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VALDES SĒDES PROTOKOLS Nr. 3/2020 
 
Sēdes norises vieta: elektroniski, izmantojot platformu ZOOM 
Valdes sēde sasaukta: 16.11.2020., rakstiski, Prezidents 
Sēdes norises datums: 24.11.2020. 
Sēde sākas: plkst.19:00 
Piedalās: Prezidents Normunds Pakulis 
  Valdes locekļi Ivars Šļivka 
    Dzintars Reiniks 
    Krišjānis Sietiņš 

Mihails Vavilovs 
Citi interesenti: Inese Šubēvica, Mihails Vavilovs, Jānis Mateuss, Māris Vancāns, 

Andris Pāže, Gatis Heniņš, Artis Kromanis,  Ieva Zvirgzda, Karīna 
Zaržecka, Jānis Zaržeckis, Valdis Brokāns, Diāna Bogdanova 

Valdes sēdi vada:   Inese Šubēvica 
Valdes sēdi protokolē:   Dzintars Reiniks 
Darba kārtība: 
1. Par Valdes sēdes vadītāja ievēlēšanu 
2. Par Ministru Kabineta noteikumu projektu 
3. Par jaunu biedru uzņemšanu 
4. Par Lietuvas gaisa telpu 
5. Par 2020.gada Latvijas paraplanierisma rekordu apstiprināšanu 
6. Par 2021.gada sacensību organizēšanu un kalendāra apstiprināšanu 
7. Par pilotu atbalsta programmu 
8. Par K.Jaunpetroviča iesniegumu par APPI licences pielīdzināšanu un I kategorijas piešķiršanu 
9. Par nākamo valdes sēdi 
 
Sēdes norise: 
1. Par Valdes sēdes vadītāja ievēlēšanu 
N.Pakulis lūdz šodienas sēdē par valdes sēdes vadītāju apstiprināt I.Šubēvicu. Ņemot vērā, ka 
šodienas sēdē tiek skatīti arī jautājumi, kur nepieciešams paralēli sekot līdzi informācijai dažādos 
informācijas avotos (LPF datu bāze, FAI un APPI publiski pieejamā informācija, u.c.), no praktiskā 
viedokļa šāds lomu sadalījums būs efektīvāks valdes sēdes darbam. I.Šubēvicas piekrišana ir 
saņemta.  
Nolēma: Par – 5, pret – 0, atturas – 0. Par valdes sēdes vadītāju apstiprināt I.Šubēvicu. 

 
2. Par Ministru Kabineta noteikumu projektu 
I.Šubēvica informē, ka, atbilstoši vienošanās starp LPF un Civilās Aviācijas aģentūru (CAA), LPF ir 
uzsākts darbs pie Ministru kabineta (MK) noteikumu projekta sagatavošanas. I.Šubēvica norāda, ka  
šāda uzticēšanās no CAA puses ir ļoti pozitīvs LPF līdzšinējā darba novērtējums. Atsevišķi MK 
noteikumi, kas regulē paraplanierisma jomu Latvijā, nostiprinās LPF lomu, pienākumus un tiesības 
normatīvo aktu sistēmā.  
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I.Šubēvica papildus norāda, ka MK noteikumu struktūra ir veidota, balstoties uz vispārpieņemtu MK 
noteikumu struktūru Latvijā un saturs veidots, ņemot vērā spēkā esošus LPF dokumentus 
(Rokasgrāmata, nolikumi, rīkojumi, u.c.). MK noteikumu projekts ir nosūtīts LPF valdei saskaņošanai 
un pēc komentāru saņemšanas un MK noteikumu projekta redakcijas precizēšanas, MK noteikumu 
projekts tiks nosūtīts CAA komentāru saņemšanai.  
R.Zvejnieks papildina I.Šubēvicas sniegto informāciju ar piemēriem, kas tika pārunāti ar CAA, 
piemēram, par izņēmumu attiecībā uz praplanierismu, kas aviāciju reglamentējošos normatīvos 
aktos attiecas uz civilo aviāciju, iekļaušanu šajos MK noteikumos, tā novēršot pretrunas starp 
normatīvajiem aktiem un realitāti; ka būtiski ir jo īpasi atrunāt lidojumu veikšanas kārtību uz 
motoparaplāniem un šasijas motoparaplāniem, jo šiem lidaparātiem ir dažādas nianses. R.Zvejnieks 
aicina vēl detalizētāk sagatavot MK noteikumu projekta IV daļu “Lidojumu ar paraplāniem 
plānošanas un izpildes kārtība”. 
I.Šubēvica aicina jebkurus papildus priekšlikumus iesūtīt I.Šubēvicai vai uz LPF valdes epastu līdz  
27.11.2020. 
Nolēma: Par – 5, pret – 0, atturas – 0. Pieņemt zināšanai. 

