
 

LAF Prezidija 13.02.2018. sēdes darba kārtība 
 

Sēdes numurs: 02/2018; Vieta: Rīga, Gustava Zemgala gatve 71 

   

Laiks #. Darba kārtība Piezīmes  

18:00 1. Darba kārtības apstiprināšana: 

- darba kārtības papildināšana 

 

18.05 2. LVM piešķirtā finansējuma izlietojums LAF 

- R.Vītola iesniegums par finansējumu 

-  

Iesniegums 

18:15 3. LAF Budžeta plāns 

- Diferencēto biedra naudu nolikums 

- TD koriģētais iesniegums par budžetu 

- Tiesnešu dienesta iesniegums par finansējumu uz F1 

- SAK iesniegums par finansējumu 

- J.Tomsona iesniegums atbalstam 2018.gada sezonā. 

 

Biedru naudu nolikums 

Budžeta plāns 

Tomsona iesniegums 

18:30 4. Drifta un dragreisa atdalīšana no šosejas komisijas un jaunas 

struktūrvienības izveide 

 

18:50 5. Gatavošanās LAF Biedru sapulcei: 

- LAF Sporta kodeksa labojumi un papildinājumi 

- Iesniegums no TD par Statūtu papildinājumiem 

- Citi jautājumi 

 

LAF Sporta kodekss 

19:30 6. Dažādi 

- Informācija par datu aizsardzības jautājumiem 

 

 

19:40 7. Nākamās sēdes datuma noteikšana  

 

Prezidija sēdē piedalās ar balsstiesībām: 

1. Jānis Naglis, Prezidents 

2. Andris Zvingēvics, Viceprezidents 

3. Linda Medne, Ģenerālsekretāre 

4. Jānis Krastiņš, Rallija k. p-ājs 

5. Valdis Brutāns, Kartinga k. p-ājs 

6. Eduards Kalve, SAK p-ājs 

7. Gabriels Žīgurs, Rallyraid k.p –pājs 

8. Krišjānis Vīdušs Trofi reidu k.p –pājs 

9. Inta Ulme uz pilnvaras pamata pārstāv 

G.Kosoju 

 

 

Bez balsstiesībām:     Nav ieradušies: 

1. A.Laipnieks 

 

1. Raimonds Kisiels, Viceprezidents 

2. Jānis Ducmanis, šosejas k.p-ājs 

3. Gunārs Kosojs, kk p-ājs 

Sēdi protokolē: K.Pavlovska 



1. Darba kārtības apstiprināšana 

 

Nolēma: 

Izņemt no apspriešanas dienas kārtības 3.punkta daļu – par Tiesnešu dienesta iesniegumu par 

finansējumu uz F1, sakarā ar to, ka G.Kosojs nav ieradies uz prezidija sēdi. Pārējo darba kārtību – 

apstiprināt.  

 

Balsojums: 

PAR: 9 (J.Naglis, A.Zvingēvics, L.Medne, J.Krastiņš, I.Ulme (uz pilnvaras pamata pārstāv 

G.Kosoju), V.Brutāns, K.Vīdušs, G.Žīgurs, E.Kalve.) 

PRET: 0 

ATTURAS: 0 

 

1. LVM piešķirtā finansējuma izlietojums LAF 

 

L. Medne nolasa R.Vītola iesniegumu par finansējuma piešķiršanu. Notiek diskusija. Atzīmēts, ka 

nav saņemts pieteikums no A.Nitiša par finansējuma piešķiršanu.  

 

Nolēma: 

Novirzīt lēmuma pieņemšanu par LVM piešķirto finansējumu 55’000 eur apmērā jaunajai LAF 

vadībai, kas jāievēl 24. februāris. Lēmums jāpieņem, konsultējoties ar komisijām. 

 

Balsojums: 

PAR: 9 (J.Naglis, A.Zvingēvics, L.Medne, J.Krastiņš, I.Ulme (uz pilnvaras pamata pārstāv 

G.Kosoju), V.Brutāns, K.Vīdušs, G.Žīgurs, E.Kalve.) 

PRET: 0 

ATTURAS: 0 

 

2. LAF budžeta plāns.  

 

- Tehniskā dienesta iesniegums par budžetu. 

Tiek nolasīts TD iesniegums. Notiek diskusija. Izskan atkārtots ieteikums nozīmēt 1 konkrētu 

personu Tehniskajā dienestā, kas nesīs visa veida atbildību par LAF iegādātajām iekārtām – 

konkrēti – automašīnu svariem. 

