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LATVIJAS AUTOMOBIĻU FEDERĀCIJAS BIEDRU SAPULCE 

PROTOKOLS 

 

Rīgā, 

25.03.2017 

 

Rīgā, 25.03.2017. 

Biedrības „Latvijas Automobiļu federācija” (LAF) (reģistrācijas nr.: 500080226714) Prezidijs sasauca un 

izsludināja biedru sapulci LAF oficiālajā mājas lapā www.laf.lv 22.02.2016 

 

Sapulce notiek 2017.gada 25.martā Biķernieku kompleksās sporta bāzes teritorijā Administrācijas ēkā, 

S.Eizenšteina ielā 6 Rīgā. 

Sēdes dalībnieki: Saskaņā ar LAF Statūtu punktu 7.2 LAF biedri, kas ir tiesīgi piedalīties sapulcē ir 110 

(viens simts desmit). 

Pamatojoties uz LAF Statūtu punktu 7.6 sapulci var pasludināt par lemt tiesīgu, ja ir reģistrējušies vairāk kā 

puse no punktā 7.2 minētajiem biedriem.  

Šodien ir ieradušies un ar pilnvarām pārstāvēti 42 ( četrdesmit divi) biedri. Tātad sapulce nav lemttiesīga. 

Sēdes vadītājs paziņo, ka atkārtota sapulce tiks organizēta orientējoši 11.aprīliī, Days Hotel, bet vēl precīza 

vieta un laiks tiks paziņoti LAF mājas lapā www.laf.lv, pēc tam kad tiks noskaidrots vai šajā datumā ir 

pieejamas minētās telpas. 

 

Sapulci vada – LAF prezidents Jānis Naglis 

Protokolē – Linda Medne 

Sapulces sākums 10:50 

 

Tā kā sapulce nav lemttiesīga Darba kārtībā tiks izskatīti tikai tie jautājumi, kuros nav nepieciešams 

balsojums. 

 

Informācija par aktualitātēm autosportā 

 - LAF logo «rebrendings» 

 - LAF Mājas lapa 

 - «Online» licenču projekts 

 - LAF Preses sekretāre 

Dažādi. 

 - Autosporta kluba Alūksne iesniegums 

 - J.Krastiņa informatīvais ziņojums par R. Jaunzema lietu. 

   

Informācija par aktualitātēm autosportā 

 

Izmaiņas likumdošanā par nodokļu atvieglojumiem ziedotājiem. 

J.Naglis informē par to ka, pašreizējo nodokļu atvieglojumu sistēmu ziedojumiem plānots mainīt, 

un likumdošanā plānotas izmaiņas, kas paredz ka ziedot varēs 10% no peļņas un tas neapliksies ar 

nodokli. 

Tas nozīmē būtisku ziedojumu apjoma samazināšanos ne tikai autosportā bet kopumā sporta, 

kultūras un labklājības nozarēs. 

Notiek diskusija. 

http://www.laf.lv/
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A.Nitišs aicina visus klātesošos aktīvi iesaistīties un aģitēt visos iespējamos veidos, lai šādas 

izmaiņas netiktu pieņemtas. 

J.Naglis norāda, ka vajadzētu apvienoties visai nozarei un kopā ar LSFP un Olimpisko komiteju 

aktīvi darboties pret izmaiņām, jo vieni mēs neesam nekas bet kopā visām sporta organizācijām ir 

lielāks spēks. 

R.Pozņaks – mums nav izdevīgi darboties ar Olimpisko komiteju jo viņi saņems finansējumu 

neatkarīgi no nodokļu atlaidēm ziedojumiem, bet mums vajag skaļi norādīt, ka mums nav 

nepieciešams nekas cits no valsts kā tikai šie nodokļu atvieglojumi, un vairāk mēs neko neprasām. 

Notiek diskusija. 

J.Naglis, lūdz vienoties, ka tomēr mums jāstrādā kopā ar LSFP un citām sporta federācijām un 

jāmeklē risinājums. Tomēr censties darīt visu lai paliek esošā situācija ar nodokļu atvieglojumiem. 

