Biedrības „LATVIJAS GAISA BALONU SPORTA SAVIENĪBA”
Valdes sēdes protokols
NR: 2013/09‐20v
Laiks, vieta: Rīga, 2013.gada 20.septembris
Piedalās: Gints Gailis, Uldis Dūmiņš, Ģirts Vilks
Uz pilnvaras pamata Sia „Viedi” pārstāvis zvērināts advokāts Aldis Razgaila.
Pilnvaras kopija iesniegta LGBSS valdei. Pilnvarā ir sekojošas neprecizitātes
‐
nav konkretizēts LGBSS valdes sēdes datums, kurā Pārstāvim ir tiesības pārstāvēt Pilnvaras devēju;
‐
nav pilnvaras reģistra numura atbilstoši LR noteiktajai lietvedībai;
‐
pilnvara dod tiesības pārstāvēt SIA "Viedi" intereses, taču, lai pārstāvētu Ingas Igaunes intereses, pilnvarā iztrūkst Ingas
Igaunes izteikās gribas apliecinājuma.
Sēdes vadītājs: Gints Gailis
Protokolē: Ģirts Vilks
Darba kārtība:
‐
jautājums par LGBSS Biedra SIA "Viedi" pārstāvja Ingas Igaunes rīcību, kas diskreditē LGBSS
‐
LGBSS Biedra SIA "Viedi" pārstāvja Ingas Igaunes uzklausīšana
‐
jautājums par LGBSS biedra SIA "Viedi" izslēgšanu no LGBSS Biedru saraksta.
Valdes sēde sākta 18:10
1. jautājums par LGBSS Biedra SIA "Viedi" pārstāvja Ingas Igaunes rīcību, kas diskreditē LGBSS
‐
Sēdes vadītājs izskata iesniegto pilnvaru un apstiprina, ka A.Razgaila ir tiesīgs piedalīties Valdes sēdē, ja ir pietiekama
informācija par konkrēto (2013.gada 28.augustā Cēsu apkaimē) I.Igaunes lidojumu un ir komentāri Sia Viedi vārdā, nosakot,
ka A.Razgailam nav ļauts piedalīties valdes sēdes daļā, kur tiek risināts (balsots) jautājums par LGBSS biedra SIA "Viedi"
izslēgšanu no LGBSS Biedru saraksta.
‐
G.Vilks Izsaka nožēlu, ka uz Valdes sēdi neieradās I.Igaune, jo tieši viņas viedoklis bija būtisks un LGBSS valdes vēlme bija
uzklausīt SIA „Viedi” pārstāvja LGBSS, pilota I.Igaunes, viedokli un vērš sēdes dalībnieku (īpaši A.Razgailas) uzmanību uz to,
ka LGBSS Valdes mērķis nav sodīt I.Igauni, bet gan izzināt kļūmju iemeslus, veikt analīzi un preventīvus pasākumus lidojumu
drošības uzlabošanai. Tāpat Ģ.Vilks uzsver, ka konkrētais gaidījums rada nepatīkamu auru uz Latvijas Gaisa balonu sporta un
lidojumu entuziastiem. Tādējādi saskata I.Igaunes rīcībā LGBSS diskreditāciju.
Ģ.Vilks atzīmē, ka I.Igaunes pilota licence ir izsniegta citā ES dalībvalstī, nevis Latvijā, taču atgādina, ka visu ES dalībvalstu
pilotu apmācības kusu programmas ir sertificētas un būtībā vienādas.
‐
G.Gailis vērš izmanību, ka minētais lidojums nav vienīgais, kas radījis negatīvu rezonansi. Tāpēc viņš vēlējies uzdot sekojošus
jautājumus tieši I.Igaunei :
o Kā viņai gadījās Krievijas Federācijas teritorijā veikt piezemēšanās manevru teritorijā, kurā veikt šādu manevru bija
aizliegts ?
o Kā viņai gadījās pie organizatoriem rezervēt komandas personālsastāvu/transportu un bez savlaicīga brīdinājuma
neierasties uz pasākumu ?
o Kā viņai gadījās izsūtīt atšķirīgus uzaicinājums LV un ārvalstu pilotiem dalībai sacensībās „Rīgas Vīzijas 2013” ?
o Kā viņai gadījās pārkāpt gaisa balona tehniskās komplektācijas parametrus ?
o Pēc kādas formulas viņa rēķināja MTOM pirms lidojuma 2013.gada 28. Augustā Cēsu apkaimē ?
o Kāpēc viņa izvēlējas konkrēto nosēšanās vietu 2013.gada 28. Augustā Cēsu apkaimē, lai gan viņa ir tikusi brīdināta
par aizliegumu veikt nosēšanās manevru minētajā teritorijā ?
o Kādā veidā I.Igaune veikusi meteo informācijas analīzi pirms lidojuma 2013.gada 28. Augustā Cēsu apkaimē ?
o Kāpēc izvēlēta konkrētā starta vieta lidojumam 2013.gada 28. Augustā Cēsu apkaimē ?
