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VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA PAR LATVIJAS AUTOMOBIĻU FEDERĀCIJU 

 
Nosaukums Biedrība „LATVIJAS AUTOMOBIĻU FEDERĀCIJA” 

 
  
Juridiskais statuss 
 

Biedrība 

Vienotais reģistrācijas Nr. 
 

50008022671 

Reģistrācijas datums 
 

1993.gada 24.martā 

Juridiskā adrese 
 
NACE kods 

Gustava Zemgala gatve71, Rīga, LV1039, Latvija 
 
9312 Sporta klubu darbība 
9319 Citas sporta nodarbības 
9329  Cita izklaides un atpūtas darbība 
9412  Profesionālu organizāciju darbība 

  
Prezidija locekļi 
 

Raimonds Kisiels, amatā kopš 2010.gada 09.aprīļa 
Andris Zvingēvics, amatā kopš 2010.gada 09.aprīļa 
Jānis Naglis, amatā kopš 2010.gada 09.aprīļa 
Krišjānis Vīdušs, amatā kopš 2010.gada 09.aprīļa 
Eduards Kalve, amatā kopš 2018.gada 26.marta 
Jānis Krastiņš, amatā kopš 2010.gada 09.aprīļa 
Gunārs Kosojs, amatā kopš 2018.gada 26.marta 
Jānis Ducmanis, amatā kopš 2015.gada 08.aprīļa 
Valdis Brutāns, amatā kopš 2016.gada 06.maija 
Linda Medne, amatā kopš 2011.gada 27.janvāra 

 
 

Prezidents 
 

Raimonds Kisiels, amatā kopš 2010.gada 09.aprīļa 
 

  
Pārskata gads 
 

01.01.2019. – 31.12.2019. 

Revidents SIA „Revidents un grāmatvedis” ,  
LZRA komercsabiedrības licence Nr.30,  
zvērināta revidente Sandra Vilcāne,  
LZRA sertifikāts Nr.30 
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ZIŅOJUMS 

                                         pie 2019. gada pārskata     

         
 1.Biedrība Latvijas Automobiļu federācija       

  

2.Reģistrācijas Nr. 50008022671 

3.Biedrība Latvijas Automobiļu federācija (LAF) ir dibināta 1993.gadā un tās galvenais 

mērķis bija ieviest pārdomātu uzraudzību autosporta sacensībās, treniņbraucienos un visos 

citos ar autobraukšanu saistītos pasākumos, kā arī izstrādāt un ieviest dzīvē tādus 

noteikumus, kas nodrošinātu sacensību drošību. 2004. gada 24.decembrī biedrība tika 

pārreģistrēta Biedrību un nodibinājumu reģistrā. Biedrības juridiskā un faktiskā adrese 

atrodas Rīgā, Gustava Zemgala gatvē 71.   Biedrības pārvalde saskaņā ar tās statūtiem ir 

organizēta sekojoši: Biedru kopsapulce uz četriem gadiem ievēl Biedrības prezidentu un 

divus viceprezidentus. Biedrības vadību organizē un plāno tās izpildinstitūcija – Latvijas 

Automobiļu federācijas prezidijs, kuru saskaņā ar statūtiem veido sporta komisiju vadītāji, 

prezidents, trīs viceprezidenti un biedrības ģenerālsekretārs. Ikdienas operatīvo darbību 

organizē Biedrības ģenerālsekretārs ar atsevišķām pārstāvniecības tiesībām un tiesībām 

piedalīties ar balsstiesībām Biedrības izpildinstitūcijā – prezidijā. 2019.gada  biedrības 

Prezidiju veido sekojošas personas:  

1) Raimonds Kisiels – Biedrības prezidents; 

2) Gunārs Kosojs –Biedrības viceprezidents;autokrosa komisijas priekšsēdētājs 

3) Jānis Naglis – Biedrības viceprezidents; 

4) Andris Zvingēvics – Biedrības viceprezidents; 

5) Linda Medne – ģenerālsekretāre; 

6) Krišjānis Vīdušs – trofi-reidu sporta komisijas padomes priekšsēdētājs; 

7) Eduards Kalve– standartauto sporta komisijas padomes priekšsēdētājs; 

8) Jānis Krastiņš – rallija sporta komisijas padomes priekšsēdētāja; 

9) Jānis Ducmanis – autošosejas sporta komisijas padomes priekšsēdētājs; 

10) Valdis Brutāns – kartinga sporta komisijas padomes priekšsēdētājs. 

       

 4.Biedrība „Latvijas Automobiļu federācija” ir Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes 

ministrijas pilnvarota un Latvijas sporta federāciju padomes atzīta sporta federācija, kuras 

mērķis ir  apvienot savus biedrus, lai: 

1) nodrošinātu automobilistu kustības vienotību un aizsargātu tās materiālās un 

morālās intereses visā Latvijas Republikas teritorijā un ārvalstīs, 

2) veicinātu starptautisko auto satiksmi un tūrismu, uzlabotu apkārtējo vidi, 

3) organizētu autosporta un auto tūrisma pasākumus, radītu iespēju Latvijas 

Republikas iedzīvotājiem nodarboties ar autosportu un auto tūrismu, 

4) sekmētu LAF biedru inventāra un apkalpošanas dienestu uzlabošanu, 

5) attīstītu sakarus ar Latvijas Republikas un ārvalstu uzņēmumiem un organizācijām, 

kuras ir ieinteresētas sekmēt Latvijas Republikas autosporta un auto tūrisma 

attīstību, 

6) izstrādātu un īstenotu autosporta ilgtermiņa plānus un programmas,  

7) apzinātu Latvijas Valsts autosporta vēsturi, 

8)  koordinētu autosporta komisiju, klubu un sekciju darbību Latvijas Republikā, 
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9) sastādītu Latvijas Republikas teritorijā notiekošo autosporta sacensību kalendārus, 

apstiprinātu to nolikumus un izdotu saistošos drošības un organizatoriskos 

noteikumus, 

10)apstiprinātu dalībniekus, komandu sastāvus un delegātus līdzdalībai Latvijas 

Republikā un ārvalstīs notiekošajām starptautiskajām sacensībām u.c. pasākumiem, 

11)organizētu starptautisko un nacionālo sporta licenču saņemšanu, 

12)veiktu pasākumus  speciālistu un tiesnešu sagatavošanā un kvalifikācijas celšanā, 

13)atestētu sporta bāzes, sacīkšu trases u.c. sporta objektus, kas paredzēti sacensību 

norisei, auto tūrismam un aktīvajai atpūtai, 

14)izskatītu un ierosinātu jautājumus par sporta kvalifikācijas, Goda nosaukumu u.c. 

apbalvojumu piešķiršanu sportistiem, treneriem un tiesnešiem, noteiktā kārtībā 

izskatītu disciplināros jautājumus, 

15)sadarbotos ar Latvijas Republikas sporta organizācijām, Latvijas Republikas un 

ārvalstu uzņēmumiem un organizācijām, kuras ir ieinteresētas sekmēt Latvijas 

Republikas autosporta un auto tūrisma attīstību. 

16)sadarbotos ar starptautisko automobiļu federāciju ( FIA) un veicinātu sadarbību ar 

citu valstu federācijām. 

Pārskata gadā biedrība neizmantoja atšķirīgas metodes mērķu un uzdevumu pildīšanai, bet 

papildināja esošās, lai nodrošinātu stabilu federācijas darbību. 

2019. gadā vērojams kritums dalībnieku skaita ziņā, ir tikušas atceltas dažas nelielas 

sacensības. Kopējās situācijas pasliktināšanās valstī liek manīt par sevi arī sportā. 

Galvenokārt, tas attiecināms uz ziedojumiem sacensību un sportistu attīstībai. Tomēr, 

pozitīvi ir tas, ka Latvija arī 2019. gadā spēja organizēt ne tikai nacionāla līmeņa 

sacensības, bet arī Eiropas un Pasaules līmeņa. 

Profesionāli organizētais Pasaules Rallijkrosa čempionāta posms, Biķernieku 

kompleksajā sporta bāzē, pulcē lielu skaitu komandu un atbalstītāju no visas pasaules. 

Trešo reizi, četru gadu rīkošanas pieredzē, šis posms tiek atzīts par vislabāk organizēto 

posmu pasaulē. 