  
3.  Par jaunu biedru uzņemšanu 
N.Pakulis informē, ka ir saņemti iesniegumi no biedrības “Updraft” un biedrības “WE FLY” par 
kļūšanu par LPF biedriem. 
I.Šubēvica dod vārdu biedrību pārstāvjiem. Biedrību pārstāvji sniedz atbildes uz valdes un sēdes 
dalībnieku jautājumiem par motivāciju kļūt par LPF biedru. 
Nolēma: 3.1. Par – 4, pret – 0, atturas – 1. Uzņemt biedrību “Updraft” par biedru LPF. 
    3.2. Par – 5, pret – 0, atturas – 0. Uzņemt biedrību “WE FLY” par biedru LPF. 

 
4.  Par Lietuvas gaisa telpu 
V.Brokāns sniedz informāciju par Lietuvas gaisa telpas zonām: 
- Interneta vietnē xcontest.org ir kļūdaini norādītas atsevišķas Lietuvas gaisa telpas zonas; 
- Q zonās var lidot iekšā; 
- Lietuvas piloti saskaņo ar Lietuvas robežsargiem ielidošanu Latvijā. 
N.Pakulis piedāvā sagatavot un vēlākais līdz 2021.gada martam noorganizēt atsevišķu drošības 
semināru visiem Latvijas pilotiem par Lietuvas (un varbūt arī Igaunijas) gaisa telpu un to lietošanas 
kārtību. N.Pakulis piedāvā par atbildīgo noteikt K.Sietiņu, piedaloties V.Brokānam un J.Mateusam. 
Nolēma: Par – 5, pret – 0, atturas – 0. Līdz 2021.gada martam noorganizēt atsevišķu drošības 
semināru visiem Latvijas pilotiem par Lietuvas un Igaunijas gaisa telpām un to lietošanas kārtību. Par 
atbildīgo noteikt K.Sietiņu, piedaloties V.Brokānam un J.Mateusam. 

 
5. Par 2020.gada Latvijas paraplanierisma rekordu apstiprināšanu 
I.Šubēvica lūdz pieņemt lēmumu par 2020.gada Latvijas paraplanierisma rekordiem. 
Nolēma: Par – 5, pret – 0, atturas – 0. Apstiprināt rekordus sagatavotajā redakcijā (pielikumā). 

 
6. Par 2021.gada sacensību organizēšanu un kalendāra apstiprināšanu 
N.Pakulis informē, ka nepieciešams vienoties par atbildīgajiem par sacensību organizēšanu 
2021.gadā un apstiprināt 2021.gada sacendību kalendāru. Neatrisināts ir jautājums par XC Kausa un 
precizitātes sacensību – Latvijas čempionāts nosēšanās precizitātē ar paraplānu un starptautiskas 
sacensības “Briljanta kāja” Latvijas posms – organizēšanu.  
N.Pakulis informē par izdevumiem un ieņēmumiem, kas saistītas ar sacensībām. 
I.Šubēvica aicina LPF valdi nodefinēt skaidrus principus finansējuma saņemšanai no LPF sacensību 
dažādās disciplīnās organizēšanai. 
N.Pakulis piedāvā pārrunāt detalizētāk jautājumu par XC Kausa organizēšanu ar biedrību “Updrafts”  
un par precizitātes sacensību organizēšanu – ar biedrību “Zpilots” un lūdz atlikt jautājuma 
izskatīšanu līdz nākošajai sēdei. 



Papildus N.Pakulis norāda, ka jāpieņem lēmums par LPF 2020.gada sezonas noslēguma pasākuma 
norisi. Tradicionāli šis pasākums klātienē tika organizēts februāra pirmajā nedēļas nogalē, bet ir 
skaidri redzams, ka, ņemot vērā situāciju valstī COVID sakarā, tas nav iespējams. 
Nolēma:  5.1. Par – 5, pret – 0, atturas – 0. Sagatavot finansējuma saņemšanas no LPF 
sacensību dažādās disciplīnās organizēšanai principus. Par atbildīgo noteikt M.Martinovu. Projektu 
iesniegt LPF valdei izskatīšanai līdz 2021.gada februārim. 
  5.2. Par – 5, pret – 0, atturas – 0. Atlikt jautājuma izskatīšanu par 2021.gada 
sacensību organizēšanu un kalendāra apstiprināšanu līdz nākošajai LPF valdes sēdei. 
  5.3. Par – 5, pret – 0, atturas – 0.  LPF 2020.gada sezonas noslēguma pasākumu 
organizēt klātienē kolīdz epidemioloģiskā situācija valstī to atļaus. 

