
 
 
 
 

 

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

A/S SWEDBANK, LV77HABA0551012413176, www.paragliding.lv  

 

VALDES SĒDES PROTOKOLS Nr. 4/2020 
 
Sēdes norises vieta: elektroniski, izmantojot platformu ZOOM 
Valdes sēde sasaukta: 24.11.2020., rakstiski, Prezidents 
Sēdes norises datums: 01.12.2020. 
Sēde sākas: plkst.19:00 
Piedalās: Prezidents Normunds Pakulis 
  Valdes locekļi Ivars Šļivka 
    Dzintars Reiniks 
    Krišjānis Sietiņš 

Mihails Vavilovs 
  Citas personas Andrejs Puķītis  Edgars Jasmans Inese Šubēvica 

Jānis Kucenko  Valdis Brokāns  Diāna Bogdanova 
Krišjānis Caune Arnis Jaunzemis Juris Auziņš 
Viesturs Puzulis Māris Barons  Jānis Balodis 
Māris Vancāns  Gatis Heniņš  Ernests Skrupckis 
Ivars Purviņš  Dzintars Reiniks Jānis Zaļais 
Matīss Martinovs Maksims Dubovskis Andris Pāže 
Kārlis Jaunpetrovičs Artis Kromanis  Valters Toms 
Gunārs Šmerliņš Karīna Zaržecka Jānis Zaržeckis 
Aleksejs Bitko  Andris Kuzmans Mārtiņš Gode 
Mārtiņš Iesalnieks Vladislavs Maksimčuks Oļegs Jakovļevs 
Santa Vizma  Aldis Pāže  Normuns Vilciņš 
Mārtiņš Sudars Jānis Šīre  Lauris Pumpurs 
Ieva Zvirgzda  Jānis Mateuss  Edijs Gašpuitis 
Mārtiņš Lange  Artēmijs Leskovs Indriķis Nigulis 
Artūrs Āriņš  Raitis Zvejnieks 

Valdes sēdi vada:  Inese Šubēvica 
Valdes sēdi protokolē:  Dzintars Reiniks 
Darba kārtība: 
1. Par Valdes sēdes vadītāja ievēlēšanu 
2. Par K.Jaunpetroviča iesniegumu par APPI licences pielīdzināšanu un I kategorijas piešķiršanu 
3. Par LPF licencēm 
4. Par informācijas apmaiņu pilotu starpā 
5. Par Ministru Kabineta noteikumu projektu 
6. Par 2021.gada sacensību organizēšanu un kalendāra apstiprināšanu 
7. 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 
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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 K.Jaunpetroviča iesniegumu par APPI licences pielīdzināšanu un I kategorijas piešķiršanu 
I.Šubēvica informē par iepriekšējā LPF valdes sēdē pārrunāto, precizē LPF valdi interesējošos 
jautājumus un dod vārdu K.Jaunpertovičam. 
K.Jaunpetrovičs atbild uz saņemtajiem jautājumiem, iepazīstina sēdes dalībniekus ar APPI sistēmu, 
savu redzējumu par iespēju noteikt “ierobežotu I kategoriju”, t.i. bez vinčošanas. 
Valdes pārstāvji un sēdes dalībnieki skaidro atšķirības starp K.Jaunpetroviča iegūto kvalifikāciju un 
LPF prasības I kategorijas saņemšanai. 
Ņemot vērā, ka LPF valdes vidū viedoklis atšķiras, I.Šubēvica aicina sagatavot un iesniegt 
K.Jaunpetrovičam detalizētu informāciju par prasībām, kas izpildāmas, lai LPF valde skatītu 
jautājumu par I kategorijas piešķiršanu. 
Nolēma: Par – 5, Pret – nav, Atturas – nav. K.Jaunpetroviča APPI licenci nepielīdzināt LPF I kategorijas 
saņemšanai. Līdz 15.12.2020. sagatavot un nosūtīt K.Jaunpetrovičam detalizētu informāciju par 
prasībām, kas izpildāmas, lai LPF valde skatītu jautājumu par I kategorijas piešķiršanu. Par atbildīgo 
noteikt K.Sietiņu. 
 