Kā ierasts, Latvijā norisinās Eiropas rallija čempionāta posms Liepājā, kuru norisi 

klātienē vēro atbalstītāji no visas Eiropas. Sacensību skatīšanos tiešraidē piedāvā Eiropā 

populārākais sporta kanāls “Eurosport”. 

Par tradicionālām sacensībām Latvijā varam uzskatīt arī Eiropas Autokrosa 

čempionāta posmu Bauskā, vēsturiskajā Mūsas trasē. Norises vieta ieguvusi ne tikai jaunus 

saimniekus, bet arī daudz citus uzlabojumus, lai varētu uzņemt šāda mēroga sacensības. 

Jaunajā 2020. gadā, sacensības norisināsies trešo gadu pēc kārtas un sacensību organizatori 

ir apņēmušies pārsteigt ar jauniem uzlabojumiem, kas priecēs sportistus un fanus ne tikai 

no Latvijas, bet arī no visas Eiropas.   

 2019. gadā sveicām latviešu sportistus ar panākumiem ne tikai Latvijā, bet arī ārpus 

tās. Augstākais sasniegums šajā sacensību sezonā Aldim Vilcānam, kurš izcīnīja 2. vietu 

FIA pasaules kausā rallijreidā, T2 klasē, pilotu ieskaitē.  

Ervins Grencis, Eiropas autokrosa čempionāta Super Buggy klasē, iekļuva top3, 

kāpjot uz trešā pjedestāla pakāpiena.  

Arī pasaules čempionātā rallijkrosā startēja latviešu braucēji, sportisti guva augstus 

rezultātus atsevišķos posmos, bet sezonas kopvērtējumā godalgotas vietas neieguva, tomēr 

šādi sasniegumi uzskatāmi par labu sniegumu pasaules rangā. 

Augstu sasniegumu sagaidījām arī no latviešu rallija pilota Mārtiņa Seska. Gados jaunais 

sportists Eiropas rallija čempionāta posmā Romā, junioru klasē, uzrādīja trešo  
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labāko rezultātu. 2020. gada sezonā sportista ekipāža piedalīsies pasaules junioru 

čempionātā.  

Latvijas Automobiļu federācija seko līdzi mūsu sportistu startiem un panākumiem 

visā pasaulē – latviešu braucēji ir mērķtiecīgi un savas spējas pierāda un uzlabo dažāda 

līmeņa sacensībās.  

            Latvijā jau vairāku gadu garumā norisinās vairāki lieli autosporta notikumi. Līdz 

šim lielākais norisinājās jau ceturto reizi “Neste World RX of Latvia”, kura norise Latvijā 

gaidāma arī 2020. gadā, iegūstot jaunu nosaukumu “Neste World RX of Riga” – pasākums 

trīs reizes ir saņēmis balvu, kā vislabāk sarīkotais posms. 

Kurzemes pusē jau tradicionāli norisinās Eiropas rallija čempionāts, kura ietvaros 

sacenšas arī labākās Latvijas rallija ekipāžas – ar šo ralliju tiek priecēti skatītāji no daudzām 

valstīm. 

Jūnija sākumā, divus gadus pēc kārtas, tiek rīkots Eiropas autokrosa čempionāta 

posms – ar leģendām apvītajā Mūsas trasē, Bauskā – 2020. gadā organizatori ir apņēmušies 

priecēt ar dažādiem jauninājumiem. 

Jau otro gadu pēc kārtas, Kultūras pilī “Ziemeļblāzma”, tika sarīkots apbalvošanas 

pasākums “LAF Čempionātu GALA”. Pasākumu varēja vērot arī tiešraidē, sociālajos 

tīklos, sportacentrs.com, kā arī TV kanālā sportacentrs.com – kopumā skatījumu skaits 

pārsniedza 14 000.  Sportisti un skatītāji šo pasākumu ir iecienījuši un arī nākamajā gadā 

tiek plānots čempionus apbalvot tādā pašā svinīgā pasākumā. 

Latvijas Autosporta norise visa gada garumā tiek atspoguļota mediju vidē, kā arī 

sociālajos tīklos – to nodrošina paši sportisti, pasākumu organizatori, kā arī 

federācija.                                      

 

5. Pamatlīdzekļi ir materiāli ilgtermiņa ieguldījumi , kuru iegādes vērtība ir lielāka par 143 

EUR un kuru lietderīgās izmantošanas laiks ir ilgāks par gadu. Šie aktīvi tiek izmantoti 

LAF uzdevumu veikšanai. 

         Pamatlīdzekļi bilancē tiek uzrādīti to iegādes vērtībā, no kuras atskaitīts uzkrātais 

nolietojums. Pamatlīdzekļu nolietojums aprēķināts novērtētajā pamatlīdzekļa lietderīgās 

lietošanas laikā, izmantojot lineāro metodi. 2019.gadā pamatlīdzekļu nolietojuma 

aprēķinam tika piemērota 20% likme. 

        Pamatlīdzekļu uzturēšanas un remonta izdevumi ietverti ieņēmumu un izdevumu 

pārskatā to rašanās brīdī. 

Visi uzskaitītie pamatlīdzekļi ir biedrības īpašums un iegādāti par naudas līdzekļiem 

federācijas darbības nodrošināšanai.      

Biedrības pamatlīdzekļu vērtība pārskata gada sākumā bija 90 721 EUR, no kuriem lielāko 

daļu sastāda sacensību rīkošanai un atbalstam paredzētā materiāltehniskā bāze, kā arī 

specifiskas starta un finiša elektroniskās iekārtas, kas tiek lietotas ralliju, standarta auto 

ralliju,  ralliju-reidu u.tml. sacensībās visā Latvijā. Pārskata gadā netika iegādāti 

pamatlīdzekļi, bet izslēgti par summu 3 266  EUR. Uzkrātais nolietojums, kas tiek 

aprēķināts pēc lineārās metodes uz pārskata gada beigām, sastāda  58 236 EUR un ,līdz ar 

to Biedrības pamatlīdzekļu atlikusī vērtība uz perioda beigām sastāda 29 219 EUR.   

Biedrības bilancē ir nemateriālie ieguldījumi – datorizēta biedru uzskaites sistēma 12 941 

eur vērtībā. Uzkrātais nolietojums , kas tiek aprēķināts pēc lineārās metodes uz pārskata 

gada beigām , sastāda 5 176 EUR, līdz ar to datorprogrammas atlikusī vērtība uz pārskata 

perioda beigām sastāda 7 765 EUR. 
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6.Biedrības fondu kopsumma pārskata gadā ir samazinājusies par 364 758 EUR. To 

kopsumma uz perioda beigām ir 458 216  EUR       

Rādītāji 2019.gads 2018.gads 

Rezerves fonds uz gada sākumu 822 974 1 520 550 

Rezerves fonda palielinājums vai 

samazinājums par ieņēmumu un 

izdevumu starpību 

(364 758) (689 576) 

Fondi uz gada beigām 458 216 822 974 

    

         

7.Biedrība nodokļos un nodevās ir samaksājusi 34 011 EUR, no tiem 3 757 EUR sastāda 

pievienotās vērtības nodoklis, 20 588 EUR valsts sociālās apdrošināšanas obligātie  

maksājumi un 9 666 EUR iedzīvotāju ienākuma nodoklis. 

Uz pārskata gada beigām bilancē iekļauti nodokļi  par 2019.gada decembra mēnesi  

220 EUR apmērā. Biedrībai nav kavētu maksājumu budžetam vai pašvaldībām.  

        

 Pievienotās 

vērtības 

nodoklis 

Iedzīvotāju 

ienākuma 

nodoklis 

Valsts sociālās 

apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 

Saistības uz 31.12.2018 5 666 0 0 

Aprēķināts 2019.gadā 5712 11 126 18 089 

Samaksāts 2019.gadā 11 158 11 126 18 089 

Saistības uz 31.12.2019 220 0 0 

       

8.Biedrības bilance, ieņēmumu un izdevumu pārskats pilnībā atspoguļo tās finanšu stāvokli 

un tai nav ārpusbilances saistības, kā arī nav sniegtas vai saņemtas jebkādas garantijas vai 

galvojumi.         

9.Darbinieku  vidējais skaits pārskata gadā ir saglabājies 5. 

