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Rīgā, 2016.gada 11.janvārī

Nr.11-01/2016 AV-sports

Par pasākumu „Love Cup 2016”
Biedrībai „Latvijas Sporta federāciju padome”, Grostonas iela 6 B, Rīga, LV-1013
V/A “Civilās aviācijas aģentūra”, Lidosta "Rīga" 10/1, Mārupes novads, LV-1053
VAS "Latvijas gaisa satiksme", Lidosta "Rīga" 10/1, Mārupes novads, LV-1053
Jēkabpils Domes priekšsēdētājam L.Salcevičam, Brīvības 120, Jēkabpils, LV-5201
Informācijai : -Salas novada Domes priekšsēdētājai I.Sproģei , Susējas iela 9, Sala, Salas novads, LV-5230
-Viesītes novada Domes priekšsēdētājam J.Dmitrijevam Brīvības iela 10, Viesīte, LV-5237
11.01.2016, iepazīstoties ar http://jekabpils.lv/ publicēto informāciju par pasākumu „Gaisa balonu ziemas festivāls „Love
Cup 2016”” var konstatēt sekojošo: Iepirkuma identifikācijas numurs: JPP 2015/57, pasākuma „Love Cup 2016” norādītais CPV
klasifikācijas kods ir 92620000-3 (ar sportu saistītie pakalpojumi), laiks – 10.02.2016- 14.02.2016, vieta : Jēkabpils pilsēta.
Paziņojuma par konkursa izsludināšanu publikācijas datums INTERNET vietnē http://jekabpils.lv/ : 19.11.2015., pieteikumu
iesniegšanas termiņš : 19.11.2015 plkst. 11:00, Jēkabpils pilsētas pašvaldības lēmums par uzvarētāju pieņemts 19.11.2015,
uzvarētājs - biedrība “SkyAmazons” Reģ.Nr. 50008221521, pārstāve – Inga Ūle.
Saskaņā ar šo informāciju, Latvijas Aeroklubs pasākumu „Love Cup 2016” klasificē kā aviācijas sporta pasākumu.
Latvijas Aeroklubs ( turpmāk – LAK) ir spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā atzīta sporta federācija, kas,
realizējot savas likumīgās tiesības, vada un koordinē darbu visos aviācijas sporta veidos Latvijā, pārstāv Latviju Starptautiskajā
Aviācijas Sporta federācijā ( turpmāk - FAI ).
LAK līdz 11.01.2016 nav saņēmis informāciju no pasākuma „Love Cup 2016” organizatora par to, ka tiek organizēts
aviācijas sporta pasākums, tiek veikta apdraudējuma nepārtraukta identifikācija, drošības risku pārvaldība, lai garantētu, ka sporta
pasākuma ietvaros veikto lidojumu laikā netiks nodarīts kaitējums personām vai bojājumi īpašumam.
LAK rīcībā ir sekojoša informācija par „Love Cup 2016” organizatoru :
Biedrība “SkyAmazons” Reģ.Nr. 50008221521 nekad nav organizējusi nevienu FAI noteikumiem atbilstošu, FAI
sankcionētu aviācijas sporta pasākumu, informācijas avots – publiski pieejamā FAI informācija;
Biedrības “SkyAmazons” Reģ.Nr. 50008221521 pārstāvei Ingai Ūlei (pirms uzvārda maiņas – Inga Igaune ) izsniegtā
FAI Sporta licence ir anulēta ar LAK 27.09.2013. lēmumu Nr. 27/09LGBSS.
Vadoties no publiski pieejamās informācijas, pasākuma „Love Cup 2016” ietvaros tiek plānotas un apstiprinātas
norisei ar aviācijas sportu nekādā veidā nesaistītas aktivitātes
Pamatojoties uz augstāk norādīto, iepazīstoties ar pieejamo informāciju LAK konstatē :
biedrībai “SkyAmazons” Reģ.Nr. 50008221521 nekad nav piešķirta LAK vai FAI sankcija starptautiska gaisa balonu
sporta pasākuma „Love Cup 2016”, vai jebkāda cita starptautiska aviācijas sporta pasākuma rīkošanai;
„Love Cup 2016” organizācijas procesā netiek veikta apdraudējuma nepārtraukta identifikācija un drošības risku
pārvaldība, lai garantētu, ka netiks nodarīts kaitējums personām vai bojājumi īpašumam, tādēļ pastāv neadekvāti
augsts lidojumu izpildes drošības risks, kas nekādā veidā nav savietojams ar aviācijas sporta pasākuma norisi;
līdz 2016.gada 11.janvārim pasākums „Love Cup 2016” nav saskaņots ar LAK , tam nav piešķirta un nevar tikt
piešķirta LAK sankcija starptautiska vai Latvijas Republikas aviācijas sporta pasākuma rīkošanai;
LAK ieskatā aviācijas sporta pasākumam „Love Cup 2016” nav piešķiramas tiesības izmantot Latvijas Republikas
gaisa telpu, vadoties no rīcībā esošās informācijas un tās iztrūkuma uz 2016.gada 11.janvāri.
LAK informē Latvijas Sporta federāciju savienību par situāciju, kas, organizatora, biedrības “SkyAmazons” Reģ.Nr.
50008221521, darbības vai bezdarbības rezultātā izveidojusies saistībā ar pasākumu „Love Cup 2016” un lūdz izslēgt pasākumu
„Love Cup 2016” no 2016.gada aviācijas sporta sacensību saraksta.
LAK, realizējot savas likumīgās tiesības, vadīt un koordinēt darbu aviācijas sporta veidos, lūdz Jēkabpils pilsētas
pašvaldības domi tuvākajā domes sēdē pieņemt lēmumu: atcelt aviācijas sporta pasākumu „Love Cup 2016” CPV klasifikācijas
kods 92620000-3 (ar sportu saistītie pakalpojumi) , vadoties no nepieļaujami augsta lidojumu un privātpersonu drošības riska, ko
LAK konstatē 2016.gada 11.janvārī, vadoties no LAK rīcībā esošās, iztrūkstošās un publiski pieejamās informācijas.
LAK ar šo lūdz VAS "Latvijas gaisa satiksme” pieņemt lēmumu : liegt izmantot Latvijas Republikas gaisa telpu aviācijas
sporta pasākumam „Love Cup 2016”, CPV klasifikācijas kods 92620000-3 (ar sportu saistītie pakalpojumi).
LAK ar šo lūdz V/A “Civilās aviācijas aģentūra” direktoru pieņemt nepieciešamos lēmumus, vadoties no rīcībā esošās,
publiski pieejamās un citas informācijas.
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