LAF Prezidija sēdes protokols
Nr. 02/2017
2017. gada 15.februārī
Norises vieta:
Rīga, Gustava Zemgala gatve 71
Prezidija sēdē piedalās:
1. Jānis Naglis, Prezidents
2. Andris Zvingevics, Viceprezidents
3. Raimonds Kisiels, Viceprezidents
4. Linda Medne, Ģenerālsekretāre
5. Jānis Krastiņš, Rallija k. p-ājs
6. Valdis Brutāns, Kartinga k. p-ājs
7. Juris Mūrnieks, SAK p-ājs

8. Inta Ulme, KK p-āja
9. Gabriels Žīgurs, Rallyraid k.p-ājs
10. Krišjānis Vīdušs Trofi reidu k –pājs
11. Jānis Ducmanis, Šosejas k. p-ājs
12. Gunārs Kosojs, LAF pārstāvis FIA

Nav ieradušies: R.Kisiels, J.Mūrnieks, V.Saukāns
Sēdi vada: J.Naglis
Protokolē: Linda Medne
Bez balss tiesībām: G.Kosojs
Pieaicinātie: Motoparks pārstāvji Andris Šuļja un Dace Virza, RA Events pārstāvis Raimonds
Strokšs.
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Darba kārtība
Darba kārtības apstiprināšana:
- darba kārtības papildināšana
Motoparks prezentācija par licences.lv
LAF Mājas lapas izstrāde un logo „rebrendings”
Dažādi iesniegumi
- RA Events iesniegums
- Kartinga komisijas iesniegums par apģērbiem.
- J.Bogdanoviča vēstule
LAF Biedru sapulces datuma, vietas un darba kārtības noteikšana

Diferencēto biedra naudu nolikuma izmaiņu apstiprināšana
Dažādi
- Piešķirtais finansējums no LSFP sportistiem Sirmacim un Grencim
- E. Fogeļa kandidatūra LSFP Prezidenta vēlēšanām un LSFP valdes
locekļa vēlēšanām J.Nagļa kandidatūra.
- Satversmes tiesa . Trokšņu jautājums.
Nākamās sēdes datuma noteikšana
1. Darba kārtības apstiprināšana

Tiek apstiprināta darba kārtība. Nedaudz pamainīta jautājumu izskatīšanas kārtība, lai
nekavētu ieradušās personas.

2. Motoparks prezentācija par licences.lv
Motoparks prezentācija par piedāvātajiem pakalpojumiem un iespējamo sadarbību par LAF
administratīvās un licencēšanās sistēmas izveidošanu.
Secina: Piedāvājums ļoti labs un interesants bet kopumā vēl jārunā par izmaksām. Jāvērtē
ietekme uz LAF Budžetu, iekļaujot šādu projektu.
Nolēma: Komisijas apsver šo piedāvājumu savās komisijās un informē LAF Sekretariātu.
3. Dažādi iesniegumi - RA Events iesniegums, Kartinga komisijas iesniegums par
apģērbiem, J.Bogdanoviča vēstule
RA Events iesniegums. Par LAF kopējas apbalvošanas ceremonijas rīkošanu.
Secina: Pašlaik komisijas tērē lielus līdzekļus un pūles katra savas apbalvošanas
ceremonijas rīkošanā.
Iespējams varētu noorganizēt kvalitatīvu apbalvošanu apvienojot līdzekļus un spēkus.
Nolēma:
Izveidot darba grupu, kas veiks pašreizējās situācijas izpēti un sagatavos priekšlikumus LAF
Apbalvošanas ceremonijas 2017 rīkošanā. Darba grupas sastāvā J.Krastiņš, J. Ducmanis,
R.Strokšs, L.Medne.
Otrais iesnieguma punkts saistīts ar to, ka 2017.gada Latvijas autosporta plānojas būt
ievērojams arī starptautiskai autosporta auditorijai, līdz ar to būtu aktīvāk LAF Preses
dienestam jāreaģē uz ziņām un jāsūta tās arī uz starptautiskiem medijiem, lai sportistiem
būtu vieglāk piesaistīt atbalstītājus.
Notiek diskusija.
Secina: pašreizējais LAF Preses dienesta darbs ir neatbilstošs
LAF vairāk jāstrādā uz sabiedriskām attiecībām Eiropas līmenī.
Nolēma: Meklēt iespējamos risinājumus LAF sabiedrisko attiecību un preses dienesta
darbības uzlabošanai.
Kartinga komisijas iesniegums par sportistu apģērbiem. Tā kā iepriekšējā prezidija sēdē tika
nolemts, ka kartinga komisijai jāsniedz skaidrojums cik un kādi tērpi ( ar bilžu paraugiem)
tika iegādāti kartinga sportistiem. Iesniegts papildus skaidrojums.
Nolēma: Atmaksāt 4 jauniešiem kartinga apģērbiem iztērēto summu 1400 EUR apmērā.
Summu izmaksāt caur LAF Biedru, biedrību Jaunatnes tehnisko sporta veidu centrs.
J.Bogdanoviča vēstule.
Nolēma: Aicināt komisijas pievērst uzmanību un iespēju robežās nodrošināt ar ielūgumiem
savas komisijas veterānus.
Izveidot sadaļu jaunajā mājas lapā, kur tiks apkopota informācija par un ap veterāniem.
4. LAF Mājas lapas izstrāde un logo „rebrendings”
L.Medne ziņo, ka Colorart pārstāvji slimības dēļ nevarēja ierasties uz pirmo skiču
prezentāciju, bet ir atsūtījuši elektroniskā veidā.
Nolēma: Piedāvātās logo skices pārstrādāt, vērojams plaģiātisms no dažādu uzņēmumu
logo. Ieteikt skatīties pavisam no cita skatupunkta, neizmantojot pašreizējā logo elementus.
Lai būtu izmantoti tikai burti LAF.
Par mājas lapu – pirmā skice, grūti saprotama dinamika, jo tā ir bildes formātā, bet kopumā
virziens pareizs.