10.Saskaņā ar darba līgumiem pārskata periodā Biedrībā strādāja 5 darbinieki un viņu 

atalgošanai kopsummā tika izlietoti 55 169 EUR , tai skaitā izmaksātas autoratlīdzības 

2945  EUR . 

11.2019.gadā ir saņemtas dotācijas 675 136 EUR apmērā ,t.sk. no Latvijas Sporta 

federāciju padomes 40 515,- EUR apmērā,( izlietots dalības un uzturēšanas izdevumu 

segšanai starptautiskajās sacensībās, apbalvošanas kausu iegādei, LAF sekretariāta telpu 

nomai) ,Valmieras Domes 4 000,- EUR apmērā( izlietots Valmieras autokrosistu Grenču 

Eiropas čempionāta dalības izdevumu segšanai ), Latvijas Olimpiskās komitejas 10 000,- 

EUR ( izlietots autorallija komandas atbalstam Eiropas sacensībās), LR Izglītības un 

Zinātnes ministrija 620 621,- EUR ( izlietots Eiropas čempionāta posma autorallijā un 

pasaules čempionāta posma rallijkrosā licenču apmaksai) 

12. Biedrība Latvijas Automobiļu federācija 2019.gadā mantiskā ziedojuma veidā saņēma 

krājumus - sporta automašīnu eļļas, smērvielas, rezerves daļas ,instrumentus 26 351,- EUR 

apmērā, kas tika nodoti juridiskajiem biedriem sporta klubiem , lai nodrošinātu dalību 

Latvijas un ārvalstu sacensībās. 

13. Uz pārskata gada beigām  biedrībai ir prasības pret biedrībām nodotajiem ziedojumiem 

234 799  EUR apmērā. Tās izveidojušās , jo  biedrības tos plāno izlietot 2020.gada 

autosporta sezonas darbības nodrošināšanai.   
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14. 

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības: 63 508 

1.Reklāmas pakalpojumi Latvijas Investīciju un 

attīstības centrs 
9 990 

2.Reklāmas pakalpojumi ERST Finance AS 20 000 

3. Reklāmas pakalpojumi Black&Round SIA 2 000 

4. Reklāmas pakalpojumi Green Motors SIA 5 745 

5.Reklāmas pakalpojumi Auto 100 Latvijas fil. 

ĀFK 
8 795 

6. Reklāmas pakalpojumi Mediju nams SIA 618 

3. Drošības aprīkojuma īre 1 675 

4.Starta finiša iekārtu īre 8 085 

5.Dažādi darījumi  ( apbalvošanas medaļu 

pārdošana NEZ dalībvalstīm, komisijas % par 

apdrošināšanu) 

6 600 

   

          

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 63 508 EUR  izlietoti LAF saimnieciskās darbības 

nodrošināšanai , kā arī biroja darbības nodrošināšanai ( telpu noma, komunālie maksājumi 

utml)         

           

Atbildīgā persona   Raimonds Kisiels        ___________________    

       

    vārds, uzvārds   paraksts     

Rīgā, 2020.gada 21.martā 
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FINANŠU PĀRSKATS 

BILANCE 
    (EUR) 

Aktīvs 

Piezī
mes 
Nr 

 

 31.12.2019 31.12.2018 

 ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI    

Nemateriālie ieguldījumi  7 765 10 353 

Licencēšanas programma  7 765 10 353 

 Pamatlīdzekļi  29 219 46 941 

Pārējie pamatlīdzekļi 1.1 29 219 46 941 

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā  36 984 57 294 

 APGROZĀMIE LĪDZEKĻI    

 Debitori 1.2 236 090 
 

392 694 

 Nauda 1.3 185 570 379 172 

Apgrozāmie līdzekļi kopā  421 660 771 866 

KOPĀ AKTĪVI  458 644 829 160 

 
 

Pasīvs 
Piezīmes 

Nr  
 

31.12.2019 31.12.2018 

 Fondi  458 216 822 974 

 Rezerves fonds 1.4 458 216 822 974 

Iepriekšējo gadu rezerves 
fonds 

 822 974 1 512 550 

Pārskata gada rezerves fonds  (364 758) (689 576) 

 Īstermiņa kreditori  428 6186 

Nodokļi un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās 
iemaksas 

1.5 220 5 666 

Pārējie īstermiņa kreditori 1.6 208 520 

Norēķini ar sabiedrībām par 
pakalpojumiem 

   

KOPĀ PASĪVI  458 644 829 160 
Skaidrojumi no 13.-21.lpp ir šī finanšu pārskata  neatņemama sastāvdaļa. 
 
Biedrības Latvijas Automobiļu federācija prezidents___________  Raimonds Kisiels 
Rīgā, 2020.gada 21.martā 
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FINANŠU PĀRSKATS 
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 

par 2019. gadu 
                                              ( EUR)             

Posteņa nosaukums 

Piezīm
es Nr. 

2019 2018 

 
Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas 
gadskārtējās iemaksas 

 179 668 141 516 

 Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi  392 006 805 435 

 
Saņemtās dotācijas (no valsts budžeta un 
pašvaldības budžetiem) 

2.1 675 136 524 818 

     

 Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2.2  63 508 45 260 

 Citi ieņēmumi 2.3 34 389 42 738 

 Ieņēmumi kopā  1 344 707 1 559 767 

 Izdevumi     

 Algas  52224 58 671 

 Autoratlīdzības  2 945 1 240 

 
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātie 
maksājumi 

 12 498 14 134 

 Pamatlīdzekļu  nolietojums un norakstīšana  20311 22 058 

 Citi izdevumi 2.4 1 621 487 2 153 240 

 Izdevumi kopā  1 709 465 2 249 343 

 Ieņēmumu un izdevumu starpība  (364 758) (689576) 

 
Skaidrojumi no 13.-21.lpp ir šī finanšu pārskata  neatņemama sastāvdaļa. 
Biedrības Latvijas Automobiļu federācija prezidents____________ Raimonds Kisiels 
 
Rīgā, 2020.gada 21.martā 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Reģ.Nr. 50008022671      2019.GADA PĀRSKATS 

 

 11 

 
FINANŠU PĀRSKATS 

ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATS 
par 2019. gadu 

 
  

Nr. 
p.k. 

Posteņa nosaukums  
Rindas 
kods 

2019.gads  2018.gads 

I Atlikums pārskata gada sākumā 10 
391 021 1 087 169  

  

1. 
Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā 
anonīmi ziedojumi un dāvinājumi 

12 
  

2. 
Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi 
ziedojumi un dāvinājumi 

14 
391 021 1 087 169 

II Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma 20 
392 006 805 435 

  

1. Vispārēji ziedojumi (neierobežotai lietošanai) 30   

  

1.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas    

1.2. Ārvalstu juridiskās personas    

1.3. Fiziskās personas (rezidenti)    

1.4. Fiziskās personas (nerezidenti)    

1.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji    

1.6. Citi ziedotāji    

2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem) 100 392 006 805 435 

  

2.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas  391 806 716 385 

2.2. Ārvalstu juridiskās personas   84 000 

2.3. Fiziskās personas (rezidenti)  200 5 050 

2.4. Fiziskās personas (nerezidenti)    

2.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji    

2.6. Citi ziedotāji    

III Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma 170 527 805 1 501 583 

  

1. 
Vispārēji ziedojumi (neierobežotai lietošanai),  tai skaitā 
anonīmi ziedojumi un dāvinājumi 

180   

  

1.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem 0.00   

  
1.1.1.   200   

1.1.2.   210    

1.2. Administratīvajiem izdevumiem      

1.3. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem      

2. 
Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi 
ziedojumi un dāvinājumi 

240 527 805 1 501 583 
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2.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem 250 527 805 1 501 583 

  
2.1.1.  Sabiedriskā labuma darbībai 260 527 805 1 501 583 

2.1.2.  Citiem mērķiem un uzdevumiem 270   

2.2. Administratīvajiem izdevumiem 280   

2.3. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem 290   

IV Atlikums pārskata gada beigās 300 255 222 391 021 

  

1. 
Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā 
anonīmi ziedojumi un dāvinājumi 

310   

2. 
Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi 
ziedojumi un dāvinājumi 

320 255 222 391 021 

 
 
 

Skaidrojumi no 13.-21.lpp ir šī finanšu pārskata  neatņemama sastāvdaļa. 
 
 
 
 
 
Biedrības Latvijas Automobiļu federācija prezidents________________  Raimonds Kisiels 
 
 
Rīgā, 2020.gada 21.martā 
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Finanšu pārskata skaidrojumi 
       
 LATVIJAS AUTOMOBIĻU FEDERĀCIJAS IZVEIDE UN DARBĪBA. 

