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LAF Prezidija sēde 

 

24.02.2016 
Nr.02/16  
Vieta: Rīga, Brīvības iela 224 K5 
 
 
 

Darba kārtība Piezīmes  

1. Iepriekšējās sēdes protokola  apstiprināšana. Protokols 
2. Biedrības “Junior Academy” projekta prezentācija. D.Dambergs 
3. Par kartingu iepirkumu konkursu. Iesniegums, V.Brutāns 
4. A.Zviedra iesniegums  
5. LAF  struktūrvienību budžetu  pārskats. Budžets 
6. Par ziedojumu atskaitēm.  
7. Informācija par Valsts budžeta līdzekļu  un VKS ziedojumu sadali 

2016.gadam, saskaņā ar LSFP kritērijiem. 

 

8. LAF budžeta plāna apstiprināšana.  
9. Izmaiņas LAF sacensību kalendārā, to apstiprināšana. Sacensību kalendārs 
10. Par LAF biedru sapulces organizēšanu.  
11. Dažādi  

 
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, Šosejas komisijas pr-js 
bez balsošanas tiesībām: 
Aigars Zviedris, kartinga komisijas sportista pārstāvis  
Dainars Dambergs 
Ilona Gaigole – LAF grāmatvede 
Viesturs Saukāns LAF preses sekretārs 
Irēna Krastiņa – rallija komisijas padomes locekle 
 
Sēdi vada J.Nagli 
Protokolē I.Ulme 
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1. Darba kārtības apstiprināšana. 
Nolēma: apstiprināt darba kārtību. 
Balsojums: par 9, att.0 pret 0 

2. Biedrības “Junior Academy” projekta prezentācija  
D.Dambergs iepazīstina ar jauno LMT Autosporta Akadēmijas  kartingu kauss 2016 projektu: 
Autosporta Akadēmija startēs vairākās disciplīnās- rallijā, auto šosejā, rallijkrosā, autokrosā un kartingā. 
Komandas piloti Mārtiņš Sesks un Beāte Klipa, Sezonas lielākais jaunums – kartingu projekts, iesaistot 6 – 

10 profesionāli tehniskās skolas visā Latvijā. 
Projekta mērķis – rosināt interesi par autosportu jauniešu vidu un meklēt jaunos talantus. 
Tiek aptverta auditorija, kas iepriekš nav bijusi saistīta ar autosportu. 
LMT Autosporta Akadēmija ir nodrošinājusi 80% finansējuma sekmīgai projekta norisei. Lūdz LAF 

• Rast iespēju piešķirt LAF biedru naudas atlaides skolniekiem – projekta dalībniekiem 
• Sniegt sabiedrisko attiecību atbalstu projekta īstenošanai 
• Rast iespēju segt  kartingu trases īri divām apmācību dienām 
• Atbalstīt LMT Autosporta Akadēmijas sarunās par valsts un pašvaldības un ES finansējuma piesaisti 

projekta vajadzībām 
• Izskatīt iespēju piesaistīt FIA finansējumu projekta sekmīgais norisei. 

Notiek debates. 
Ierosina, veiksmīgai projekta realizācijai 
• papildināt kodeksu ar terminu LAF asociatīvais biedrs  
• sadarboties ar Valsts izglītības attīstības aģentūru 

piesaistīt FIA finansējumu uz 2017. gadu 
Nolēma: 
1) pieņemt zināšanai D.Damberga informāciju 
2) uzdot kartinga komisijas padomei sagatavot sacensību tāmi 
3) rezervēt EUR 5000 šī projekta līdzfinansējumam. 
Balsojums: vienbalsīgs 
3. Par kartingu iepirkumu konkursu. 

Otto Birznieka atsauc iesniegumu par LAF Kartinga komisijas izsludinātā TK-Senior kārtu iepirkuma 
procedūras un rezultātu apstrīdēšanu  
V. Brutans informē par konkursa norisi: 
Pavisam kopā iesniegti ir 13 piedāvājumi no 9 dažādiem pretendentiem.  
Tika nolemts sākotnējo atlasi veikt pēc trijiem kritērijiem: piedāvājums atbilsts konkursa nolikuma 
prasībām, dzinējam jābūt Honda GX270 un kopējā komplekta cena nepārsniedz 4000EUR. Pretendentu 
piedāvājumi, kuri izpildīja šīs prasības, tiek virzīti tālākai izskatīšanai pie LMT Autosporta akadēmijas 
atbildīgajām personām. Uz LMT Autosporta akadēmiju tika  nosūtīti sekojošu pretendentu piedāvājumi: 
IU “KARL D”; biedrība “JTSVC”; SIA “MRG GROUP”; SIA “Baltic Ring”; s/k “STEINERTS RT”; SIA 
“Energy Motorland”. 
Konkursa priekšatlases kritērijus nebija izpildījuši sekojošu pretendentu 
piedāvājumi: SIA “REBUILD CLASSIC”, SIA “Nippon Auto”, SIA “Arte Racing” 
Par piedāvājumu izskatīšanas gaitu un tālāka rīcības plāna realizēšanu nevienam no klātesošajiem 
iebildumi nebija. 
D.Dambergs pateicas kartinga komisijas vadītājam V. Brutānam par sadarbību šī projekta realizēšanai 

