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Darba kārtība

Piezīmes

1.
2.
3.
4.
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6.

Darba kārtības apstiprināšana.
Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
Par ERČ un PRX posmiem Latvijā.
LAF diferenciēto maksājumu apstiprināšana.
LAF budžeta plāns, tā apstiprināšana.
Iesniegumi par finansiālu atbalstu
- Kartinga komisijas iesniegums
- SAK komisijas iesniegums
- Rallija komisijas iesniegums par balvas piešķiršanu
- Rallija komisijas iesniegums par īrs maksu
- Jāņa Tomsona iesniegums

7.

Citi

Sēdes sākums plkst.18.00
Sēde piedalās 9 no 11 prezidija locekļiem ar balsošanas tiesībām:
1. Jānis Naglis, LAF prezidents
2. Andris Zvingēvics, Viceprezidents
3. Linda Medne, LAF ģenerālsekretāre
4. Andris Millers, SAK pr-ja p.i.
5. Inta Ulme, Krosa komisijas, pr-ja
6. Gabriels Žīgurs Ralijreidu komisijas pr-js
7. Krišjānis Vīdušs, Trofi reidu komisijas pr- js
8. Valdis Brutāns ar Kartinga komisijas pr-js
9. Jānis Ducmanis, Sosejas komisijas pr-js
bez balsošanas tiesībām:
1. Raimonds Strokšs – sacensību rīkotājs
2. Edgars Maišelis – LAF pārstāvis FIA
3. Ilona Gaigole – LAF grāmatvede
4. Viesturs Saukāns LAF preses sekretārs
5. Irēna Krastiņa – rallija komisijas padomes locekle
Sēde ir lemttiesīga.
Sēdi vada J.Nagli
Protokolē I.Ulme
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R. Strokšs

1.Darba kārtības apstiprināšana.
Nolēma: apstiprināt darba kārtību.
Balsojums: par 9, att.0 pret 0
2.Iepriekšējās sēdes protokols, apstiprināšana.
Nolēma: apstiprināt protokolu
Balsojums: par 9,att.0, pret 0
3.Par ERČ un PRX posmiem Latvijā.
Sacensību organizatora biedrības RA Events pārstāvis R.Strokšs informē, ka ir viss gatavs ERČ rallija
posma veiksmīgai norisei, ka beidzas līgums par ERČ rallija posma rīkošanu, un ir jāpieņem lēmums, ko
darīt nākotnē.
Par pasaules rallijkrosa posmu - R.Strokšs informē, ka tiek turpināti trases ierīkošanas darbi.
Par terminiem, kad trase būs gatava, nav skaidrs. Marta beigās ieradīsies IMG pārstāvis, plānā ir sacensības
vai testa dienas.
Biļetes uz RX sāks tirgot marta mēnesī, to cena EUR 25- 75.
R.Strokšs aicina LAF preses dienestu visu, ko rakstīs par pasaules rallijkrosa posmu, saskaņot ar
organizatoru.
Nolēma: informāciju pieņemt zināšanai.
4.LAF diferenciēto maksājumu apstiprināšana.
Nolēma: akceptēt un nosūtīt sagatavoto maksājumu nolikumu versiju komisiju vadītājiem
apstirpināsanai.
5.

LAF budžeta plāns, tā apstiprināšana
Tiek skatīts 2016.budžeta plāns, ņemot vērā iepriekšējā gada ieņēmumus un komisiju iesniegumus
finansiālam atbalstam.
6.
Iesniegumi par finansiālu atbalstu
- Kartinga komisijas iesniegums
- SAK komisijas iesniegums
- Rallija komisijas iesniegums par balvas piešķiršanu
- Rallija un Krosa komisijas iesniegums par īres maksu
- Jāņa Tomsona iesniegums
L. Medne informē par izdevumiem, saistītiem ar FIA rallija tiesnešu semināra organizēšanu Latvijā, kas
sastāda apmēram EUR 7300
Nolēma: Apstiprināt FIA Rallija tiesnešu semināra izdevums 7300 EUR apmērā
Notiek debates par komisiju iesniegumiem.
Kartinga komisijas iesniegums tiesnešu aparatūras un aprīkojuma iegādi:
Nolēma: Atbalstīt kartinga komisijas iesnieguma p.1.-3. - par rāciju, tiesnešu karogu un mobilas trases
monitoringa video iekārtas iegādi, kas kopā sastāda EUR 5587
(balsojums par 9, att.0 pret),
SAK Komisijas iesniegums par atbalstu jauniešu sportam dalības maksu apmērā
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Nolēma: Atbalstīt SAK komisijas iesniegumu par EUR 3950 piešķiršanu jauniešu atbalstam dalībai SAK
sacensībās
(balsojums par 9, att.0, pret),
Rallija komisijas iesniegums par balvas piešķiršanu labākajam un perspektīvākajam jaunietim
Nolēma: Noraidīt Rallija komisijas iesniegumu par balvas piešķiršanu labākajam un perspektīvākajam
jaunietim EUR 8000 apmērā, jo šāda veida atbalsts netiek uzskatīts par ieguldījumu ilgtermiņā
Rallija komisijas iesniegums par atbrīvošanu no īres maksas
Nolēma: Atbalstīt rallija komisijas iesniegumu par komisiju atbrīvošanu ilgtermiņā no telpu īres maksas
(balsojums par 8, att.1, pret 0,),
J.Tomsona iesniegums par atbalstu.
Nolēma: Atbalstīt T.Tomsona iesniegumu par atbalstu EUR 800 apmērā gadījumā, no LSFP piešķirtiem
līdzekļiem.
(balsojums par 9, att.0 pret 0),
Citi iesniegumi par finansēšanu.
Nolēma: apstiprināt EUR 2000 LAF tehniskam dienestam komandējuma izdevumiem, kvalifikācijas
celšanai.
(balsojums par 9, att.0 pret),
Apstiprināt EUR 3500 LAF biroja remontam un papildus biroja labiekārtošanai EUR 1000
(balsojums par 9, att. 0 pret0),
Apstiprināt TD pieprasīto instrumentu sarakstu par instrumentu iegādi noformēt viena laida sarakstā,
papildinot ar Mini RAE Lite riepu testera, ECU ROTAX EVO aizdedzes testera un degvielas testera iegādi
un nosūtīt komisijām atkārtotai izvērtēšanai.
(balsojums par 9, att.0, pret 0)
Nolēma: Pamatojoties uz augstāk pieņemtajiem lēmumiem par finansējumiem, budžetā paredzētie līdzekļi
ilgtermiņa projektiem ir iztērēti un netiek izskatīti citi projekti.
7.Citi
I.Ulme aicina komisiju vadītājus sagatavot un iesniegt sekretariātā komisiju budžetu plānu, ierosina
noteikt nākamās prezidija sēdes un LAF pilnsapulces rīkošanas datums.
Notiek debates.
Nolēma:
1) komisijām līdz 15. Februārim iesniegt 2015.gada budžetu un plānu 2016.gadam
2) nākamo prezidija sēdi sasaukt 24.februāri un LAF biedru sapulci organizēt, 23. martā.
Protokolēja I.Ulme
Sēdes vadītājs

J.Naglis
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