Biedrība „Latvijas Automobiļu federācija” (turpmāk tekstā LAF) ir dibināta 1992. 
gada 24. martā kā specializēta sporta federācija, sabiedriska organizācija un pārreģistrēta 
Latvijas Republikas biedrību un nodibinājumu reģistrā 2004. gada 24.decembrī. Līdz 
2004.gadam LAF darbojās kā sabiedriska bezpeļņas organizācija atbilstoši Latvijas 
Republikas likumam „Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām”. Saskaņā ar 
Latvijas Republikas „Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās kārtības likuma” 
prasībām LAF tika pārreģistrēta par biedrību. Kopš LAF reģistrācijas Biedrību un 
nodibinājumu reģistrā tā darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas  „Biedrību un 
nodibinājumu likumu”. 
          Šajā skaidrojumā sniegts LAF 2019.gada finanšu pārskata sagatavošanā izmantoto 
nozīmīgāko grāmatvedības principu īss apraksts. 
 
     FINANŠU PĀRSKATA SAGATAVOŠANĀ IZMANTOTAIS VĒRTĪBAS MĒRS. 
      Finanšu pārskata sagatavošanā izmantota Latvijas Republikas naudas vienība – euro 
(EUR) 
 
      FINANŠU PĀRSKATA SAGATAVOŠANAS PAMATS. 
 
          Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par grāmatvedību”13.panta ceturtās 
daļas 2.punktu, finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru 
kabineta 2006.gada 3.oktobrī pieņemtajiem noteikumiem Nr.808 „Noteikumi par 
biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem”, ievērojot iegādes vērtības 
grāmatvedības principu, kas lietots , ietverot atsevišķu finanšu pārskatu posteņu 
pārvērtēšanas rezultātu. 
            Finanšu posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem: 
 a) pieņemts, ka LAF darbosies pārredzamā nākotnē; 
 b) finanšu posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību, t.i.: 

- posteņos norādītie skaitļi pamatoti ar ierakstiem grāmatvedības reģistros un 
attiecīgiem grāmatvedības dokumentiem; 
- ieņēmumu un izdevumu pārskatā iekļauti tikai līdz pārskata gada beigām gūtie 
ieņēmumi; 
- pārskata gada beigās izvērtēts iespējamais aktīvu vērtības samazinājums , un, ja 
tāds atklāts , tas ņemts vērā, nosakot pārskata gada darbības rezultātu; 

 
 
 
 
NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI 
 
Nemateriālie ieguldījumi ir ilgtermiņa ieguldījumi , kuru iegādes vērtība pārsniedz 143 
EUR un kuru lietderīgās izmantošanas laiks ir ilgāks par gadu. Tās var būt dažādas 
licences, programmas utml. 
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 PAMATLĪDZEKĻI 
 
           Pamatlīdzekļi ir materiāli ilgtermiņa ieguldījumi , kuru iegādes vērtība ir lielāka par 
143 EUR un kuru lietderīgās izmantošanas laiks ir ilgāks par gadu. Šie aktīvi tiek izmantoti 
LAF uzdevumu veikšanai. 
         Pamatlīdzekļi bilancē tiek uzrādīti to iegādes vērtībā, no kuras atskaitīts uzkrātais 
nolietojums. Pamatlīdzekļu nolietojums aprēķināts novērtētajā pamatlīdzekļa lietderīgās 
lietošanas laikā, izmantojot lineāro metodi. 2019.gadā pamatlīdzekļu nolietojuma 
aprēķinam tika piemērota 20% likme. 
        Pamatlīdzekļu uzturēšanas un remonta izdevumi ietverti ieņēmumu un izdevumu 
pārskatā to rašanās brīdī. 
 
 DEBITORI 

 
       Prasības pret debitoriem novērtētas un uzrādītas bilancē to neto vērtībā .  
 
           NAUDA 
 
      Nauda ietver naudas līdzekļus biedrības kasē un Latvijas republikā reģistrētās 
kredītiestādēs. 
 
 IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU ATZĪŠANA 

 
         Biedra naudas ieņēmumu un izdevumu pārskatā tiek atzītas saskaņā ar kases 
principu, pārējie  ieņēmumi un izdevumi atzīti saskaņā ar uzkrāšanas principu. 
 
 
FONDI 
 
 Fondi katra pārskata perioda beigās tiek koriģēti par pārskata gada ieņēmumu un 
izdevumu starpību. 
 
 KREDITORI 
 Kreditoru prasības bilancē uzrādītas to neto vērtībā. Kreditori ietver par pārskata 
gadu nesamaksāto saistību daļu.    
 
 
 
UZŅĒMUMA IENĀKUMA NODOKLIS 
Tā kā LAF ir biedrība, kuras mērķis nav peļņas vai kapitāla pieauguma gūšana tās biedriem, 
tā ir atbrīvota no uzņēmuma ienākuma nodokļa maksāšanas saskaņā ar Latvijas 
Republikas likumu „Par uzņēmuma ienākuma nodokli”. 
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FINANŠU PĀRSKATS 
Pielikums 

1. Paskaidrojumi par bilances posteņiem. 
1.1 Pamatlīdzekļi              ( EUR ) 

Rādītāji Datorprogramma Pārējie pamatlīdzekļi 
un inventārs 

Kopā 

Sākotnējā vērtība    
1.Atlikums 2018.gada 
31.decembrī 

12 941 90 721 103 662 

Iegādāts    
Izslēgts  3266 3266 
2.Atlikums 2019.gada 
31.decembrī 

12 941 87 455 100 396 

Nolietojums    
1.Atlikums 2018.gada 
31.decembrī 

2 588 43 779 46 367 

Aprēķināts 2 588 17 723 20 311 
Izslēgts  3266 3266 
2.Atlikums 2019.gada 
31.decembrī 

5 176 58 236 63 411 

Atlikusī vērtība    
2018.gada 31.decembrī 10 353 46941 57 294 

2019.gada 31.decembrī 7 765 29 219 36 984 

Visi uzskaitītie pamatlīdzekļi ir biedrības īpašums 
1.2. Debitori              
                                                                                                                             ( EUR ) 

Rādītāji 31.12.2019 31.12.2018 
Avansa maksājums par pakalpojumiem ( 
garantijas maksa par biroja telpu īres 
pēdējo mēnesi saskaņā ar līgumu ,FIA 
garantijas maksa) 

1025 1 625 

Norēķini ar pircējiem 266 48 
Pārējie debitori 234 799 391 021 
Kopā 236 090 392 694 

1.3. Naudas līdzekļi   

Rādītāji 31.12.2019 31.12.2018 

  EUR  EUR 

Kase   206  600 
Luminor bank AB Latvijas 
filiāle  

 43 383  28 947 

Swedbanka norēķinu konts   109 289  340 105 
Banka Citadele norēķinu konts   32 692  9109 
Valsts Kase  0  411 

Kopā  185 570  379 172 
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1.4.Fondi  
                      ( EUR ) 

Rādītāji 2019.gads 2018.gads 
Rezerves fonds uz gada sākumu 822 974 1 512 550 
Rezerves fonda palielinājums vai 
samazinājums par ieņēmumu un 
izdevumu starpību 

(364 758) (689 576 ) 

Fondi uz gada beigām 458 216 822 974 

 
   
1.5 Nodokļi un Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 
                                  ( EUR) 

 Pievienotās 
vērtības 
nodoklis 

Iedzīvotāju 
ienākuma 
nodoklis 

Valsts sociālās 
apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 
Saistības uz 31.12.2018 5666 0 0 

Aprēķināts 2019.gadā 5712 11 126 18 089 

Samaksāts 2019.gadā 11158 11 126 18 089 

Saistības uz 31.12.2019 220 0 0 

 
 
 
  
1.6 Pārējie kreditori  
                       ( EUR) 

 31.12.2019 31.12.2018 
Uzkrātās saistības 
 gada pārskata revīzija 

208 
208 

520 
520 

Kopā 208 520 
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2.Paskaidrojumi par ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem                                                                                                                                                        

  2019 2018 

 Dotācijas 675 136 524 818 

 1. Latvijas Sporta federāciju padome 40 515 29 017 

 2. Pašvaldību dotācijas ( Valmiera ) 4 000 4 400 

 3.Latvijas Olimpiskā komiteja 10 000 10 000 

 4.LR Izglītības un Zinātnes ministrija 620 621 481 401 

 Ieņēmumi no saimnieciskās darbības: 63 508 45 260 

 
1. Starpniecības komisijas procenti par  sportistu un autosporta 

sacensību skatītāju apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem saskaņā 
ar līgumu starp Latvijas Automobiļu federāciju as  Compensa 

