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Darba kārtība
Darba kārtības apstiprināšana:
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Tehniskā dienesta iesniegums par sporta automašīnu tehnisko apskašu veikšanas procedūru
A. Laipnieka iesniegums
Komisiju ziņojumi
Ziņojums no Kartinga komisijas par transponderu projektu
Ziņojums no Šosejas komisijas par minišosejas tehniskajiem noteikumiem
LAF logo „rebrendings” – koncepta apstiprināšana
Online licenču projekts – līguma summas apstiprināšana
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Budžeta gala versija biedru sapulcei

LAF Biedru sapulces norises gaita
Nākamās sēdes datuma noteikšana

Sēde sākas plkst.17.05
Sēdi vada: J.Naglis
Protokolē: I.Ulme
Sēdē piedalās:
1. Jānis Naglis, Prezidents
2. Andris Zvingēvics, Viceprezidents
3. Linda Medne, Ģenerālsekretāre
4. Jānis Krastiņš, Rallija komisijas pr-ājs
pilnvarojis I.Krastiņu līdz plkst.18.00
5. Juris Mūrnieks, SAK pr-ājs ( no 17:30)
6. Inta Ulme, KK pr-āja

7. Gabriels Žīgurs, Rallyraid k.pr-ājs
( no 17.30 )
8. Krišjānis Vīdušs Trofi reidu k –pājs
9. Jānis Ducmanis Šosejas k pārjs (no ???)
10. V.Brutāns Kartinga k-pājs ( no 18.00)

Bez balsstiesībām: A.Šimkus (tehniskā dienesta pārstāvis)
Pieaicinātie: A.Laipnieks, R.Pozņaks, R.Elbakjans
Nav ieradies : R.Kisiels , Viceprezidents, ar balsstiesībām
1. Darba kārtības apstiprināšana, darba kārtības papildināšana
Sēdes vadītājs atklāj sēdi un lūdz apstiprināt darba kārtību, sākam ar LAF Sporta kodeksu, jo
kvorums (6) ir savācies un plkst. 18:00 tiks pasludināts šīs sēdes pārtraukums, lai turpinātu 07.03
sēdi ar R.Jaunzema lietas izskatīšanu.
Pēc tam tiks turpināta šīs sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšana.

2. Izmaiņas un papildinājumi LAF Sporta kodeksā
Tiek veiktas korekcijas LAF Nacionālā Sporta kodeksa šādos punktos:
Notiek debates.
Nolēma: izteikt LAF Nacionālā sporta kodeksa p.p. šādā redakcijā: (skat.pielikumā)
un izmaiņas virzīt uz pilnsapulci apstiprināšanai.
Balsojums:
par 6 (J.Naglis, L.Medne, A.Zvingevics, I.Krastiņa, Kr.Vīdušs, I.Ulme)
pret - 0
atturas - 0
3. Precizējumi LAF Statūtos.
L.Medne rosina veikt korekcijas LAF Statūtu punktos:

11.2. Ja biedrs nav nomaksājis Prezidija noteikto biedra naudu par tekošo gadu līdz gada 31.
maijam, tas kļūst par biedru bez balss tiesībām.
Notiek debates.
Nolēma: izteikt p.11.3.šādā redakcijā un virzīt uz pilnsapulci pastiprināšanai
11.2. Ja biedrs nav nomaksājis Prezidija noteikto biedra naudu par iepriekšējo gadu līdz pašreizējā
gada pilnsapulcei, tas kļūst par biedru bez balss tiesībām.
Balsojums: par (J.Naglis, L.Medne, A.Zvingevics, I.Krastiņa, Kr.Vīdušs, I.Ulme )
pret - 0
atturas - 0
Plkst. 18.00 sēdes pārtraukums sakarā ar R. Jaunzema lietas izskatīšanu.
Plkst. 19.00 sēdes turpinājums pēc pārtraukuma.
4. Ir saņemti divi iesniegumu no LAF Tehniskā dienesta.
Pirmais iesniegums par sporta automašīnu tehnisko apskašu veikšanas procedūru.
Tiek izskatīts iesniegums .
Notiek debates.
Nolēma:
1)Sporta a/m tehnisko apskati CSDD var iziet, ja saņemtā izziņa no LAF par tās izmantošanu
autosporta sacensībās.
2)A/m turētājam ir jābūt licencētam sportistam, ar nomaksātu gada licenci
Balsojums:
Par – 10 (J.Naglis, A.Zvingevics, L.Medne, J.Krastiņš,J.Mūrnieks, J.Ducmanis, Kr.Vīdušs,
G.Zīgurs, V.Brutāns, I.Ulme)
Otrais iesniegums- 2017. gada sezonai iekļauts 3.5. punkts „Sportista ekipējums: [..] Galvas
un kakla aizsardzības sistēma (HANS, Simpson Hybrid vai citas), vai pakavveida kakla aizsargs
(piem., paredzēts kartingam vai motokrosam) obligāts.”, kas ir pretrunā ar iepriekš panākto
vienošanos, ka pārejas periods attiecībā uz braucēju (sportistu) kakla aizsarga būs līdz 2016.gada
31. decembrim, un no 2017.gada 1.janvāra (Hans, FHR) sistēmas lietošanu autokrosa sacensībās
būs obligāta.
LAF Tehnisko komisāru sēdē nolemts par augstāk minēto informēt LAF Prezidiju un lūgt
rast risinājumu minētajā jautājumā.
Notiek debates:
Nolēma: visās LČ disciplīnās ar 2018.gadu ir obligāta FIA homoloģēta galvas un kakla
aizsardzības sistēma (HANS, Simpson, Hybrid vai citas),