 

LAF logo «rebrendings» 

J.Naglis informē, ka LAF Prezidijs pieņēma lēmumu veikt logo „rebrendingu” pēc vairāku biedru 

un speciālistu ierosinājumiem, ka esošais logo ir novecojis, ar daudz sīkām detaļām, kas slikti 

nolasās. Pēc ilgām diskusijām un vairāku skiču pārskatīšanas LAF Prezidijs izvēlējies gala variantu, 

kas arī tiks apstrādāts un izstrādāti vairāki lietojumu varianti. 

Tiek parādītas jaunā logo skices. 

 

LAF Mājas lapa 

 

Pašreizējā mājas lapa jau strādā 7 gadus un attīstoties tehnoloģijām un modei, nepieciešams veikt 

uzlabojumus. Tāpēc kontekstā ar jaunā logo izstrādi tika pieņemts lēmums izveidot arī jaunu mājas 

lapu. 

Lapa paredzēta viegla lietojumā un ar pēc iespējas mazāk klikšķu daudzumu nokļūt līdz vēlamajai 

vietai. 

Tiek parādītas pirmās skices. 

 

«Online» licenču projekts 

Ideja par „online” licencēm jau vairākus gadus virmo. Pašreizējais IT administrators arī atzinis par 

labu šādu projektu bet ierobežotās kapacitātes dēļ to nevar realizēt. 

Tāpēc šogad LAF Prezidijs nolēma sākt projekta realizāciju, kas atvieglos darbu sporta komisijām, 

kā arī sportistam atvieglos licenču saņemšanas kārtību to saņemot tikai elektroniski aizpildot formu 

un pat iespējams pasūtīt licences piegādi uz mājām. Projekta noslēgums būs 2017.gada beigās un, 

sākot ar 2018. gada sezonu, tas sāks darboties. 

 

LAF Preses sekretāre 

 

Ar š.g. 01.martu LAF Preses sekretārs Viesturs Saukāns ir pārtraucis darba attiecības ar LAF un līdz 

ar to neliela konkursa rezultātā tika izvēlēta jauna LAF Preses sekretāre Kristīne Pavlovska. 

Kristīne darbu sāks ar 03.aprīli. 

 

Autosporta kluba Alūksne iesniegums 

 

Autosporta klubs Alūksne stāsta par savu iesniegumu, kura mērķis ir veicināt dialogu un sadarbību 

starp komisiju padomēm un saviem biedriem. 

J.Naglis lūdz ar savu priekšlikumu vērsties savas komisijas sapulcē un izdiskutēt to. 

Visas komisiju padomes sapulces ir atklātas un tajās var piedalīties jebkurš par to pirms tam 

pieklājīgi pabrīdinot, lai varētu nodrošināt sēdvietu.  

 

J.Krastiņa informatīvais ziņojums par R. Jaunzema lietu 

 

J.Krastiņš vēlas LAF Biedriem nolasīt savu ziņojumu par situāciju, kas bija izveidojusies ar 

R.Jaunzemu un par kuru noteikti jau visi klātesošie jau dzirdējuši. 
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J.Krastiņš nosala savu ziņojumu. Un informē, ka šī visa rezultātā. E.Džeriņš jau pēc savas 

personīgās iniciatīvas ir iesniedzis sūdzību LSFP par federāciju. 

Vārdu lūdz R.Jaunzems. Viņš izklāsta savu viedokli par notikušo. 

V.Brutāns aicina šo visu noslēgt šajā sapulcē un vienoties par izlīgumu, jo visiem jau apnicis veltīt 

savu laiku sapulcēm par šo jautājumu. 

I.Traubergs arī aicina noslēgt šo lietu jo grūti iet pie sponsoriem un lūgt atbalstu ja viņi jau ir 

dzirdējuši par nesaskaņām kas valda starp sportistiem un LAF. 

J.Naglis arī informē, ka pašlaik LAF Prezidijs ir piemērojis diskvalifikāciju sportistam bet viņa paša 

spēkos ir šo sodu mīkstināt, veicot atsaucošas darbības. 

 

Sapulce noslēdzas 12:50 

 

 

Sapulces vadītājs    J.Naglis 

 


