
 
 

LAF KROSA KOMISIJAS BIEDRU SAPULCES 

PROTOKOLS 

 

2018.gada 31.janvārī. 

Rīga, 

Eizenšteina iela 16 

LAF Krosa komisijas biedru sapulce ir  sasaukta, pamatojoties  uz LAF Krosa komisijas 

nolikuma p.3  un Krosa komisijas padomes lēmumu no 13.12.2018 

Biedru sapulces sasaukšana un Krosa komisijas priekšsēdētāja kandidatūras 

pieteikšanās  tika izsludināta LAF mājas lapā 2018.gada 2.janvāri. 

29.janavāri visiem biedriem tika izsūtīts atgādinājums par biedru sapulces norisi š.g. 

31.janvārī . 

No kopējā Krosa komisijas biedru skaita  - 27  biedriem uz sapulci ieradušies un ar 

pilnvarām pārstāvēti 22 biedri: 

Nr.p.k      Biedrības nosaukums - pārstāvniecība sapulcē 

1 Biedrība 333 Sports Management – ar pilnvaru  Marta Kaktiņa 

2 Biedrība Alko Racing Team, Sporta klubs – Māris Līcis 

3 Biedrība Autocross.lv, Sporta klubs  Viesturs Saukāns 

4 Biedrība Autosports Grobiņa – Guntars Bružs 

5 Biedrība B TEAM – Beāte Klipa 

6 Biedrība BMSP - Jānis Baumanis 

7 Biedrība Brenguļu autotrase – Arnis Odiņš 

8 Biedrība Eissracing - nav apmeklējum 

9 Biedrība EJK MOTORSPORT -Ervins Grencis 

10 Biedrība Eve autosports - nav apmeklējuma 

11 Biedrība          Garkalne racing – Jānis Lepsis 

12 Biedrība GAUJAS KAUSS MX  ar pilnvaru - Jānis Bergs 

13 Biedrība Kuļikovski un Partneri, STSVC-  ar pilnvaru Jānis Kozlovkis 

14 Biedrība LEBESTER RACING - Jānis Beļakovs 

15 Biedrība MELATLUX, Autosporta klubs - nav apmeklējuma 

16 Biedrība MHE RACING – ar pilnvaru Ina Ulme 

17 Biedrība Musa Racing - ar pilnvaru Arnis Vēza 

18 Biedrība OGRE,sporta klubs -Jānis  Kozlovskis 

19 SIA             RA Events – Raimonds Strokšs 

20 Biedrība Rencēnu Autoklubs- Ivo Traubergs 

21 Biedrība Rietumi, Sporta biedrība - nav apmeklējuma 

22 Biedrība Salaca, Sporta klubs – Modis Volksons 

23 Biedrība SKN Sports – Aigars Nitišs 



24 Biedrība Sports Racing Technologies - nav apmeklējuma 

25 Biedrība Tehniskais sporta klubs Smiltene – Vairis Ttralla  

26 Biedrība VAMSK –ar  pilnvaru Raimonds Strokšs  

27 Biedrība Vecpils,Sk –  ar pilnvaru Aigars Dermakovičs 

 
Biedru sapulci vada J.Beļakovs (Krosa komisijas padomes loceklis) 

Protokolē I.Ulme (Krosa komisijas padomes sekretāre) 

Sapulce atklāta plkst. 18.40 

 

Darba kārtība: 

1. Sapulces atklāšana. 

2. Ziņojums par biedru sapulcē klātesošo biedru skaitu. 

3. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana. 

4. Vēlēšanu procedūras apstiprināšana. 

5. Sapulces darba kārtības un reglamenta  apstiprināšana. 

6. Komisijas padomes pārskats  par komisijas darbību. 

7. Komisijas padomes  priekšsēdētāja kandidātu darbības  izklāsts. 

8. Debates 

Pārtraukums 

9. Komisijas padomes  priekšsēdētāja vēlēšanas. 

Pārtraukums 

10. Padomes locekļu kandidātu izvirzīšana un balsošana. 

Pārtraukums 

11. Par LAF biedru sapulci. 

12. Sapulces noslēgums. 

 

1.  

Krosa komisijas priekšsēdētajā I.Ulme atklāj sapulci  

I.Ulme  un pilnvaro J.Beļakovu vadīt sapulci. Protokolu rakstīs I.Ulme 

Sapulces  dalībniekiem iebildumu nav. 

 

2.  

I.Ulme ziņo, ka saskaņā ar Krosa komisijas  nolikuma p.3.2 LAF KK biedru sapulci veido un tajā 

ir tiesības piedalīties  LAF biedriem-juridiskām personām (sporta klubiem un organizācijām), 

kuri ir reģistrējušies LAF biedru uzskaites sistēmā un darbojas attiecīgajā sporta disciplīnā un  

vismaz viens no tās biedriem ir ar aktuālu licenci attiecīgajā sporta disciplīnā. 

3.3. Biedri   var   piedalīties   biedru   sapulcē   personīgi   vai   tikt   pārstāvēti   ar   rakstisku 

pilnvarojumu pilnvarniekam. Viens pilnvarnieks drīkst pārstāvēt ne vairāk kā vienu 

pilnvarotāju. 