5345 0 

 2.Reklāmas pakalpojumi  47148 39 000 

 3. Drošības aprīkojuma un starta finiša iekārtu  īre 9760 1 000 

 4.Semināru rīkošana 0 3 810 

 5.Dažādi darījumi 1255 1 450 

 Citi ieņēmumi 34 389 42 738 

 
      Ieņēmumi, kas attiecināmi uz sacensību un gada 
apbalvošanas rīkošanu 

17641 23 858 

 
 

     Ieņēmumi par sportistu apdrošināšanu  (apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpnieku reģistra Nr.06.09.02/1716) 

16748 18 880 

 Citi izdevumi 1 621 487 2 153 240 

 PVN nomaksa par Eiropas darījumiem 482 402 

 Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana 1593 742 

       Telpu īre 14204 16 506 

 Komandējumu izdevumi 22 882 20 711 

 Naudas apgrozījuma blakus izdevumi 581 519 

 FIA, CIK biedru naudas 6292 6 030 

 Transporta izdevumi 7736 920 

 Dalības izdevumi autosporta pasākumos 618 747 498 591 

 Reklāmas pakalpojumi 11 741 10 834 

 Apbalvošanas izdevumi 83 940 36 690 

 Mērķa ziedojumi sporta klubiem 739 364 1 452 732  

 Sacensību organizēšanas izdevumi 65 426 51651 

 Speciālās FIA literatūras iegāde 2678 270 

 Sakaru izdevumi 2229 2 881 

 Biroja izdevumi 15645 12 556 

 Citi vadīšanas izdevumi 105 16 505 

 
AAS Compensa prēmiju daļa par sportistu apdrošināšanu  
(apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistra 
Nr.06.09.02/1716) 

16 801 13763 

 Gada pārskata revīzijas izdevumi 1041 937 

 Latvijas Olimpiskās komitejas dotācijas izlietojums  10 000 10 000 
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FINANŠU PĀRSKATS 
Pielikums 

3.1 Paskaidrojumi ziedojumu un dāvinājumu pārskatam 
  Ziedotāja nosaukums Ziedotāja 

reģ.Nr. 

Summa EUR  t.sk 
mantiskais 
ziedojums 

  Ziedojumu un dāvinājumu kopsumma 

naudas un mantiskajā izteiksmē 

  392 005.50   

  Ziedojumu kopsumma naudas 
izteiksmē 

  365 654.66   

  Ziedojumu kopsumma mantiskajā 
izteiksmē  

26 350.84   

  Privātpersonas      
1 Gundars Vītols   100   
2 Elvijs Sproģis   100   
          
  LR reģistrētās juridiskās personas      
1 4PLUS SIA 5403007931 1600   
2 AUTEKO UN TUV LATVIJAS VĀCIJAS SIA 40003201762 1400   
3 AUTO KADA SIA 40003275846 700 15996.77 

4 ATTOR SIA 40103400642 968   

5 AUSMEŅA SIA 42403033238 100   
6 ARINGS SIA 40003358283 1200   
7 BELWOOD SIA 44103017603 8000   
8 BP STUDIJA SIA 40103321427 531   
9 BILDBERG SIA 43603028417 20000   
10 BG RAEAL ESTATE SIA 40003785548 3000   
11 BRANDS ONLY SIA 40103523576 1800   
12 DSG KARJERI SIA 40003747654 5755   
13 DIŽEZERS SIA 41203019355 2771   
14 DILADA SIA 40103484387 1500   
15 ENERGOKOMPLEKSS SIA 40003856361 13500   
16 ERST FINANCE AS 41203048956 1900   
17 ĢERTRŪDES CENTRS SIA 

40003502008 
12440   

18 HYDRONEX SIA 40103746693   2235.62 

19 IBIZA SIA 40003554989 15000   
20 I-CON SIA 

40003711040 
1000   

21 JAUNMILGRĀVJA OSTAS KOMPĀNIJA SIA 
40003254219 

800   
22 JOKER LTD SIA 40003266078 12000   
23 KNK MEFAB SIA 

40103621044 
500   

24 LATAKKO SIA 40003219834 3422   
25 LVS BUILDING SIA 

40103468575 
666.66   

26 LATVIJAS MOBILAIS TELEFONS SIA 50003050931 20000   
27 MOTOFAVORĪTS SIA 

40003588773 
3000   

28 MEŽAUDZE SIA 
40003692411 

3260   
29 NORMA A SIA 40003149151 10000   
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30 OPTIBET SIA 40003462947 20000   
31 OTAŅĶU DZIRNAVNIEKS SIA 

42103015892 
17000   

32 PRINTPACK SERVICE SIA 40003589919 1500   
33 PICHE SIA 40003743883 3000   
34 PAF LATVIJA SIA 

40203073973 
15000   

35 RAGS SIA 
40003133752 

1445   
36 REGULA BALTIJA SIA 

41503036161 
10000   

37 RIMANS SIA 
40003046794 

1000   
38 RUBATE SIA 40003291605 8000   
39 RITLOGISTIKA SIA 40003620080 4000   
40 RS PROPERTY SIA 42403028665 600   
41 SCANTEST SIA 

40003348247 
35000   

42 STOKKER SIA 40003226944   8118.45 

43 SORMA SIA 54103031261 1000   

44 SWANINVEST SIA 41203049896 2296   
45 SDK SIA 40003352064 6000   
46 SWECON SIA 40003564046 7100   
47 SILVERSERAF SIA 40103445445 1000   
48 SS SIA 40003212094 75000   
49 V.BIĻUKA KOMERCFIRMA EVIJA 

42103006654 
3700   

50 WOLTEC SIA 44103097350 6000   
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  Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma apraksts 
Ziedojumu un 
dāvinājumu 

izlietojums (euro) 

Ziedojumu un 
dāvinājumu 

izlietojuma veids 
(euro) 

sabiedriskā 
labuma darbībai   

(SL) 