 
7. Par pilotu atbalsta programmu 
N.Pakulis informē, ka ir saņemti sekojoši pieteikumi no pilotiem atbalsta saņemšanai no Pilotu 
atbalsta programmas: I.Šubēvica – 160.83 EUR, D.Bogdanova – 35.00 EUR , I.Šļivka – 150.00 EUR, 
R.Smuļko – 85.00 EUR, V.Brokāns - 185, D.Veidemans – 150.00 EUR. Ņemot vērā LPF finanšu 
iespējas, N.Pakulis lūdz pieteikumus apstiprināt pilnā apmērā. 
Nolēma: Par – 5, pret – 0, atturas – 0. Apstiprināt pilotu pieteikumus par atbalsta saņemšanu no 
Pilotu atbalsta programmas pilnā apmērā: I.Šubēvica – 160.83 EUR, D.Bogdanova – 35.00 EUR , 
I.Šļivka – 150.00 EUR, R.Smuļko – 85.00 EUR, V.Brokāns - 185, D.Veidemans – 150.00 EUR. Noteikt 
N.Pakulim nodrošināt attaisnojuma dokumentu iekļaušanu LPF grāmatvedībā un izmaksu veikšanu 
līdz 2020.gada 31.decembrim. 

 
8. Par K.Jaunpetroviča iesniegumu par APPI licences pielīdzināšanu un I kategorijas piešķiršanu 
I.Šubēvica informē, ka ir saņemts iesniegums ar pielikumiem no Kārļa Jaunpetroviča par viņa APPI 
Instruktora licences pielīdzināšanu LPF I kategorijai un LPF I kategorijas piešķiršanu.  
Dz.Reiniks norāda, ka  APPI prasības Instruktora licences saņemšanai atšķiras no LPF noteiktajām 
prasībām un norāda, ka pielīdzināt nav iespējams, jo, pārbaudot K.Jaunpetroviča iesniegtos 
dokumentus, tika konstatēts, ka K.Jaunpetrovičs neizpilda visas LPF noteiktās prasības I kategorijas 
saņemšanai.  
M.Vavilovs norāda, ka nav saprotams, kāpēc pilotam, kurš ilgstoši uzturas ārpus Latvijas un 
Instruktora darbu veic ārpus Latvijas, ir nepieciešama Latvijā piešķirta I kategorija. 
I.Šļivka norāda, ka nenoliedzami K.Jaunpetrovičam ir pieredze apmācību vadīšanā lidojumiem 
kalnos, bet piekrīt, ka pieredze apmācību vadīšanā Latvijā nav pietiekama. 
Ņemot vērā, ka LPF valdē nav vienprātība šajā jautājumā, I.Šubēvica lūdz LPF valdi atlikt jautājuma 
izskatīšanu uz nākamo LPF valdes sēdi, uzaicinot tajā piedalīties K.Jaunpetroviču, papildus 
informācijas sniegšanai. 
Nolēma:  Par – 5, pret – 0, atturas – 0. Atlikt jautājuma izskatīšanu uz nākamo LPF valdes sēdi, 
uzaicinot tajā piedalīties K.Jaunpetroviču, papildus informācijas sniegšanai. Par atbildīgo 
K.Jaunpetroviča uzaicināšanai tiek noteikts K.Sietiņš. 
 
9. Par nākamo valdes sēdi 
I.Šubēvica lūdz vienoties par nākamās valdes sēdes norises datumu un laiku, lai interesenti savlaicīgi 
var ieplānot dalību tajā. 
Nolēma:  Par – 5, pret – 0, atturas – 0. Nākamā LPF valdes sēde – 01.12.2020. pl.19.00. 
 
Sēde beidzas: plkst.23:00 

 
 

Sēdes vadītājs     Inese Šubēvica 
 
Protokolētājs      Dzintars Reiniks 
 
Dokuments sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.  