G.Gailis ar augstākminētiem jautājumiem vērš uzmanību, ka I.Igaune (LGBSS biedra SIA "Viedi" pārstāve) vairākkārtēji ar
savu rīcību ir diskreditējusi LGBSS biedrus un citus Latvijas Balonu entuziastus gan Latvijā, gan ārvalstīs.
G.Gailis apliecina, ka ir saņemts I.Igaunes rakstveida paskaidrojums, uz kā pamata tiks veikta lēmuma pieņemšana par
preventīvām darbībām, kā arī tiks sagatavots LR CAA pieprasītas viedoklis par konkrētā lidojuma norisi un pilota
I.Igaunes attieksmi pret minēto situāciju. Kā arī uz minētās un SIA „Viedi” pārstāvja A.Razgaila LGBSS Valdes sēdes gaitā
sniegtās informācijas pamata tiks veikta kļūdu analīze un veiktas preventīvas darbības lidojumu drošības uzlabošanai.
Papildus informācijas nepieciešamības gadījumā tiks pieprasīta informācija no I.Igaunes un/vai SIA "Viedi".
G.Gailis rezumē, ka augstākminēto notikumu kontekstā neizprot SIA „Viedi” lēmumu dalībai LGBSS Valdes sēdē Pilota
Ingas Igaunes vietā deleģēt zvērinātu advokātu.
‐
U.Dūmiņš uzskata, ka publiskajā telpā parādījušās ziņas diskreditē LGBSS, jo publiski parādās fakts, ka gaisa balonā tika
uzņemti vairāk pasažieru kā atļauts, kā arī nosēšanās vieta tika izvēlēta neatbilstoši. Tādējādi cieta visa Latvijas Gaisa balonu
sabiedrība, jo tiek demonstrēts, ka Piloti veic riskantus lidojumus, kas Gaisa balonu festivālu atbalstītājiem un sponsoriem
liek pārdomāt par festivālu atbalstīšanu turpmāk. Papildus atzīmē, ka pēc būtības lidojuma norise liek domāt, ka ļoti liela
iespēja bija iestāties apdrošināšanas gadījumam, kas arī Apdrošināšanas kompānijām liktu skatīties savādāk uz Latvijas gaisa
balonu pilotiem. Uzskata, ka LGBSS ir jāveic atkārtotas preventīvas darbības, lai uzlabotu lidojumu drošību.
U.Dūmiņš vērš uzmanību, ka ir neapstiprināta informācija par to, ka pasažieru skaita pārkāpšana I.Igaunes pilotētajos
balonos ir notikusi vairākkārtēji, tāpēc būtiski ir uzrunāt pašu I.Igauni, šoreiz ar starpnieka palīdzību, un atgādināt par
lidojumu drošību un gaisa balona tehnisko parametru t.sk. pieļaujamo pasažieru skaita un MTOM ievērošanu.
2. LGBSS Biedra SIA "Viedi" pārstāvja Ingas Igaunes uzklausīšana
‐
Uz Pilnvaras pamata SIA „Viedi” tai skaitā pārstāvi Ingu Igauni pārstāv zvērināts advokāts Aldis Razgaila.

‐

‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

A. Razgaila apliecina, ka viņam nav pieredzes nedz lidošanā ar gaisa baloniem, nedz arī pilotēšanā un nav zināšanu par gaisa
balonu tehnisko parametru ievērošanas nozīmību. Tādējādi netiks komentēta pilota I.Igaunes rīcība, jo viņam nav šaubu par
I.Igaunes pilota pieredzi un I.Igaune ir sniegusi LGBSS valdei rakstiskus komentārus.
Par lidojuma 2013.gada 28. Augustā Cēsu apkaimē nosēšanās vietu, A.Razgaila uzskata, ka tie ir bijuši nepārvarami apstākļi
(Force majeure)
A. Razgaila komentē juridiskās nianses, vēršot LGBSS Valdes uzmanību uz juridiskiem aspektiem, kā rezultātā, viņaprāt, SIA
"Viedi" iespējamā izslēgšana no LGBSS būtu nelikumīga.
o
Saskaņā ar LGBSS statūtiem LGBSS ir juridiskas personas
o
LGBSS statūtu 4.64. punkts nosaka, ka biedru var izslēgt no LGBSS, ja tas diskreditēt LGBSS.