4. A.Zviedra iesniegums 
Klātesošie iepazīstas ar A.Zviedra iesniegumu, prasību pārstāvēt ieradies arī iesniedzējs. 
Notiek debates. 
Nolēma: 

1) Piešķirt finansējumu EUR 2970 apmērā Valtera Zviedra dalībai FIA – CIK Akadēmijā  
2) Piemērot atlaidi 50% apmērā no LAF ieturējumiem ziedojumiem, kuri tiks novizēti V.Zviedram, 
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3) Kartinga komisijas padomei izskatīt iespēju samazināt komisijas ziedojuma % daļu attiecinātu 
dalībai FIA - CIK akadēmijā. 
Balsojums: vienbalsīgs 

5. LAF  struktūrvienību budžetu  pārskats. 
Notiek iepazīšanās un debates. 

Nolēma: apstiprināt struktūrvienību budžetu pārskatus un virzīt uz pilnsapulci apstiprināšanai. 
Balsojums: vienbalsīgs 

6. Par ziedojumu atskaitēm. 
LAF grāmatvede I.Gaigole informē par situāciju ar klubiem par piešķirtā līdzfinansējuma izlietojumu,  
Nolēma: 
1) pieņemt zināšanai I.Gaigoles ziņojumu 
2) nepieciešamības gadījumā pārstādāt līgumu formu 
3) LAF  sporta biedrībām pieprasīt kopā ar atskaitēm iesniegt skenētus, darījuma apliecinošus dokumentus. 

7. Informācija par VKS ziedojumu Valsts budžeta līdzekļu  un sadali 2016.gadam, saskaņā ar LSFP 
kritērijiem. 

J.Naglis informē par piešķirtiem valsts budžeta līdzekļiem un VKS ziedojumiem, 
Notiek debates. 
VKS  piešķirto ziedojumu, saskaņā ar LAF aktivitāšu kritēriju izpildi EUR 7242, plānotais izlietojums: 

EUR 800 atbalsts Jānim Tomsonam 
EUR 500 Biedra nauda FIA Institūtam 
EUR 942 Kartinga komisijai sacensību aprīkojuma iegādei 
EUR 5000 rezerve jauniešu aktivitātēm Latvijā 
Notiek debates. 
Piešķirtā summa no valsts budžeta EUR 23375 
VKS  piešķirto ziedojumu,  saskaņā ar augstu sasniegumu kritērijiem EUR 4827, plānotais izlietojums: 
Jānim Baumanim 2091 EUR 
Reinim Nitišam 1368 EUR 
Ralfam Sirmacim 1368 EUR 
Valsts budžeta piešķirtie līdzekļu EUR 23 375 plānotais izlietojums 

2091 EUR Valtera Zviedra dalībai CIK FIA akadēmijā 
500 EUR FIA institūta biedru nauda 
5000 FIA biedru nauda 
1000 EUR NEZ biedra nauda 
 atlikusī daļa - novirzīt sezonas apbalvošanas pasākumiem un citiem tekošiem LAF  izdevumiem  
Nolēma: apstiprināt VKS ziedojuma  un Valsts budžeta  plānoto izlietojumu un virzīt apstiprināšanai LAF 
biedru sapulcē.  

8. LAF budžeta plāna apstiprināšana. 
Notiek iepazīšanās ar 2016. gada budžeta plānu, kontekstā ar 2015.,2014. budžetam. 
Notiek debates. 
Nolēma: apstiprināt plānoto budžetu un virzīt to apstiprināšanai LAF biedru sapulcē. 

9. Izmaiņas LAF sacensību kalendārā, to apstiprināšana. 
Notiek iepazīšanās ar izmaiņām kalendārā. 
Notiek debates, 
Nolēma: apstiprināt izmaiņas LAF sacensību kalendārā  

10. Par LAF biedru sapulces organizēšanu. 
I.Ulme  informē  par veiktajām aktivitātēm, 

Nolēma:Papildināt darba kartību ar I.Gaigoles ziņojumu par ziedojamiem. 
 
Sēdes vadītājs    J.Naglis 
Protokolu rakstīja   I.Ulme 