5. LAF Biedru sapulces datuma, vietas un darba kārtības noteikšana
Biedru sapulces datuma un darba kārtības noteikšana.
Nolēma:
LAF biedru sapulci organizēt š.g. 25.martā, plkst. 10:00 - dalībnieku reģistrācija, sapulces
sākums plkst.10:30, Rīgā, Biķernieku kompleksajā sporta bāzē ( Administrācijas ēkā).
Darba kārtība:
1. Dalībnieku reģistrācija.
2. Sapulces atklāšana.
3. Balsu skaitīšanas komisijas vēlēšanas.
4. Darba kārtības apstiprināšana.
5. Darba reglamenta apstiprināšana.
6. LAF prezidenta ziņojums:
7. LAF sekretariāta 2016. gada budžeta pārskats un 2017. gada budžeta projekts.
8. LAF zvērinata revidenta ziņojums par LAF 2016. gada pārskatu
9. LAF 2016. gada pārskata un 2017. gada budžeta apstiprināšana.
10. Informācija par aktualitatēm autosportā
- LAF Kodeksa izmaiņas
11. Dažādi.
Priekšlikumus biedru sapulces darba kārtības un lēmumu projektiem papildinājumiem var
iesniegt līdz 2017.gada 15. martam.
6. Diferencēto biedra naudu nolikuma izmaiņu apstiprināšana
Apstiprina Šosejas komisijas iesniegtās izmaiņas diferencēto biedru naudu nolikumā.
7. Dažādi, - Piešķirtais finansējums no LSFP sportistiem Sirmacim un Grencim, E.
Fogeļa kandidatūra LSFP Prezidenta vēlēšanām un LSFP valdes locekļa vēlēšanām
J.Nagļa kandidatūra. Satversmes tiesa un trokšņu jautājums
-

J.Naglis informē par piešķirto finansējumu no LSFP atbilstoši kritērijiem.Atsevišķi piešķirti
līdzekļi R.Sirmacim un Grencim, kas tiks sadalīti atbilstoši koeficentam un piešķirtajiem
punktiem.
Nolēma: Vienbalsīgi apstiprināt
- J.Naglis ierosina atbalstīt E.Fogeļa kandidatūru LSFP Prezidenta vēlēšanās un J.Nagļa
atbalstīt valdes locekļa amatā LSFP valdē turpmākos 4 gadus.
Nolēma: Vienbalsīgi apstiprināt
- J,Naglis informē par trokšņu jautājumu Biķerniekos un Kandavā. Nepieciešams nolemt par
atbalstu juristam dokumentu noformēšanai iesniegšanai tiesā. Šīs izmaksas dalās uz LAMSF,
LAF, CSDD un Kandavas trasi. Kopā tie ir 1500 EUR par abiem posmiem.
Nolēma: Vienbalsīgi apstiprināt
Nākamā sēde 15.martā
Sēdes vadītājs

J.Naglis

Protokolists

L.Medne