Uz sapulci no 27 reģistrētajiem biedriem ir ieradušies un ar pilnvarām pārstāvēti 22. 

Saskaņā ar p.3.7. sapulce ir lemttiesīga. 

 

3. 

Balsu skaitīšanai tiek izvirzīti J.Kozlovskis un V.Saukāns. 

Balsojums par 22, pret 0, att.0 

 

 



4. 

Sapulces vadātājs rosina , mainīt  Krosa komisijas nolikumā noteikto balsošanas procedūru 

un apstiprināt  balsot atklāti. 

Balsojums par 19, pret 3, att.0 

 

5. 

Sapulces vadītājs iepazīstina ar biedru sapulces darba kartību un darba reglamentu:  

padomes atskaites ziņojums 30 min. 

uzstāšanas debates 3 min. vienu reizi par vienu jautājumu 

komisijas priekšsēdētajā  kandidātā programmas prezentācija 15 min. 

sapulces vadātājs lūdz apstiprināt darba kartību un reglamentu. 

Balsojums par 22, pret 0 att.0 

 

6. 

I.Ulme atskaitās par padomes darbu vadoties  pēc  Krosa komisijas nolikuma p.6. noteiktām 

komisijas padomes kompetencēm un  par pēdējā gada budžeta plāna izpildi un prezentē 

budžeta plānošanu 2018.gadam. 

J.Beļakovs papildina I.Ulmes atskaiti informējot biedru sapulces dalībniekus par aktivitātēm 

NEZ zonas komisijas darbā, vēršot uzmanību uz Kroskartu attīstību un  NEZ sacensību norisi 

Latvijas trasēs. 

Lūdz klātesošos uzdot jautājumus arī padomes locekļiem. 

Jautājumi netiek uzdoti. 

  

7. 

I.Ulme pateicas par biedrība SK Salaca par viņas kandidatūras Krosa komisijas padomes 

vadītāja amatam un visiem  par uzticību  viņai 18 gadu garumā un atsauc savu kandidatūru. 

I.Ulme paziņo,  ka G.Kosojs būtu vislabākā kandidatūra  komisijas priekšsēdētāja amatam, lai 

Krosa disciplīnas attīstītos un sevi saskata Krosa padomes sastāvā, pildot atbildīgās  

sekretāres pienākums, kas ir bijis viņas algots darbs LAF  Krosa komisijā  no 2001.gada 

2.janvāra līdz šim laikam, apvienots ar komisijas vadīšanu . 

G.Kosojs prezentē savu programmu . 

(Prezentācija pielikumā) 

 

9.Debates. 

J.Kozlovskis, kuru satrauc G.Kosoja daudzu sabiedrisko pienākumu savienošana ar ģimenē 

augošo trīs bērnu audzināšanu.  

J.Beļakovs slavē Gunāra ieguldījumu Krosa disciplīnu attīstībā un tiesnešu izglītošanā. 

A.Nitišs aicina saglabāt vienprātību, saskaņu, lai prieks iet uz darbu un sēdēm. 

 

J.Beļakovs aicina balsot par G.Kosoju Krosa komisijas padomes priekšsēdētāja amatam. 

Balsojums par 22, pret 0 att.0 

 

Pēc biedru sapulces vienbalsīga aicinājuma pārtraukums netiek izsludināts. 

 

G.Kosojs nosauc padomes sastāvu: 

1. Arnis Vēza 

2. Arnis Odiņš 

3. Gints Freimanis 



4. Inta Ulme 

5. Ivo Traubergs 

6. Jānis Beļakovs 

7. Jānis Bergs 

8. Jānis Kozlovskis 

9. Mārtiņš Lapsa 

10. Viesturs Saukāns 

G.Kosojs rosina veikt izmaiņas Komisijas nolikuma  4.1  par padomes locekļu skaita 

palielināšanu līdz  maksimums 11 ( iepriekš 7) 

Sapulces vadītājs lūdz balsot par izmaiņām  

Balsojums par 21, pret 1 att.0 

Sapulces vadītājs vēlreiz rosina  biedru sapulci balsot par padomes locekļu sarakstu kopumā. 

Balsojums par 21, pret 0 att.1 

Sapulces vadītājs  lūdz balsot  par nosaukto komisijas padomes sastāvu. 

Balsojums par 22, pret 0 att.0 

Pēc biedru sapulces aicinājuma pārtraukums netiek izsludināts. 

 

11. 

Biedru sapulces vadītājs atgādina par LAF biedru sapulces norisi 24.februāri. 

Aicina  LAF biedrus apmeklēt sapulci, rūpīgi izvelēties prezidenta kandidatūru  un balsot no 

tīras sirdsapziņas. 

Debates; 

A.Nitišs aicina klātesošos  rīkoties atbildīgi, izvērtēt katru kandidatūru pirms veikt balsojumu. 

 

12. 

Sapulces noslēgums plkst. 20.10 

 

Sapulces vadītājs  Jānis Beļakovs 

Protokolēja   Inta Ulme 

 

 


