis informē, ka ir saņemts iesniegums no pilota K.Jaunpetroviča par I kategorijas licences piešķiršanu.
Iesniegtie dokumenti ir pārbaudīti un tie neatbilst LPF izvirzītajām prasībām. N.Pakulis lūdz atlikt I kategorijas
licecences piešķiršanu K.Jaunpetrovičam līdz tiks iesniegti visi dokumenti atbilstoši LPF noteiktajai kārtībai.
Nolēma: Par – 4, Pret – nav, Atturas – nav. Atlikt I kategorijas licecences piešķiršanu K.Jaunpetrovičam līdz tiks
iesniegti visi dokumenti atbilstoši LPF noteiktajai kārtībai. N.Pakulim informēt iesniedzēju par pieņemto lēmumu
ne vēlāk kā līdz 15.februārim.
5. Par FAI cat 2 statusa piešķiršanu PGA sacensībām “Z-accuracy Cup 2019”
N.Pakulis informē, ka ir saņemt iesniegums no Z-accuracy Cup 2019 organizatoriem ar lūgumu virzīt sacensības
FAI cat 2 statusa piešķiršanai. Izvērtējot iepriekšējo Z-accuracy Cup organizatoru sadarbības pieredzi ar LPF un
iepriekšējo sacensību organizēšanu un norisi, N.Pakulis aicina izteikt viedokli LPF pārstāvei FAI CIVL I.Šubēvicai.
I.Šubēvica informē, ka uz doto brīdi ir iesniegta nepietiekama informācija, lai varētu lemt par FAI cat2 statusa
piešķiršanu šīm sacensībām un lūdz Z-accuracy Cup 2019 organizatorus iesniegt sacensību Nolikuma projektu
atbilstoši FAI cat2 sacensību prasībām organizatoriem.
Nolēma: Par – 4, Pret – nav, Atturas – nav. Z-accuracy Cup 2019 organizatoriem iesniegt sacensību Nolikuma
projektu izvērtēšanai I.Šubēvicai un N.Pakulim ne vēlāk kā līdz 2019.gada 1.martam. Pēc Nolikuma saskaņošanas
ar I.Šubēvicu un N.Pakuli, N.Pakulim nodrošināt Nolikuma iesniegšanu apstiprināšanai LPF valdē.
Sēde slēgta: 12.00
LPF Prezidents

___________________________ N.Pakulis

Protokolēja

___________________________ I.Šubēvica

