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Biedrības „LATVIJAS GAISA BALONU SPORTA SAVIENĪBA” 

BIEDRU SAPULCES PROTOKOLS Nr.1/2012 
2012.gada 09 marts ,Mūkusalas 51, Rīga  

 
Sapulcē piedalās: 
LGBSS biedru pārstāvji :1.SIA „Viedi” – Inga Igaune; 2.Biedrība "Gaisa baloni" – Ģirts Vilks; 3.Biedrība "Sporta klubs 99 gaisa baloni" – Uldis Dūmiņš; 4. 
SIA "BLITZ" – Gints Gailis; 5. SIA "Airkargo" – Indulis Blūms; 6. SIA „AA Projekts” – Ivars Grīnbergs.  
Darba kārtība: 
Dalībnieku reģistrācija no plkst.17.00 ; 17.30 – LGBSS Biedru sapulces atklāšana – atbildīgais: G.Gailis ; LGBSS biedru sapulces norises gaitu protokolē – 
I.Igaune; Balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētājs – Indulis Blūms, balsu skaitīšanas komisijas pārstāvis – Uldis Dūmiņš.  
17.30 – LGBSS Biedru sapulces norises darba kārtības apstiprināšana – biedru sapulces dalībnieku balsojums. Lēmumu pieņemšanai vajag 4 balsis. 
17:30 G.Gailis atklāj biedru sapulci. 
Biedru saraksta izskatīšana: 
Saskaņā ar LGBSS statūtiem, Biedru sapulce tiek atzīta par pilntiesīgu, jo uz sapulces atklāšanas brīdi ir ieradušies 6 LGBSS biedru pārstāvji, kas ir 100% 
no kopējā biedru skaita. Biedru sapulce tiek atzīta par pilntiesīgu. Lēmumu pieņemšanai vajag 4 balsis. 
Sapulces norise : 

1. G.Gailis aicina apstiprināt LGBSS gada pārskatu Referenti – U.Dūmiņš, Ģ. Vilks, G.Gailis. LGBSS pārstāvju biedru jautājumi, viedokļi. LGBSS 
2111 gada apgrozījums pret 2010 gadu audzis 2x. G.Gailis ierosina balsot par gada pārskata apstiprināšanu. Balso – par 6, pret 0, atturas 0. 
Gada pārskats pieņemts.  

2. LGBSS revidents nākamajam pārskata periodam līdz 2014. Kandidāts - M.Stirāns. G.Gailis ierosina balsot par revidenta kandidāta 
apstiprināšanu. Balso – par 6, pret 0, atturas 0.  Vienbalsīgi revidenta amatam apstiprināts M.Stirāns līdz 2014 gadam.  

3. Iesniegumu par Latvijas čempionāta gaisa balonu sportā rīkošanu 2012. gadā izskatīšana. Saņemts 1 iesniegums no Biedrības 99.Gaisa baloni. 
U.Dūmiņš informē, ka 2011.gadā ir saņemts finansējums no Valsts budžeta sacensību rīkošanai Valmierā.  Valsts finansējumu plānots piesaistīt 
arī 2012. gadā šo pašu sacensību rīkošanai. G.Gailis ierosina balsot par Kluba 99 gaisa baloni apstiprināšanu Latvijas Čempionāta gaisa balonu 
sportā rīkošanai. Balso – par 6, pret 0, atturas 0.  Vienbalsīgi apstirpināts. 

4. Izvēršas diskusija par to vai Latvijas Čempionātam piešķirt nosaukumu „Latvijas Meistarsacīkstes” , vai „Latvijas Čempionāts” un uzvarētājs 
saņem „Meistara” vai „Čempiona” titulu. Tiek balsots un pieņemts lēmums, ka sacensības tiek sauktas par  Latvijas Meistarsacīkstēm. Balso – par 
6, pret 0, atturas 0.  Vienbalsīgi pieņemts. 

5. Seminārs „Gaisa balonu lidojumu drošība” ES normatīvo aktu prasības, REGULA (EK)Nr.2042/2003, REGULA (EK)Nr.216/2008; 
referents G.Gailis. Diskusijas, ierosinājumi, viedokļu apmaiņa.  

6. Seminārs „Aviācijas likumdošana un Cilvēka faktors gaisa balonu tehniskajā apkopšanā” referents G.Gailis. Diskusijas, ierosinājumi, viedokļu 
apmaiņa. 