Balsojums:
Par – 6 (J.Ducmanis, L.Medne, J.Naglis, A.Zvingēvics, J.Krastiņš, J.Mūrnieks)
Pret -1 (K.Vīdušs)
Atturas: 3 (V.Brutāns, G.Žīgurs, I.Ulme)
5. A. Laipnieka iesniegums
Tiek uzklausīts A.Laipnieks.
Runā par problēmām pēc apelācijas izskatīšanas , konstatē, ka nav veikta apbalvošana.
Notiek debates.
Ducmanis informē, ka apbalvošanas tiks veikta 2017.gada maijā, pirmā posma ietvaros, tiks
apbalvoti 1300 klases braucēji, iesaka virzīt citu cilvēku darba grupas vadītājam.
Nolēma:
1)pieņemt zināšanai informāciju par 1300 klases apbalvošanas norisi 1.maijā.
2) pilnvarot R.Pozņaku kā novērotāju un konsultantu vēsturiskās šosejas darba grupā, veicinot
sacensību nolikuma un citu noteikumu veiksmīgu sakārtošanu.
3) līdz 1.aprīlim sagatavot 2017.gada sacensību nolikumu vēsturiskās šosejas automašīnām.
Balsojums:
Par – 10 (L.Medne, J.Naglis, A.Zvingēvics, J.Krastiņš, J.Ducmanis, J.Murnieks. Kr.Vīdušs,
V.Brutāns, G.Zīgurs, I.Ulme)
Pret – 0
Atturas – 0
6. Komisiju ziņojumi
V.Brutāns ziņo par Kartinga komisijas par transponderu projektu.
Notiek debates.
Nolēma: komisijām vēlreiz izvērtēt projekta lietderību.
J.Ducmanis ziņo par Šosejas komisijas par Mini šosejas tehniskajiem noteikumiem
Notiek debates.
Nolēma: pieņemt zināšanai, ka Mini šosejas TN ir apstiprināti.
7. LAF logo „rebrendings” – koncepta apstiprināšana.
Notiek debates.
Iesaka, lūgt papildināt A burtu ar aizpildījumu vai punktiņu un pēc tam izvērtēt un pieņemt
lēmumu.
8. Online licenču projekts – līguma summas apstiprināšana
L.Medne informē par projekta norises gaitu.
Prezidijs nolēma: informāciju pieņem zināšanai un projektu virzīt uz detalizāciju.
9. Budžeta gala versija biedru sapulcei
Notiek debates.
Nolēma: apstiprināt 2017.gada budžeta projektu un virzīt uz biedru sapulci apstiprināšanai un lūgt atļauju
nepieciešamības gadījumā, prezidijam to grozīt.
Par – 10 (L.Medne, J.Naglis, A.Zvingēvics, J.Krastiņš, J.Ducmanis, J.Murnieks. Kr.Vīdušs,
V.Brutāns, G.Zīgurs, I.Ulme)
Pret – 0
Atturas – 0

L.Mednē informē par pretendentiem uz LAF PR speciālista vietu.
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Notiek debates.
Nolēma: pieņemt darbā Kristīni Pavlovsku.
Uz trīs mēnešiem - pārbaudes laikā, noteikt mazāku algu par pieprasīto.
10. LAF Biedru sapulces norises gaita
R.Pozņaks rosina informēt biedrus par R.Jaunzema diskvalifikāciju.
L.Medne iepazīstina ar autosporta kluba Alūksne iesniegumu.
Nolēma:
1) Papildināt biedru sapulces darba kartību ar J.Krastiņa ziņojumu par R.Jaunzema diskvalifikāciju,
2) L.Mednei sagatavot atbildi sporta klubam Alūksne un papildināt Biedru sapulces darba kārtību ar šo
iesniegumu

11. Nākamās sēdes datuma noteikšana
Nākamā sēde tiek noteikta 12.aprīlī.
Sēdes beigas 20.30
Sēdes vadītājs
Protokolētāja I.Ulme

J.Naglis