1 Atbalsts mērķu īstenošanai SK 4X4 ROPAŽI BIEDRĪBA 4342.20 4342.20 

4 Atbalsts mērķu īstenošanai SK AUTO MOTORU SPORTS  BIEDRĪBA 2782 2782 

7 Atbalsts mērķu īstenošanai AUTOCROSS.LV  BIEDRĪBA 5925.39 5925.39 

8 Atbalsts mērķu īstenošanai AUTOFAVORĪTS SK BIEDRĪBA 1971.22 1971.22 

9 Atbalsts mērķu īstenošanai ABC RACE BIEDRĪBA 3630 3630 

10 Atbalsts mērķu īstenošanai FQ RACING BIEDRĪBA 80000 80000 

11 Atbalsts mērķu īstenošanai SK EJK MOTORSPORT  BIEDRĪBA 2537.60 2537.60 

12 Atbalsts mērķu īstenošanai SK DEK RACING BIEDRĪBA 9357.85 9357.85 

13 
Atbalsts mērķu īstenošanai SK JAUNATNES TEHNISKO SPORTA VEIDU CENTRS 
BIEDRĪBA 

3180 3180 

14 Atbalsts mērķu īstenošanai SK JUNIORU AKADĒMIJA BIEDRĪBA 38000 38000 

15 Atbalsts mērķu īstenošanai KUĻIKOVSKIS UN PARTNERI STSVC BIEDRĪBA 11055.80 11055.80 

16 Atbalsts mērķu īstenošanai SK KALKIS MOTORSPORT BIEDRĪBA 3825.96 3825.96 

19 
Atbalsts mērķu īstenošanai SK LATVIJAS AUTOSPORTA ATTĪSTĪBAS CENTRS  
BIEDRĪBA 

1351.60 1351.60 

20 Atbalsts mērķu īstenošanai MANO MOTORSPORT EVENTS  BIEDRĪBA 1344 1344 

21 Atbalsts mērķu īstenošanai SK LUXE  BIEDRĪBA 4540.87 4540.87 

25 Atbalsts mērķu īstenošanai SK MS SPORTS  BIEDRĪBA 63511.59 63511.59 

27 Atbalsts mērķu īstenošanai  LEBESTER RACING  BIEDRĪBA 720 720 

28 Atbalsts mērķu īstenošanai MASTER EVENTS  BIEDRĪBA 1728 1728 

29 Atbalsts mērķu īstenošanai SK PAPAS SACĪKŠU KOMANDA  BIEDRĪBA 61940 61940 

30 Atbalsts mērķu īstenošanai SK RA MOTORSPORT  BIEDRĪBA 12419 12419 

31 Atbalsts mērķu īstenošanai SK RAIS  BIEDRĪBA 19114.91 19114.91 

32 Atbalsts mērķu īstenošanai SK RG MOTORSPORT  BIEDRĪBA 9553.76 9553.76 

33 Atbalsts mērķu īstenošanai RALLY ALŪKSNE BIEDRĪBA 2496 2496 

34 Atbalsts mērķu īstenošanai SK RIETUMI  BIEDRĪBA 26793.63 26793.63 

35 Atbalsts mērķu īstenošanai SK RENCĒNU AUTOKLUBS  BIEDRĪBA 1387.20 1387.20 

36 Atbalsts mērķu īstenošanai SK RE AUTOKLUBS  BIEDRĪBA 18232.39 18232.39 

37 Atbalsts mērķu īstenošanai SK SKN SPORTS BIEDRĪBA 76186.38 76186.38 
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40 Atbalsts mērķu īstenošanai SK TP RACING TEAM  BIEDRĪBA 16104.60 16104.60 

41 Atbalsts mērķu īstenošanai SK TEAM JAP FACTORY BIEDRĪBA 764.47 764.47 

42 Atbalsts mērķu īstenošanai SK TEMPO 24H BIEDRĪBA 16045.08 16045.08 

45 Atbalsts mērķu īstenošanai VĀĢI RACING  BIEDRĪBA 26963.53 26963.53 

Kopā 527 805.03 527 805.03 

 
Biedrības Latvijas Automobiļu federācija prezidents____________  Raimonds Kisiels 
 
Rīgā, 2020.gada 21.martā 
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Pārskats par administratīvajiem izdevumiem no vispārējiem ziedojumiem 

 

Nr. 
p.k. 

Rādītāja nosaukums 
Pārskata gads 

1. Saņemto vispārējo ziedojumu (ziedojumi, kuru izlietojuma mērķi līgumā 
nav noteikti) kopsumma 

0 

2. Administratīvie izdevumi: 0 

2.1. organizācijas pašu vajadzībām patērētie pārskata gadā pirktie, 
ziedojumā vai dāvinājumā saņemtie materiāli, preces un citi 
krājumi 

 

2.2. pamatlīdzekļu iegādes, ražošanas vai uzstādīšanas izdevumi, 
datorprogrammu, citi nemateriālo ieguldījumi, kapitāla 
līdzdalības daļu, akciju un citu vērtspapīru iegādes izdevumi 

 

2.3. organizācijas darba ņēmējiem pārskata gadā aprēķinās darba 
algas, atlīdzība vai citu darba samaksai pielīdzināmu maksājumu 
summas un ar to saistītās darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas 

 

2.4. organizācijas kā darba devējas pārskata gadā aprēķinātās valsts 
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu summas, aprēķinātos 
likumā paredzētos maksājumus darbiniekiem darbnespējas 
gadījumos (bruto summas), naudas iemaksas privātajos pensiju 
fondos un citus ar darbinieku sociālo apdrošināšanu saistītus 
naudas maksājumus 

 

 2.5. pārskata gadā aprēķinātās uzņēmumu ienākuma nodokļa un 
nekustamā īpašuma nodokļa summas 

 

 2.6. izdevumi par saņemtajiem citu personu pakalpojumiem, telpu 
nomu, apkuri, apgaismošanu, tālruni, pasta pakalpojumiem, 
kancelejas izdevumus, komandējumu izdevumus, reklāmas 
izdevumus, kā arī organizācijas īpašuma apdrošināšanas 
maksājumus 

 

3. Izdevumi kopā 0 

 
 
 
Biedrības Latvijas Automobiļu federācija prezidents_____________   Raimonds Kisiels 
 
 
Rīgā, 2020.gada 21.martā 

 

 
 
 
 



 

 
Reģ.Nr. 50008022671      2019.GADA PĀRSKATS 

 

 23 

Pielikums 
Ministru kabineta 

2008.gada  22.decembra 
noteikumiem Nr.1110 

BIEDRĪBA LATVIJAS AUTOMOBIĻU FEDERĀCIJA 

Reģ. Nr. 50008022671 
 

Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns 

 

I. Vispārīgā daļa 

1. Organizācijas darbības mērķis 

1) nodrošinātu  automobilistu  kustības  vienotību  un  aizsargātu  tās  materiālās  un morālās 

intereses visā Latvijas Republikas teritorijā un ārvalstīs, 

2) veicinātu starptautisko auto satiksmi un tūrismu, uzlabotu apkārtējo vidi, 

3) organizētu autosporta un auto tūrisma pasākumus, radītu iespēju Latvijas Republikas 

iedzīvotājiem nodarboties ar autosportu un auto tūrismu, 

4) sekmētu LAF biedru inventāra un apkalpošanas dienestu uzlabošanu, 

5) attīstītu sakarus ar Latvijas Republikas un ārvalstu uzņēmumiem un organizācijām, 

kuras ir ieinteresētas sekmēt Latvijas Republikas autosporta un auto tūrisma attīstību, 

6) izstrādāt un īstenot autosporta ilgtermiņa plānus un programmas, 

7) apzinātu Latvijas Valsts autosporta vēsturi, 

8) koordinē autosporta komisiju, klubu un sekciju darbību Latvijas Republikā, 

9) sastādīt Latvijas Republikas teritorijā notiekošo autosporta sacensību kalendārus, 

apstiprināt to nolikumus un izdod saistošos drošības un organizatoriskos noteikumus, 

10) apstiprināt   dalībniekus,   komandu   sastāvus   un   delegātus   līdzdalībai   Latvijas 

Republikā un ārvalstīs notiekošajām starptautiskajām sacensībām u.c. pasākumiem, 

11) organizēt starptautisko un nacionālo sporta licenču saņemšanu, 

12) veikt  pasākumus  treneru,  speciālistu  un  tiesnešu  sagatavošanā  un  kvalifikācijas 

celšanā, 

13) atestēt sporta bāzes, sacīkšu trases u.c. sporta objektus, kas paredzēti sacensību 

norisei, auto tūrismam un aktīvajai atpūtai. 

 

2. Organizācijas darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā labuma 

darbību 

 labdarība 

 cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība 

■ pilsoniskās  sabiedrības  attīstība  

  

■  izglītības  atbalstīšana  

  

■ sporta  atbalstīšana  

  

3. Sabiedrības daļa (turpmāk – mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas 

sabiedriskā labuma darbība 

 

 

■ 15–25 gadus veci jaunieši 
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■ 25< gadus veci dažādu etnisko un sociālo grupu Latvijas iedzīvotāji 

■ Reģionu iedzīvotāji – dažāda vecuma, etniskā un sociālā sastāva sabiedrības daļa 

 

4. Informācijas saņemšanai: 

juridiskā adrese  Gustava Zemgala gatve 71  Rīga  LV  1039 

kontaktadrese     Gustava Zemgala  gatve 71   Rīga  LV  1039 

tālruņa numurs    29 122 228 

e-pasta adrese     laf@laf.lv   

mājas lapa    www.laf.lv     

 

II. 2019.gada darbības pārskats 

5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes 

kalendāra gadā (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu 

aprakstu, papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 

 

1.   Bērnu  un   jauniešu   ārpusskolas   aktivitāšu   nodrošināšana   –   jaunatnes   autosporta 

disciplīnu un ieskaites klašu attīstība: 

Latvijas kartinga čempionāts 3 ieskaites klases 

Latvijas minikāru čempionāts 7 ieskaites klases  

Latvijas autokrosa čempionāts 1 klase ( mini bagiji) 

Arī citos Latvijas čempionātos notiek atsevišķa junioru ieskaite. 

 

  2.   Iespēju  nodrošināšana bērnu un  jauniešu  sporta pārstāvjiem  piedalīties  

starptautiskā sacensībās Ziemeļeiropas reģionā, Baltijā, Eiropā un Pasaulē, t.sk., 

Ziemeļeiropas čempionāts kroskartiem, Baltijas čempionāts kartingā, Pasaules kauss 

kartingā.  