7. Pilotu reitinga aprēķināšanas formula. Priekšlikumi, viedokļu uzklausīšana, lēmuma pieņemšana. Referenti I.Grīnbergs, Ģ.Vilks, G.Gailis.  Tiek 
mainīts tas, ka no 12 minimālajiem uzdevumiem to skaits palielinās uz 20, kā arī tiek precizēts aprēķins vidējam punktu skaitam uzdevumā. Balso 
– par 6, pret 0. atturas 0.  Vienbalsīgi tiek nolemts: 
a) atcelt 2008.gada 3.martā LGBSS Valdes sēdē apstiprināto Latvijas Gaisa balonu pilotu reitinga noteikšanas kārtību; 
b) uzdot  LGBSS Valdei apstiprināt un no 2012.gada 9.marta līdz turpmākam lēmumam izmantot pielikumā Nr.1 pievienoto Latvijas Gaisa 

balonu pilotu reitinga noteikšanas kārtību.  
8. Dalība FAI kategorijas un citās starptautiskās sporta sacensībās 2012.gadā. Referenti. I.Igaune, Ģ. Vilks, G.Gailis Diskusijas 

rezultātā tiek noskaidrots, ka G.Gailis pēc finanšu atbalsta ir vērsies vairākās gan valstiskās, gan nevalastiskās organizācijās un visur ir saņemts 
attiekums, vai nu mutisks, vai rakstisks. 2012 gadā Pasaules Čempionātā ASV – Battle Creak - LV ierobežotā finansējuma rezultātā nepiedalās 
sacensībās.  
Frankenthal – II FAI sieviešu  Eiropas Čempionāts – piedalās K.Vēvere un I.Igaune.  
Piloti dalās pieredzē par dažādām sacensībām, pasākumiem ārpus Latvijas. Velikije Luki – piloti K.Vēvere un G.Gailis. Chateau-d`Oex – pilots 
Ģ.Vilks, Krosno- I.Grīnbergs, Toblach-Dobiacco – I.Igaune.  Izvēršas diskusija par piemērotāko sacensību direktoru 2012 gadā Valmierā.  Atvērts 
jautājums.  Ir kandidatūras – I.Lobašovs, Risto. Jaalava, K.Van Heldens, E. Komas, u.c. kandidāti. Tāpat tiek diskutēts par  drošības direktora 
amata kandidātu, meteoroloģisko dienestu u.c. ar sacensībām saistītiem jautājumiem.  

9. Gaisa balonu tehniskās apkopes organizāciju izveidošanas jautājumi un problēmas. Referents I.Igaune,  G.Gailis, Ģ. Vilks. 
G.Gailis  - Nesaskata nekādas problēmas. Nedz AMP (Aircraft Maintenance Programm) Programmas izstradē, nedz beztermiņa lidojuma 
derīguma sertifikata (Certificate of Airworthiness) saņemšanai, nedz  lidojumderīguma pārbaudes sertifikāta ARC (Airworthiness Review 
Certificate) saņemšanai Latvijā, un sniedz savu redzējumu par CAMO izveidi Latvijā, kā arī par operatīvo darbību veikšanu šīs organizācijas reālai 
ieviešanai Latvijā. Dalās ar informāciju kāds personāls būtu nepieciešams, lai Latvijā varētu izveidot CAMO, personāla pienākumi, izmaksas. 
G.Gailis sniedz informāciju, ja LV tiek izveidota CAMO, tad viena balona tehniskās apkopes izmaksas varētu sastādīt no 200-400EUR. Sniedz 
infromāciju, ka šobrīd Latvijā tehniksās apkopes tehniķa sertifikāts ir izsniegts pilotam G.Dukštem.  Informē par to, ka dažu dienu laikā tehniķa 
sertifikāts būs arī pašam G.Gailim. 
Ģ.Vilks, I.Igaune, I.Grīnbergs – dalās ar savu pieredzi un nepiekrīt G.Gaiļa teiktajam, ka nav nekādu problēmu konkrētā jautājuma 
risināšanā/ieviešanā, izsaka viedokli par to, ka trūkst regulāras informācijas apmaiņas gan starp biedrības biedriem, gan visiem gaisa balonu 
pilotiem Latvija, it īpaši jautājumos, kas skar komunikāciju un informācijas apmaiņu ar CAA. Sarunu līmenī ir informācija, ka kopš 2011. gada 
septembra G.Gailis organizē un aktīvi darbojas, lai tiktu dibināts CAMO Latvijā. Nav informācijas apmaiņas par statusu kas kurā brīdī notiek? Vai 
notiek vispār?  

 
Sapulces slēgšana 20:00 
Biedru sapulces vadītājs  /paraksts/  Gints Gailis 
     
     
Protokolists  /paraksts/  Inga Igaune 
     

Balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētājs  /paraksts/  Indulis Blūms 
 
 

    

Balsu skaitīšanas komisijas pārstāvis  /paraksts/  Uldis Dūmiņš 

Šī protokola elektroniskā kopija atbilst oriģinālam un ir derīga bez parakstiem, ja tiek saņemta no elektroniskā pasta adreses 
oktava@latnet.lv jeb tiek lejupielādēta no INTERNET vietnes http://www.ballooning.lv 


