Biedrības „LATVIJAS GAISA BALONU SPORTA SAVIENĪBA”
Valdes sēdes protokols
NR: 2013/10‐03v
Laiks, vieta: Rīga, 2013.gada 3.oktobris
Piedalās: Gints Gailis, Uldis Dūmiņš, Ģirts Vilks
Sēdes vadītājs: Gints Gailis
Protokolē: Ģirts Vilks
Darba kārtība:
‐
jautājums par FAI Sporta licences Nr. YL158, kas izsniegta karstā gaisa balona pilotam Ingai Igaunei (pilota licences Nr. LA
128) anulēšanu un uzskatīšanu par nederīgu.
Valdes sēde sākta 18:00
Sēdes vadītājs iepazīstina LGBSS Valdes locekļus Ģirtu Vilku un Uldi Dūmiņu ar Latvijas Aerokluba 2013.gada 27.septembra dokumenta
Nr.27/09LGBSS saturu.
LGBSS Valdes locekļi iepazīstas ar Latvijas Aerokluba 2013.gada 27.septembra dokumenta Nr.27/09LGBSS saturu.
LGBSS Valdes locekļi pieņem zināšanai informāciju, ka karstā gaisa balona pilots Inga Igaune ( pilota licence LA 128), veicot lidojumu
2013.gada 29.augustā ir pārkāpusi spēkā esošo normatīvo aktu prasības:
1.In flight, the balloon was overloaded by three (3) persons, in accordance with the flight manual published by the
manufacturer : (http://www.schroederballon.de/en/downloads/flight‐manual.html);
2.The provisions of insurance for the flight were effective for only four (4) persons, thus the air balloons hould not have been
flown with more than four (4) persons onboard (Regulation (EC) No 785/2004).
LGBSS Valdes locekļi pieņem zināšanai informāciju : This is to inform that, in compliance with Order No. 4r‐192 of the Director of the Civil
Aviation Administration of 12 September 2013, the validity of Ms Inga Igaune free balloon pilots license LA No. 128 has been suspended.
LGBSS Valdes locekļi pieņem zināšanai informāciju : SIA „ Viedi” dokumentā – iesniegumā par uzņemšanu LGBSS ir norādīts , ka SIA
„Viedi” pārstāvis LGBSS ir Inga Igaune. Nekāda cita informācija attiecībā uz SIA „Viedi” pārstāvniecību LGBSS līdz šīs LGBSS Valdes sēdes
sākumam no SIA „Viedi” vienīgās amatpersonas – SIA „Viedi” valdes locekļa( no 25.07.2011) Ivara Grīnberga nekādā veidā – rakstiski ,
elektroniski vai mutiski, nav saņemta. Karstā gaisa balona pilots Inga Igaune FAI sporta licenci ir saņēmusi kā SIA „Viedi” pārstāvis
LGBSS.
LGBSS Valde apspriežas un nolemj :
1. Ar LGBSS Valdes rīkojumu uzlikt par pienākumu LGBSS biedra SIA "Viedi" pārstāvim Ingai Igaunei līdz 2013.gada 3.oktobrim, plkst.
23:59 ( Latvijas lokālais laiks) – nodot Latvijas Aerokluba viceprezidentam G.Gailim dokumentu : ”FAI sporta licence Nr. YL158”,
kas izsniegts karstā gaisa balona pilotam Ingai Igaunei , pilota licences NR. LA128.
2. Ar LGBSS Valdes rīkojumu uzlikt par pienākumu LGBSS biedra SIA "Viedi" vienīgajai amatpersonai, SIA „Viedi” valdes loceklim (no
25.07.2011) Ivaram Grīnbergam informēt LGBSS biedra SIA "Viedi" pārstāvi, karstā gaisa balona pilota licences Nr. LA 128
turētāju, Ingu Igauni par šī LGBSS Valdes sēdes protokola lēmuma 1.punktā minētā rīkojuma izpildi un nodrošināt šī LGBSS Valdes
sēdes protokola lēmuma 1.punktā minētā rīkojuma izpildi.
3. Ar LGBSS Valdes rīkojumu uzlikt par pienākumu LGBSS biedra SIA "Viedi" vienīgajai amatpersonai, SIA „Viedi” valdes loceklim (no
25.07.2011) Ivaram Grīnbergam informēt LGBSS Valdes priekšsēdētāju par šīs LGBSS Valdes sēdes lēmuma 1. Punkta un 2. punkta
izpildi līdz 2013.gada 4.oktobrim plkst. 12:00 ( Latvijas lokālais laiks).
4. Uzskatīt , ka karstā gaisa balona pilots Inga Igaune ( pilota licence LA 128) nav FAI sporta licences turētājs no 2013.gada
12.septembra līdz turpmākam lēmumam.
5. Uzskatīt , ka karstā gaisa balona pilotam Ingai Igaunei izsniegtā FAI sporta licence Nr. YL 158 ir anulēta un nederīga no 2013.gada
12.septembra.
Lēmums– Ģ.Vilks , U.Dūmiņš , G.Gailis – „Par”

Sēdes vadītājs izsludina LGBSS Valdes sēdes beigas 19:00
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