 

3.   Dažādu   sociālo   slāņu   iedzīvotāju   iesaistīšanas   pasākumi   reģionos   –   autosporta 

sacensības tiek organizētas ļoti plašā Latvijas ģeogrāfijā, t.sk., Alūksnes raj., Gulbenes raj., 

Madonas raj., Cēsu raj., Valmieras raj., Rīgas raj., Jēkabpils raj., Aizkraukles raj., 

Daugavpils raj., Rēzeknes raj., Ludzas raj., Bauskas raj., Jelgavas raj., Tukuma raj., Talsu 

raj., Ventspils raj., Kuldīgas raj., Saldus raj., Liepājas raj. – visos minētos reģionos 

sacensību organizācijā tiek iesaistīti vietējie iedzīvotāji; sacensībās piedalās vietējie 

iedzīvotāji, kā arī tos apmeklē šo pašu reģionu visu sociālo un etnisko grupu iedzīvotāji. Šī 

ir federācijas tautas sporta sadaļa, kur katrs interesents var ar savu auto pamēģināt  savas 

iemaņas autosportā. Pasākumos aicināti iesaistīties ne tikai sportisti, bet arī brīvprātīgie, 

kas var pavadīt savu laiku interesantā vidē, gūt pieredzi un dažādas iemaņas un dot savu 

ieguldījumu sportam un sabiedrībai.  

 

4.   LAF sacensību seriāli ,kuros var piedalītes ar savu automašīnu to nepārbūvējot par 

sporta automašīnu,  sniedz  ieguldījumu  satiksmes  drošībā  –  sekojošos sacensību 

seriālos jebkura reģiona iedzīvotāji var piedalīties ar savu ielas auto, tādejādi uzlabojot 

savu brauktprasmi un izmantojot iespēju sacensties slēgtā trasē – vasaras un ziemas   

autosprinta  čempionātos,  driftā vai minirallijā. Visas LAF sacensības norisinās plašā 

Latvijas ģeogrāfijā, tādējādi sniedzot ievērojamu sociālo ieguldījumu attiecīgajā reģionā. 

mailto:laf@laf.lv
http://www.laf.lv/
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5.  Latvijas čempionātu un starptautisko sacensību organizēšana: 

5.1.Pasaules rallijkrosa čempionāts 

5.2. Eiropas čempionāta posms rallijā 

5.3. Eiropas autokrosa čempionāts 

5.4.Ziemeļeiropas čempionāts driftā 

5.5.Ziemeļeiropas čempionāta posms kroskartos 

5.6. Eiropas drifta čempionāts 

5.7.Latvijas čempionāts minikāros (inerces kartingi) dažādām vecuma grupām; 

5.8.Latvijas čempionāts kartingā dažādām klasēm un vecuma grupām; 

5.9.Baltijas čempionāts kartingā, dažādām klasēm un vecuma grupām; 

5.10.Latvijas čempionāts auto šosejā; 

5.11.Baltijas čempionāts auto šosejā; 

5.12.Latvijas čempionāts driftā; 

5.13  Latvijas čempionāts autokrosā; 

5.14. Baltijas kauss autokrosā; 

5.15. Latvijas čempionāts rallijā; 

5.16.Latvijas kausa izcīņa rallijā; 

5.17. Latvijas kausa izcīņa rallijsprintā; 

5.18. Latvijas kausa izcīņa apvidus automašīnām – trofi-reidā; 

5.19. Latvijas kausa izcīņa standarta un sporta automašīnām. 

5.20. Latvijas kausa izcīņa driftā 

5.21.  Latvijas ziemas un vasaras kauss folkreisā 

5.22.  Ziemeļeiropas čempionāta trofi-reidā organizēšana. 

 

6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz 

mērķa grupu un attiecīgajā jomā 

Dalībnieku skaits visu veidu sacensībās 2019.gadā turējās stabils. Nebija nedz lieli  

izrāvieni palielinājumā, nedz arī samazinājumā. Kopā federācija biedru skaits un tajos 

iesaistīto personu skaits samazinājies , jo nav iespējams iepriekšējo gadu līmenī piesaistīt 

ziedojumus.  

Panākts   progress   pašvaldību   un   sporta   organizatoru   sadarbībā   –   arvien   vairāk 

pašvaldības reģionos novērtē autosporta pasākumu ietekmi uz vietējo ekonomiku, 

piemēram, Talsi, Liepāja, Gulbene, Smiltene, Bauska , Tukums, u.c. 

Noturēts sacensību dalībnieku  skaits no visiem reģioniem, attīstība Latgales reģionā.  

Attīstīta starptautiskā un pārrobežu sadarbība Baltijas un Ziemeļu reģiona ietvaros – 

Baltijas čempionāti kartingā, autokrosā, Ziemeļeiropas čempionāti un kausa izcīņas 

rallijā, rallijkrosā, kroskartos, driftā un trofi-reidā. 

Sasniegti Latvijas autosporta starptautiskie panākumi  

2019. gadā sveicām latviešu sportistus ar panākumiem ne tikai Latvijā, bet arī ārpus 

tās. Augstākais sasniegums šajā sacensību sezonā Aldim Vilcānam, kurš izcīnīja 2. vietu 

FIA pasaules kausā rallijreidā, T2 klasē, pilotu ieskaitē.  

Ervins Grencis, Eiropas autokrosa čempionāta Super Buggy klasē, iekļuva top3, 

kāpjot uz trešā pjedestāla pakāpiena.  

Arī pasaules čempionātā rallijkrosā startēja latviešu braucēji, sportisti guva augstus 

rezultātus atsevišķos posmos, bet sezonas kopvērtējumā godalgotas vietas neieguva, tomēr 

šādi sasniegumi uzskatāmi par labu sniegumu pasaules rangā. 
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Augstu sasniegumu sagaidījām arī no latviešu rallija pilota Mārtiņa Seska. Gados 

jaunais sportists Eiropas rallija čempionāta posmā Romā, junioru klasē, uzrādīja trešo 

labāko rezultātu. 2020. gada sezonā sportista ekipāža piedalīsies pasaules junioru 

čempionātā.  

Latvijas Automobiļu federācija seko līdzi mūsu sportistu startiem un panākumiem 

visā pasaulē – latviešu braucēji ir mērķtiecīgi un savas spējas pierāda un uzlabo dažāda 

līmeņa sacensībās.  

            Latvijā jau vairāku gadu garumā norisinās vairāki lieli autosporta notikumi. Līdz 

šim lielākais norisinājās jau ceturto reizi “Neste World RX of Latvia”, kura norise Latvijā 

gaidāma arī 2020. gadā, iegūstot jaunu nosaukumu “Neste World RX of Riga” – pasākums 

trīs reizes ir saņēmis balvu, kā vislabāk sarīkotais posms. 

Kurzemes pusē jau tradicionāli norisinās Eiropas rallija čempionāts, kura ietvaros 

sacenšas arī labākās Latvijas rallija ekipāžas – ar šo ralliju tiek priecēti skatītāji no daudzām 

valstīm. 

Jūnija sākumā, divus gadus pēc kārtas, tiek rīkots Eiropas autokrosa čempionāta 

posms – ar leģendām apvītajā Mūsas trasē, Bauskā – 2020. gadā organizatori ir apņēmušies 

priecēt ar dažādiem jauninājumiem. 

Jau trešo gadu pēc kārtas, tika sarīkots apbalvošanas pasākums “LAF Čempionātu 

GALA”. Pasākumu varēja vērot arī tiešraidē, sociālajos tīklos, sportacentrs.com, kā arī TV 

kanālā sportacentrs.com – kopumā skatījumu skaits pārsniedza 14 000.  Sportisti un 

skatītāji šo pasākumu ir iecienījuši un arī nākamajā gadā tiek plānots čempionus apbalvot 

tādā pašā svinīgā pasākumā. 

Latvijas Autosporta norise visa gada garumā tiek atspoguļota mediju vidē, kā arī 

sociālajos tīklos – to nodrošina paši sportisti, pasākumu organizatori, kā arī 

federācija.                                      

 

Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas 

dibinātāju/biedru skaits 76 

iesaistīto personu skaits 321 

sabiedriskā labuma guvēju skaits 657 

Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums 

kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma  392 006 eiro ; 

kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 527 805 eiro, tai skaitā: 

- sabiedriskā labuma darbībai 527 805 eiro 

- kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra gadā izlietoto vispārējo 

ziedojumu kopsummas 0 eiro 

Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes 

iestādēm, komersantiem) 

1.   Sadarbība ar Latvijas sporta federāciju padomi: 

2.   Vietējo pašvaldību atbalsts un ieinteresētība liela mēroga sporta notikumu 

organizēšanā un to attīstības veicināšanā, t.sk. Liepāja, Liepājas rajons, Kuldīgas rajons, 

Talsu pilsēta un rajons, Tukuma pilsēta un rajons, Rīgas pilsēta un rajons, Bauskas 

rajons, Jelgavas rajons, Madonas pilsēta un rajons, Jēkabpils rajons, Gulbenes pilsēta un 

rajons, Cēsu pilsēta un rajons, Valkas rajons, Alūksnes rajons un pilsēta. 

