
 

LAF Prezidija 18.01.2017. sēdes darba kārtība 
 

Sēdes numurs: 01/2017; Vieta: Rīga, Gustava Zemgala gatve 71 

Prezidija sēdē piedalās: 

1. Jānis Naglis, Prezidents 

2. Andris Zvingevics, Viceprezidents 

3. Linda Medne, Ģenerālsekretāre 

4. Jānis Krastiņš, Rallija k. p-ājs 

5. Irēna Krastiņa, tiesnešu koordinatore 

6. Valdis Brutāns, Kartinga k. p-ājs 

 

7. Inta Ulme, KK p-āja 

8. Gabriels Žīgurs, Rallyraid k.p-ājs 

9. Krišjānis Vīdušs Trofi reidu k –pājs 

10. Jānis Ducmanis, Šosejas k. p-ājs 

11. Gunārs Kosojs, LAF pārstāvis FIA 

12. Ilona Gaigole, LAF Grāmatvede 

Sēdi protokolē: Linda Medne 

Nav ieradušies: R.Kisiels, J.Mūrnieks V.Saukāns 

Bez balsstiesībām: G.Kosojs, I.Gaigole, I.Krastiņa, Ģ.Auziņš 

 

#. Darba kārtība 

1. Darba kārtības apstiprināšana: 

- darba kārtības papildināšana 

2. Sportacentrs.com 

3. „Minišosejas „ jautājums 

4. LAF Sekretariāta Budžets izpilde 2016 un plāns 2017 

5. LAF Mājas lapas izstrāde un logo rebrendings 

6. Dažādi  

Nākamās sēdes datuma noteikšana 

 

1. Tiek apstiprināta darba kārtība. 

2. Sportacentr.com prezentācija par piedāvātajiem pakalpojumiem un iespējamo sadarbību 

autosporta pasākumu filmēšanā un tiešraides nodrošināšanā. 

Secina: Autosporta sacensību rīkotājiem arī būtu interesanta dažu no piedāvātajiem 

pakalpojumiem izmantošana. 

Nolēma: Sakontaktēties ar rīkotājiem un pieprasīt piedāvājumu uz konkrētām 

sacensībām no sportacentrs.com. 

3. J.Ducmanis ziņo, ka minišosejas tehniskie noteikumi ir izstrādes procesā un pašlaik nav 

vairāk ko ziņot.  

Komentārs no tehniskā dienesta: Ģ.Auziņš ziņo, ka ir nosūtīti E.Kalvem komentāri par 

tehniskajiem noteikumiem un pašlaik tiek gaidīta atbilde. 

Papildus minišosejas jautājumam J.Ducmanis vēlas saņemt paskaidrojumus par Apelācijas 

izskatīšanas gaitu un pieņemtā lēmuma pamatojumu. A.Zvingēvics skaidro pamatojoties uz 

ko tika pieņemt lēmums. J.Ducmanis pauž viedokli, ka, viņaprāt, Apelācijas tiesas pārstāvji 

nepietiekoši iedziļinājās lietā, ko noraida Apelācijas tiesas priekšsēdētājs. A.Zvingēvics. 

Notiek diskusija par šo tematu. 

4. LAF Bužeta jautājums tiek izskatīt un secina, ka 2017.gada budžetā vēl nav līdz galam 

skaidra ieņēmumu pozīcija LSFP dotācijas sadaļā. LSFP sēde par līdzekļu sadali notiks 

februārī, bet LAF diemžēl nav ļoti labā situācijā pret LSFP un lielu atbalstu nevaram gaidīt 

un arī pozīcijās kur pēc kritērijiem varētu saņemt atbalstu, jau tiek saņemts finansējums no 

valsts budžeta citiem līdzekļiem. 

Nolēma: LAF budžets tiek plānots ar deficītu bet tas ir uz ilgtermiņa atbalsta projektu 

rēķina, kas tika uzsākts jau pagājušo  gadu un atsevišķi projekti vēl turpinās.  



Papildus tiek diskutēts jautājums par Kartinga komisijas iesniegumu par Latvijas komandas 

apģērbu iegādes kompensēšanu. 

Nolēma, ka tiem sportistiem kas jaunāki par 16g.v. kompensēt izdevumu bet pārējiem 

atteikt finansējumu. 

5. L.Medne ziņo, ka ir panākta vienošanās ar SIA Colorart par 4100 eur kopējo projekta 

summu, kas iekļaus gan logo gan mājas lapas izstrādi, kas ir par 500 eur mazāk nekā 

sākotnējā piedāvājumā. Uz nākamo sēdi varētu būt pirmās skices. 

6. Pie dažādi J.Naglis lūdz komisijām strādāt ar saviem klubiem un informēt par PVN 

atskaitēm, un nošķirt kluba saimniecisko darbību no sporta darbības. 

Kā arī lūgums neizmantot LVM logo kamēr ar LVM nav noslēgts kāds līgums par reklāmas 

izvietošanu. 

 

Nākamā sēde 15.februārī. 

 

 

 

Sēdes vadītājs  J.Naglis 

 

 

Protokolists   L.Medne 