A.Razgaila vērš uzmanību, ka LGBSS diskreditācija minētā lidojuma sakarā ir atrodama tikai LGBSS WEB lapā atrodamajās
norādēs uz LETA. Un no minētajām publikācijām nav redzamas SIA "Viedi" darbības, kas diskreditē LGBSS, jo diskreditācijai
jābūt no biedra (juridiskas personas), nevis no fiziskas personas. Savukārt saskaņā uz Uzņēmuma reģistra datiem, SIA "Viedi"
pārstāvis ir I.Grīnbergs.
A.Razgaila uzdod LGBSS Valdei sekojošus jautājumus :
o Kā SIA „Viedi” diskreditē LGBSS ?
o Kā I.Igaune diskreditē LGBSS ?
o Vai G.Gaiļa uzskaitītie I.Igaunes diskreditācijas gadījumi ir īsā laika posmā ?
A.Razgaila uzsver, ka balsot par SIA „Viedi” izslēgšanu no LGBSS ir priekšlaicīgi, jo nav sagaidīts atbilstošās institūcijas
(Policijas/CAA) lēmums par sodu un I.Igaunes atzīšanu par vainīgu. Kamēr lēmuma nav, balsošanu uzskata par nepamatotu.
A.Razgaila uzskata, ka statūtu 2.nodaļas „biedrības mērķi” sakarā rodas sajūta, ka darbības tiek vērstas nevis kā
pretimnākšana savējiem, bet gan kā vēršanās pret kādu konkrēti.
I.Igaunes rīcība nav diskreditējoša. Gluži pretēji, tā attēlo Latvijas pilotu profesionalitāti, kad avārijas nosēšanās tika veikta
bez cietušajiem.
LGBSS Valdes pārstāvji atbild A.Razgailam uz vairākiem tehnisko nosacījumu un ierobežojumu jautājumiem par gaisa balonu
ekspluatāciju, kā arī sniedz komentārus minētajā jomā.
U.Dūmiņš apliecina, ka ziņa par šo lidojumu bijusi gan delfi.lv, gan apollo.lv ziņu lapās, kā arī atgādināja, ka viens no LGBSS
uzdevumiem ir prevencijas pasākumi lidojumu drošības uzlabošanai.
G.Gailis vērš uzmanību uz apstākli, ka uz šo brīdi SIA "Viedi" par savu pārstāvi LGBSS ir nozīmējusi I.Igauni un LGBSS valdes
rīcībā nav neviena cita dokumenta, ar ko SIA „Viedi” būtu nozīmējis citu pārstāvi (izņemot pilnvaru, kas iesniegta šīs valdes
sēdes sakarā) , un gadījumā, ja SIA „Viedi” tiks izslēgta no LGBSS, tai ir likumīgas tiesības atbilstošā kārtībā izteikt vēlmi
iestāties LGBSS un Valdes pienākums būs šo vēlmi izskatīt. Būtībā jautājums ir par pilotu Ingu Igauni, kas joprojām ir LGBSS
biedra SIA "Viedi" pārstāvis.
G.Gailis apliecināja, ka iepriekšminētie diskreditācijas gadījumi, pēc rīcībā esošās informācijas, ir notikuši ilgākā laika posmā.
Sēdes vadītājs informē A.Razgaili, ka iepazīties ar LGBSS Valdes sēdes protokolu varēs piecu dienu laikā, un lēmuma kopija
par SIA "Viedi" izslēgšanu (ja tāds tiks pieņemts), tiks nosūtīta pa pastu uz SIA "Viedi" juridisko adresi.
18:53 Sēdes vadītājs izsludina LGBSS Valdes sēdes pārtraukumu līdz 19:03
19:03 Valdes sēdes turpinājums.
Valdes sēdes turpinājums notiek izmainītā sastāvā
o
Piedalās: Gints Gailis, Uldis Dūmiņš, Ģirts Vilks
Pieņemts lēmums atlikt jautājuma „Par LGBSS biedra SIA "Viedi" izslēgšanu no LGBSS Biedru saraksta” izskatīšanu. Lēmums–
Ģ.Vilks , U.Dūmiņš , G.Gailis – „Par”
Sēdes vadītājs izsludina Valdes sēdes beigas 19:10

Protokolēja : ___________/paraksts/ __________ Ģ.Vilks
LGBSS Valdes locekļi :
____________/paraksts/________________ G.Gailis
___________/paraksts/_________________U.Dūmiņš
Šī valdes sēdes protokola elektroniskā kopija atbilst oriģinālam un ir derīga bez paraksta, ja tiek saņemta no elektroniskā pasta adreses
oktava@latnet.lv jeb tiek lejupielādēta no INTERNET vietnes http://www.ballooning.lv

