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VALDES SĒDES PROTOKOLS Nr. 5/2020 
 
Sēdes norises vieta: elektroniski, izmantojot platformu ZOOM 
Valdes sēde sasaukta: 01.12.2020., rakstiski, Prezidents 
Sēdes norises datums: 08.12.2020. 
Sēde sākas: plkst.19:00 
 
Piedalās: Prezidents Normunds Pakulis 
  Valdes locekļi Dzintars Reiniks 

Mihails Vavilovs 
Ivars Šļivka 

  Citas personas Andrejs Puķītis  Edgars Jasmans Inese Šubēvica 
Jānis Kucenko  Diāna Bogdanova Valters Roms 
Māris Barons  Māris Vancāns  Lauris Pumpurs 
Matīss Martinovs Andris Pāže  Karīna Zaržecka 

 Ieva Zvirgzda  Jānis Mateuss  Edijs Gašpuitis 
Arnis Gailis 

Valdes sēdi vada:   Normunds Pakulis 
Valdes sēdi protokolē:   Matīss Martinovs 
Darba kārtība: 
1. Par 2021.gada sacensību organizēšanu un kalendāra apstiprināšanu 
2. Citi jautājumi 
 
Sēdes norise: 
1. Par 2021.gada sacensību organizēšanu un kalendāra apstiprināšanu 
N.Pakulis informē par vienošanās ar sacensību organizatoriem un iepazīstina ar provizorisko 
sacensību kalendāru, kas līdz gadam beigām tiks publicēs LPF mājas lapā. 
A.Pāže informē par Latvijas čempionātu lidojumos ar motoparaplāniem (plānots 4 posmos bez 
rezerves datumiem). A.Pāže informē, ka plānots veidot motoparaplānu pilotu reitingu. Tapat tiek 
norādīts, ka Chill’n’fly 2021.gadā netiks rīkots atsevišķi, bet tas tiks apvienots ar kādu no Latvijas 
čempionātu lidojumos ar motoparaplāniem posmiem. 
N.Pakulis informē, ka M.Martinovs uz janvāra sēdi apkopos un iesūtītos ierosinājumus sacensību 
finansēšanas pamatprincipiem. Priekšlikumus aicina iesūtīt LPF līdz 30.12.20. 
N.Pakulis informē, ka ir panākta vienošanās ar biedrību “WE FLY” par 2021.gada FunCup 
organizēšanu; Paramotor challange Sabilē netiek plānots. 
Nolēma: Par- 4, Pret- nav, Atturas- nav. Apstiprināt 2021.gada sacensību kalendāru esošajā redakcijā 
(pielikumā). 

 
2. Citi jautājumi 
2.1. N.Pakulis aicina LPF valdi vienoties, ka Latvijas Xcontest reitingu sezona tiek mainīta un tiek 
noteikta no 1.janvāra līdz 31.decembrim. 
Nolēma: Par – 4, Pret – nav, Atturas – nav.  Latvijas Xcontest reitingu sezona tiek noteikta no 
1.janvāra līdz 31.decembrim. V.Brokānam uzdot līdz 31.12.2020. veikt nepieciešamās izmaiņas 
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xcontest.org vietnē. 
 
2.2. N.Pakulis aicina LPF valdi apstiprināt kārtību, ka gadījumos, ja LPF tiek saņemta informācija par 
xcontest.org konstatētajiem paraplāna pilotu gaisa telpas pārkāpumiem, persona, kas konstatējusi 
pārkāpumi, nosūta informāciju LPF valdei, kas izskata saņemto informāciju un pieņem lēmumu. 
Būtiski ir meklēt risinājumus airspace.lv automatizācijai XContest lapā. 
Nolēma:  2.2.1. Par – 4, pret – 0, atturas – 0.  Gadījumos, ja LPF tiek saņemta informācija par 
xcontest.org konstatētajiem paraplāna pilotu gaisa telpas pārkāpumiem, persona, kas konstatējusi 
pārkāpumi, nosūta informāciju LPF valdei, kas izskata saņemto informāciju un pieņem lēmumu 
  2.2.2. Par – 4, pret – 0, atturas – 0. Uzddot J.Zaržeckim izpētīt automatizācijas 
iespējas un  ziņot par secinājumiem LPF valdes sēdē līdz 28.02.21. 
 
2.3. N.Pakulis informē, ka ir saņemts K.Sietiņa priekšlikums Latvijas rekordu tabulā iekļaut rekordu 
par precizitātes disciplīnā pēc kārtas iegūtajiem 0 punktiem. Šobrīd Pasaules rekords ir četras 0 pēc 
kārtas, Latvijā – trīs nulles pēc kārtas, kas tika sasniegts 2019.gada sacensībās “Briljanta kāja” 
(K.Sietiņš). 
Nolēma: Par – 4, pret – 0, atturas – 0. Latvijas rekordu tabulā iekļaut rekordu par precizitātes 
disciplīnā pēc kārtas iegūtajiem 0 punktiem. Apstiprināt K.Sietiņa rekordu - precizitātes disciplīnā trīs 
pēc kārtas iegūti 0 punkti. 
 
2.4. N.Pakulis informē, ka turpmāk tiks uzturēta e-pasta liste valde@paragliding.lv, kurā tiks iekļauti 
tikai LPF valdes locekļu epasta adreses un biedri@paragliding.lv, tajā iekļaujot visu LPF biedru 
kontaktpersonu epasta adreses. 
Nolēma:  Par – 4, pret – 0, atturas – 0. Pieņemt zināšanai. 
 
Sēde beidzas: plkst.22.00 

 
 

Sēdes vadītājs     Normunds Pakulis 
 
Protokolētājs      Matīss Martinovs 
 
 

 

 

 

Dokuments sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. 
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