3.   Laba sadarbība ar CSDD un Biķernieku sporta bāzi, kā arī citiem autotrašu 

īpašniekiem Latvijā. 

4.   Valsts  fiskālā  politika  attiecībā  pret  sabiedriskā  labuma  organizācijām,  tajā  

skaitā sportu. 
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Organizācijas darbību kavējošie faktori 

1.   Valsts  kopējā  ekonomiskā  situācija,  kas  būtiski  samazina  dalībnieku  iespējas 

piedalīties sacensībās, kā arī sadārdzina izmaksas glābšanas un medicīnas 

pakalpojumiem, kurus patērē auto sporta sacensības. 

2. Mājsaimniecību   un   uzņēmumu   ienākumu   samazināšanās, strauji samazinoties 

ekonomiskajai aktivitātei, īpaši reģionos. 

3. Nodokļu reformas rezultātā piesaistīto ziedojumu apjoms būtiski samazinājis, kas atstāj 

ietekmi uz to sportistu dalību, kas tikai pateicoties ziedotāju atbalstam varēs piedalīties 

sacensībās. 

 

III. Turpmākās darbības plāns 

Organizācijas plānotā darbība nākamajā kalendāra gadā 

Ilgtermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – vairāk par 

vienu gadu): 

- iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, 

papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 

1. Turpināt darbu pie jauniešu un bērnu piesaistes autosportam. Datoru gadsimtā ir 

ļoti grūti piesaistīt bērnus jebkādām aktivitātēm kas ir ārpus mājas un datora. Līdz ar to 

mūsu uzdevums nav viegls. Mūsdienu jauniešiem neinteresē autosports ja vien vecāki šādu 

interesi nav ielikuši jau bērnībā. Tāpēc arī pašiem vecākiem piedāvāsim  tādas zemo 

izmaksu sacensības kurās jebkurš varēs izmēģināt savus spēkus. Arī Starptautiskās 

automobiļu federācijas  (FIA) pamatuzdevums ir ieinteresēt jaunieti un bērnu. Viņi arī 

laiduši klajā jaunu klasi jauniešiem, kuru tuvākajā laikā gribam ieviest arī Latvijā.  

2. Beta bagiju sacensības, tiek organizētas bērniem jau no 4g.v. Ar katru gadu pieaug 

vecāku interese savus bērnus iesaistīt šajā sportā un dalībnieku skaits ar katru gadu 

palielinās. Tiek veidoti nākamo vecuma grupu sacensību seriāli, kas ļautu noturēt mazos 

autosportistus šajā sporta veidā un veicināt viņu izaugsmi. Tiek pilnveidoti tehniskie 

noteikumi tā, lai šī klase kļūtu pēc iespējas pieejamāka jauno sportistu vecākiem. Tiek 

veidota sadarbība ar kaimiņvalstīm un Lietuvas sportisti brauc pie mums lai kuplinātu 

dalībnieku skaitu. 

3. Tiek veicināta jaunu organizatoru un jaunu sportistu iesaistīšana. Atbalstam 

cilvēkus kas vēlas izmēģināt sarīkot sacensības. Lielāko tiesu tās ir kausu sacensības 

reģionos.  

4. Turpināt veiksmīgo starptautisko sadarbību. Latvijas autosporta vārds pasaulē ir 

labi zināms ne tikai pēc mūsu sportistiem kas radā labus rezultātus bet arī organizatoriem, 

funkcionāriem un tiesnešiem. Mūsu tiesneši brauc stažēties uz F1., kas ir liels 

pagodinājums ka mūsu tiesneši tiek tur aicināti. 

5.  Reģionālo organizatoru un sporta klubu attīstība ar mērķi piesaistīt un iesaistīt 

lielāku skaitu cilvēkus reģionos, īpaši tajos reģionos, kas atrodas tālāk par 100km no Rīgas 

ir joprojām svarīgs mūsu uzdevums. Tiek attīstītas speciālas autosporta disciplīnas, kas 

īpaši populāras būs reģionos un piesaistīs cilvēkus vecuma grupā no 14-50 un vecāki. 

6. Latvijas Automobiļu federācija aktīvi seko līdzi pasaules tendencēm līdz ar to arī digitālā 

motosporta vide sāk attīstīties un notiek pirmās oficiālās digitālās autosporta sacensības 

Latvijā.  

7. Kā otra novitāte noteikti jāpiemin arī e – autosports , kas notiek ar tehniku kura darbojas 

uz baterijām un jau divus gadus Latvijā notiek arī elektro kartingu čempionāts. |Latvijas 

Automobiļu federācijā nopietni tiek sekots līdz arī tendencēm šajā virzienā un tiek atbalstīti 

biedri kas darbojas šajā jomā. 
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- plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, 

papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 

1.   Turpināt iesākto tiesnešu apmācību un kvalifikācijas celšanu gan tiesnešiem,  gan 

oficiālajām personām. Semināri notiek regulāri, vismaz vienu reizi gadā katrā no 

disciplīnām, kā arī tiek izmantota iespēja  nosūtīt uz citām valstīm uz sacensībām 

pieredzes apmaiņā.  

2.   Iespēju robežās atbalstīt mūsu sportistu dalību starptautiskās sacensībās, īpaši 

jauniešus.  

3.  Komplektēt Latvijas komandu FIA Motrosprot games , kas kopš 2019.gada būs 

tradicionālas pasaules līmeņa motoru sporta spēles, līdzīgi kā olimpiskās spēles. Tas 

katru gadu rudenī notiks citā valstī un katru gadu tiks izvēlētas konkrētas disciplīnas 

kurās būs jāizvēlas pārstāvji.  

4. Sadarbībā ar FIA sporta grantu projektu uzlabot un papildināt drošības aprīkojumu 

sacensībām, kā arī izstrādāt un veikt drifa tiesnešu apmācību.  

 

Īstermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – līdz vienam 

gadam): 

- iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu 

aprakstu, papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 

1. Turpināt nelegālo sacensību ierobežošanu, iepriekšējie gadi ir pierādījuši ka 

sadarbība ar pašvaldībām un policiju ir bijusi efektīva.  Joprojām mūsu prioritāte ir 

drošība sacensībās.  

2. Vides ietekmes vērtēšana – uzstādīt trokšņa līmeņa mērīšanas iekārtas sacensību 

norises vietās, kas atrodas apdzīvotās vietās vai tuvu tām. Šī ir aktuāla lieta un trašu 

īpašnieki, kas atrodas netālu no autotrasēm, veic regulāru trokšņu monitoringu. 

- plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu 

aprakstu, papildus 

norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 

Atbalstīt  autosporta  disciplīnas,  kuras  ir  pieejamas  plašākam  sociālo  grupu  skaitam  

visos Latvijas reģionos; tādējādi padarīt autosporta demokrātiskās disciplīnas 

pieejamākas ikvienam auto entuziastam. 

2. Veikt izskaidrošanas un veicināšanas darbu ar vietējām pašvaldībām, kuru 

teritorijās norisinās nelegālas auto sacensības; mērķis – veicināt šādu sacensību 

integrāciju LAF organizētajā un koordinētajā sistēmā. 

3.  Veikt darbu pie ierosinājumiem uzlabot normatīvos aktus, kuri attiecināmi uz visu 

autosporta nozari, tajā skaitā, grozījumi likumā par ceļu satiksmi, likumā par 

publiskajiem un svētku pasākumiem u.c. Līdz ar attiecīgo likumu pieņemšanu atkārtoti 

vērsties pašvaldībās, informējot par nepieciešamību atļaut rīkot vienīgi ar LAF saskaņotas 

sacensības. 

 

 

Biedrības Latvijas Automobiļu federācija prezidents ______________Raimonds Kisiels 
 

Rīgā, 2020.gada 21.martā 

 