3. Par licencēm 
G.Heniņš informē, ka LPF valdei ir jāpieņem lēmums par jaunas atbildīgās personas par licencēm 
apstiprināšanu ar 2021.gadu, jo viņam vairs nav iespēja turpināt pildīt šos pienākumus. 
G.Heniņš aicina LPF valdi pārskatīt jautājumu par Eksāmenu komisiju, nosakot, ka E/PL1 kategorijas 
eksāmena komisijā visiem Eksāmenu komisijas locekļiem jābūt ar atbilstošu kategoriju. Sēdes 
dalībnieki izsaka priekšlikumus par Licencēšanas komisijas skaitlisko sastāvu un personālijām. 
N.Pakulis apņemas apkopot visus saņemtos priekšlikumus un sagatavot lēmuma projektu par 
Licencēšanas komisijas skaitlisko sastāvu un personālijām, vienlaicīgi aicinot šo jautājumu skatīt 
kontekstā ar sagatavošanā esošo jauno LPF Rokasgrāmatas redakciju. 
G.Heniņš aicina LPF valdi lemt par eksāmenu jautājumu skaita palielināšanu, lai teorijas eksāmenam 
varētu veidot dažādus eksāmenu jautājumu variantus. Ikviens pilots tiek aicināts iesaistīties un 
iesūtīt eksāmenu jautājumu redakcijas ar 3 atbilžu variantiem vai atvērtos jautājumus uz 
info@paragliding.lv līdz 30.12.2020., vienlaicīgi aicinot gadījumā, ja eksāmenu jautājumi būs daudz, 
padarīt tos publiskus.  
J.Zaržeckis ierosina taisīt Google Sheet skriptu, jo elektroniskā eksāmena topošaja LPF mājas lapā 
nebūs. 
N.Pakulis informē, ka nepieciešams skatīt jautājumu par piešķirtajām D kategorijas licencēm, kurām 
beigsies termiņš līdz 2021.gada 28.februārim – brīdim, kad spēkā stājas jauni noteikumi par pilota 
kategorijas uzturēšanu – piemēram, Robertam Dimiņam, Gunāram Frickausam, Aleksandram 
Kaļičavam, jo nerodas pārliecība, ka šiem pilotiem būtu automātiski pagarināma licence ar D 
kategoriju. 
Nolēma:  3.1. Par- 4, Pret- nav, Atturas- nav (K.Sietiņš vairs nepiedalās sēdē). Līdz 31.12.2020. 
N.Pakulim iesniegt priekšlikumus kandidātiem un/vai pieteikumus par atbildīgo personu par 
licencēm ar 2021.gadu. 
  3.2. Par- 4, Pret- nav, Atturas- nav. Līdz 15.12.2020. iesniegt N.Pakulim priekšlikumus 
par Licencēšanas komisijas skaitlisko sastāvu un personālijām, vienlaicīgi aicinot šo jautājumu skatīt 
kontekstā ar sagatavošanā esošo jauno LPF Rokasgrāmatas redakciju. 
  3.3. Par- 4, Pret- nav, Atturas- nav. Eksāmenu jautājumu redakcijas ar 3 atbilžu 
variantiem vai atvērtos jautājumus iesūtīt uz info@paragliding.lv līdz 30.12.2020. 
  3.4. Par- 4, Pret- nav, Atturas- nav. Par eksāmenu jautājumu publiskošanu un 
J.Zaržecka priekšlikumu – pieņemt zināšanai. 
  3.5. Par- 4, Pret- nav, Atturas- nav. Līdz 31.01.21. N.Pakulim sazināties ar strīdīgajiem 
D kategorijas pilotiem un noskaidrot to viedokli par licences automātisku pagarināšanu. Jautājumu 
atkārtoti skatīt LPF sēdē, bet ne vēlāk kā līdz 28.02.2021. 
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4. Par informācijas apmaiņu pilotu starpā 
I.Šubēvica aicina LPF valdi nodefinēt oficiālos informācijas kanālus saziņai ar Latvijas paraplāna 
pilotiem, lai pilotiem būtu saprotams kā visērtāk sekot līdzi oficiālai LPF informācijai. 
N.Pakulis informē, ka CAA oficiāli ir informēts, un šādu pieeju aicina apstiprināt ar valdes lēmumu, ka 
LPF saziņai ar Latvijas paraplānu pilotiem izmanto: WhatsApp grupa “LPF”, mājas lapa 
www.paragliding.lv.  
Nolēma: Par- 4, Pret- nav, Atturas- nav. Par oficiāliem informācijas kanāliem LPF saziņai ar Latvijas 
paraplānu pilotiem apstiprināt: WhatsApp grupu “LPF” - aktuāliem paziņojumiem, mājas lapu 
www.paragliding.lv - ziņām un   dokumentiem.  
 
5. Par Ministru Kabineta noteikumu projektu 
I.Šubēvica informē, ka, atbilstoši līdz šim saņemtajiem priekšlikumiem, ir sagatavota precizēta 
redakcija MK noteikumu projektam. Gadījumā, ja ir vēl kādi aktuāli precizējumi un/vai priekšlikumi 
par MK noteikumu projekta redakciju, priekšlikumi I.Šubēvicai jānosūta līdz 03.12.2020. pl.12:00, kas 
saistīts ar MK noteikumu projektu iesniegšanas termiņu CAA.  
I.Šubēvica vērš uzmanību, ka MK noteikumu projekts ir cieši saistīts ar LPF Rokasgrāmatas jauno 
redakciju un, ņemot vērā, ka LPF ir jābūt skaidram viedoklim par LPF Rokasgrāmatas saturu pirms 
tiek saņemti komentāri no CAA par MK noteikumu projektu, aicina priekšlikumus LPF Rokasgrāmatas 
redakcijai iesniegt I.Šubēvicai vai LPF līdz 15.12.2020. 
Nolēma:  Par- 4, Pret- nav, Atturas- nav. Noteikt priekšlikumu iesniegšanu I.Šubēvicai MK noteikumu 
projektam - līdz 03.12.2020. pl.12:00,  LPF Rokasgrāmatas redakcijai – 15.12.2020. 
 
6. Par 2021.gada sacensību organizēšanu un kalendāra apstiprināšanu 
N.Pakulis informē, ka joprojām nav panākta vienošanās par visu plānoto 2021.gadā sacensību 
organizēšanu un aicina gan fiziskas, gan juridiskas personas pieteikties 2021.gada sacensību 
kalendāra projektā  (pielikumā) iekļauto sacensību rīkošanai. Būs pieejams atbalsts no LPF puses. 
N.Pakulis uzņemas organizēt X-Jūrkalne. N.Pakulis informē, ka būtu svarīgi zināt organizatoru plānus 
par “Lietuvas kalnu čempionātu”, tāpēc lūgs J.Kucenko sazināties ar organizatoriem un precizēt 
informāciju. N.Pakulis aicina jautājumu atkārtoti skatīt nākamajā LPF sēdē. 
Nolēma: Par- 4, Pret- nav, Atturas- nav. Jautājumu atkārtoti skatīt nākamajā LPF sēdē.  

 
7. 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 – 08.12.2020. pl.19.00. 
 
Sēde beidzas: plkst.23:55 

 
 

Sēdes vadītājs     Inese Šubēvica 
 
Protokolētājs      Dzintars Reiniks 
 
 

 

 
Dokuments sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. 
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