Biedrības
“LATVIJAS AEROKLUBS”
vienotais reģ. Nr. 40008028899
Lienes iela 1-17, Rīga, LV-1009

BIEDRU 2011.gada KOPSAPULCES PROTOKOLS Nr. 01
Rīgā, Spilves ielā 1, Aeroklubs DELTA

2011. gada 09.aprīlī
Plkst. 11.00 – 14.00

Kopsapulces vadītājs: K. Plociņš (LAK prezidents)
Protokolēja: V. Rošonoks
Piedalās:
-

biedrības “Latvijas Lidmodeļu sporta federācija” (reģ. Nr.4000806737, adrese: Kurzemes pr. 28-9,
Rīga,LV-1067), prezidents Viktors Rošonoks (personas kods);

-

biedrības “Latvijas Apvienotā vieglo lidaparātu federācija” (reģ. 5000807042, adrese: Spilves iela
33-8, Rīga, LV-1055), prezidents Anatolijs Kupče (personas kods);

-

biedrības “Latvijas Paraplanierisma federācija” (reģ. Nr. 40008062282, adrese: Juglas iela 12-37,
Rīga, LV-1024), valdes loceklis Elmārs Vītoliņš (personas kods);

-

biedrības ”Latvijas Planieru sporta federācija” (reģ. Nr. 000802311, adrese: Lienes iela 1-17, Rīga,
LV-1009), prezidents Vladimirs Čamāns (personas kods);

-

biedrības “Latvijas Izpletņu lēkšanas sporta federācija” (reģ. Nr.000802464, adrese: Lienes iela 1-17,
Rīga, LV-1009), valdes loceklis Anatolijs Šamarins (personas kods);

-

biedrības “Latvijas Gaisa balonu sporta savienība” (reģ. Nr.000805966, adrese: Marijas iela 13/1,
Rīga, LV-1050), prezidents Ģints Gailis (personas kods);

-

biedrības “Latvijas Raķešu-kosmiskā modelisma sporta savienība” (reģ. Nr. 40008029061, adrese:
Klaipēdas iela 72-50, Liepāja, LV-3416), prezidents Arnis Bača (personas kods) ;
kā arī LAK prezidents Kārlis Plociņš (p.k.)..
Sapulci atklāj K. Plociņš. Sapulcē piedalās 7 no 8 Biedrības balsstiesīgajiem biedriem, saskaņā ar
statūtiem sapulce ir lemttiesīga.
Darba kārtībā:
1. Delegātu reģistrācija.
2. Sapulces vadītāja, protokolista apstiprināšana.
3. Dienas kārtības un reglamenta pieņemšana.
4. 2010. gada 10. aprīļa kopsapulces protokola apstiprināšana.
5. Valdības ziņojums.
6. 2010. gada finansiālās darbības pārskats (bilance, ieņēmumu un izdevumu pārskats, ziedojumu un
dāvinājumu pārskats).
7. Sabiedriskā labuma organizācijas iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns (MK
2010.g. 5.maija noteikumi Nr.407)
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8. Revidenta ziņojums.
9. 2010. gada pārskata apstiprināšana.
10. Revidenta apstiprināšana nākošajam atskaites periodam
11. Grozījumi statūtos (Sporta likums).
12. Federāciju atzīšana/pārreģistrācija:
13. 2010. gada sporta aktivitāšu atskaite.
14. LAK juridisko biedru saraksts.
15. Valsts budžeta līdzekļu sadales kritēriji.
16. 2011. gada valsts budžeta finansējums, sadale.
17. Sponsoru līdzekļi (atskaites, līgumi).
18. Noteikumi par no LSFP saņemto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu un organizāciju iesniedzamajām
atskaitēm par to.
19. Attiecības ar FAI:
- 2010. gada aktivitāšu atskaite FAI,
- FAI sporta licenču centralizētā datu bāze;
- FAI un EAS biedru nauda 2011.g. :
- FAI b/n rēķins - 3 000 CHF
- EAS b/n rēķins - 1 845 Euro
- LAK biedru naudas 2011.g., FAI sporta licences 2011.
20. Dažādi.
No 8 balsstiesīgajiem delegātiem ieradušies 7, tātad kopsapulce ir lemttiesīga.
Par 1.punktu. Delegātu reģistrācija tiek slēgta plkst. 11.30.
Reģistrēto delegātu saraksts pielikumā.
Reģistrējoties delegātiem tiek izsniegtas darba mapītes ar sekojošiem dokumentiem:
- darba kārtības projekts,
- 2010.g. 10. aprīļa kopsapulces protokols,
- LAK 2010.g. darbības pārskats (vadības ziņojums, bilance, ieņēmumu un izdevumu pārskats,
ziedojumu un dāvinājumu pārskats),
- revidenta ziņojums,
- sabiedriskā labuma organizācijas iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns,
- LAK juridisko biedru saraksts,
- Sporta federācijas (LAK) atzīšanas apliecība,
- 2010.g. aktivitāšu atskaite,
- piešķirtais valsts budžeta finansējums 2011.gadam, tā sadale atbilstoši aktivitāšu kritērijiem,
- FAI aptaujas veidlapa,
- FAI un EAS biedru naudas rēķini 2011. gadam.
Par 2.punktu. LAK prezidents K.Plociņš atklāj kopsapulci. Saskaņā ar biedrības statūtiem sapulci vada
prezidents k.Plociņš un par protokolistu apstiprina V.Rošonoku (balsojums: par -7, pret -0, atturas -0).
Par 3.punktu. K.Plociņš lūdz apstiprināt LAK kopsapulces darba kārtības projektu. Nolēma apstiprināt
kopsapulces darba kārtību (balsojums: par -7, pret -0, atturas – 0).
Par 4.punktu.. K.Plociņš lūdz iepazīties ar LAK 2010.gada 10.aprīļa kopsapulces protokolu un
apstiprināt to (protokols pielikumā). Nolēma apstiprināt LAK 2010.gada 10.aprīļa kopsapulces protokolu
(balsojums: par – 7, pret -0, atturas -0).
Par 5.punktu. LAK prezidenta K.Plociņa ziņojums (pielikumā). Nolēma informāciju pieņemt zināšanai
(balsojums: par -7, pret -0, atturas -0).
Par 6.punktu. Sapulce tiek iepazīstināta ar LAK 2010.g. finansiālās darbības pārskatu. Nolēma
informāciju pieņemt zināšanai (balsojums: par – 7, pret – 0, atturas -0).
Par 7.punktu. K.Plociņš iepazīstina a sapulci ar LAK kā sabiedriskā labuma 2010.g. darbības pārskatu
un turpmākās darbības plānu atbilstoši 2010.g. 5.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.407 prasībām.
Nolēma informāciju pieņemt zināšanai (balsojums: par -7, atturas –0, pret -0).
Par 8.punktu. Sapulce tiek iepazīstināta ar revidenta ziņojumu par LAK 2010.g. finansiālo darbību
(ziņojums pielikumā). Nolēma: informāciju pieņemt zināšanai (balsojums: par – 7, pret -0, atturas -0).
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Par 9.punktu. K.Plociņš aicina balsot par LAK 2010.g. pārskata apstiprināšanu. Nolēma apstiprināt
LAK 2010.g. pārskatu (balsojums: par -7, pret -0, atturas -0).
Par 10.punktu. Kopsapulce apstiprina A.Slavinsku par revidentu nākošajam atskaites periodam,
iepriekš saņemot viņas piekrišanu (balsojums: par -7, pret -0, atturas -0).
Par 11.punktu. K.Plociņš informē par nepieciešamību veikt grozījumus LAK statūtos atbilstoši
izmaiņām Sporta likumā. Nolēma:
- papildināt biedrības statūtu 8. pantu ar punktu 8.5.5. valdes pilnvaru termiņš ir četri gadi.
- pilnvarot šādus biedrus parakstīt statūtus:
- Kārlis Plociņš, personas kods 241039-10610;
- Anatolijs Kupče, personas kods 271058-10502,
un uzdot K.Plociņam iesniegt LR UR pieteikumu par izmaiņām biedrības statūtos.
Balsojums: par -7, pret -0 , atturas -0.
Par 12.punktu. K.Plociņš informē, ka saskaņā ar 2009.g. 8.decembra Ministru kabineta noteikumiem
Nr.1396 līdz 2010.g. 1.septembrim LAK kā jau atzītai sporta federācijai bija jāiziet pārreģistrācijas
procedūra , lai arī turpmāk varētu pretendēt uz valsts budžeta finansējumu un būt tiesīga vadīt un
koordinēt darbu aviācijas sporta veidos Latvijā un pārstāvēt valsti Pasaules Aviācijas sporta federācijā (
FAI ). Pārreģistrācija tika sekmīgi veikta un LAK saņem jaunu Sporta federācijas atzīšanas apliecību
Nr.17 ar izdošanas datumu 2010.g. 8.septembris. Nolēma informāciju pieņemt zināšanai (balsojums: par
-7, pret -0, atturas –0).
Par 13. līdz 18. punktiem. K. Plociņš aicina sapulci iepazīties ar darba mapē esošajiem dokumentiem,
kas attiecas uz minētajiem punktiem. Nolēma informāciju piņemt zināšanai (balsojums: par -7, pret -0,
atturas –0).
Par 19. punktu. K. Plociņš informē, ka turpmāk visu FAI sporta licenšu turētāju datiem jābūt ievadītiem
FAI attiecīgajā datu bāzē, tikai šai gadījumā sportiski tiks pielaisti FAI kalendāra sacensībās. Šo darbu
veic LAK amatpersona, Federāciju vadītāji tiek lūgti savlaicīgi ziņot par visām izmaiņām sporta licenču
turētāju personu datos.
Ņemot vērā, ka FAI un EAS ikgadējie biedru naudas maksājumu apjomi nav mainīti līdz ar to LAK
federāciju gada biedru naudas un FAI licenču maksājumi par 2011. gadu tiek atstāti iepriekšējā 2010.g.
līmenī, proti:
- FAI sporta licences maksājums paliek 15.00 Ls par licenci (jauniešiem -5.00Ls), nepārsniedzot 150.00 Ls
kopējo maksājuma summu no katras federācijas;
- federācijas biedru naudas ikgadējais maksājums ir 150.00 Ls (nepieciešamības gadījumā, ja rodas grūtības
ar FAI biedru naudas maksājumu, LAK valdei tiek dotas tiesības pieprasīt no federācijām papildus
maksājumu).
Federāciju vadītāji tiek aicināti nekavēties ar FAI sporta aktivitāšu veidlapu iesniegšanu LAK’am.
Nolēma informāciju pieņemt zināšanai un apstiprināt federāciju maksājumu limitus (balsojums: par -7,
pret -0, atturas –0).
K. Plociņš izsaka pateicību visiem sanāksmes dalībniekiem par līdzdalību LAK kopsapulcē un sapulce tiek
pasludināta par slēgtu.

Sapulces vadītājs

/K. Plociņš/

Protokolists

/V. Rošonoks/

Rīgā, 2011. gada 14. aprīlī.
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