 

Nolēma: 

Pieņemt zināšanai TD budžeta iesniegumu, iekļaut LAF budžetā nepārsniedzot 3000 eur tehniskā 

dienesta izdevumiem, tai skaitā komandējumiem un saimniecības izdevumiem. Tehniskajam 

dienestam nozīmēt personu, kas turpmāk atbildēs par visu tehniskā dienesta inventāru.  

 

Balsojums: 

PAR: 9 (J.Naglis, A.Zvingēvics, L.Medne, J.Krastiņš, I.Ulme (uz pilnvaras pamata pārstāv 

G.Kosoju), V.Brutāns, K.Vīdušs, G.Žīgurs, E.Kalve.) 

PRET: 0 

ATTURAS: 0 

 

- SAK komisijas iesniegums. 

 

SAK priekšsēdētājs E.Kalve lūdz prezidijam izskatīt iespēju piešķirt finansējumu minirallija 

popularizēšanai 1000 eur apjomā. Notiek diskusija.  

 

Nolēma: 

Atbalstīt SAK ideju par minirallija popularizēšanu, samazinot LAF sekretariāta daļu par minirallija 

licencēm uz 10 eur, pārējo novirzot SAK. Šis lēmums attiecas tikai uz 2018.gada sezonu bet var tikt 

pārskatīts sezonas laikā. 



 

Balsojums: 

PAR: 9 (J.Naglis, A.Zvingēvics, L.Medne, J.Krastiņš, I.Ulme (uz pilnvaras pamata pārstāv 

G.Kosoju), V.Brutāns, K.Vīdušs, G.Žīgurs, E.Kalve.) 

PRET: 0 

ATTURAS: 0 

 

- J. Tomsona iesniegums par finansējuma piešķiršanu. 

 

Nolēma: 

Piešķirt J.Tomsonam 800 eur dalībai sacensībās 2018.gadā. 

 

Balsojums: 

PAR: 9 (J.Naglis, A.Zvingēvics, L.Medne, J.Krastiņš, I.Ulme (uz pilnvaras pamata pārstāv 

G.Kosoju), V.Brutāns, K.Vīdušs, G.Žīgurs, E.Kalve.) 

PRET: 0 

ATTURAS: 0 

 

3. Drifta un dragreisa atdalīšana no šosejas komisijas un jaunas struktūrvienības izveide. 

 

Šosejas komisijas biedru pilnsapulcē nebija ieradies kvorums līdz ar to lēmums par jaunas 

struktūrvienības izveidi netika pieņemts. Nepieciešams sasaukt atkārtoto sapulci. 

 

Nolēma: 

Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz atkārtotās sapulces norisei un lēmuma paziņošanai. Jaunā 

struktūrvienība varēs pilnvērtīgi darboties arī ja netiks apstiprināta LAF Biedru sapulcē jo 

Prezidijam ir tiesības apstiprināt visus jautājumus starp sapulcēm. 

 

Balsojums: 

PAR: 9 (J.Naglis, A.Zvingēvics, L.Medne, J.Krastiņš, I.Ulme (uz pilnvaras pamata pārstāv 

G.Kosoju), V.Brutāns, K.Vīdušs, G.Žīgurs, E.Kalve.) 

PRET: 0 

ATTURAS: 0 

 

4. Gatavošanās LAF biedru pilnsapulcei. 

 

Ieteiktie LAF Sporta kodeksa labojumi un papildinājumi: 

 

1. Kodeksā iekļaut to, ka Apelācijas tiesas sastāvu ievēl biedru pilnsapulce. 

2. Kodeksa punkts 12.5 – Ja tiesas vadītājam ir interešu konflikts, tad tiesa no sava vidus ievēl 

citu vadītāju. 

3. Pilnsapulcē jāparedz, ka, ja apstiprina šādas apelācijas tiesas izmaiņas, tad lai arī var uzreiz 

ievēlēt Apelācijas tiesas jauno sastāvu. 

4. Izmainīt Apelācijas iesniegšanas termiņu uz 96h (kā FIA) un papildināt ar to ka komisāri 14 

dienu laikā pēc lēmumap ieņemšanas to var mainīt ja, atklājušies jauni, nezināmi apstākļi ( 

kā FIA) 

 

Ieteiktās izmaiņas lAF statūtos par kurām jānobalso 2/3 no kopējo biedru skaita 

 

1. Punkts 5.4 nav aktuāls, jo LAF vairs nav fizisku biedru, tāpēc šo arī vajadzētu dzēst. 

 

 Nolēma: 

Sagatavot attiecīgos labojumus uz LAF biedru pilnsapulci balsošanai, kā arī papildināt ar tiem 

labojumiem, kas netika apstiprināti 2017.beidru sapulcē, nepietiekama biedru skaita dēļ. 

 



Balsojums: 

PAR: 9 (J.Naglis, A.Zvingēvics, L.Medne, J.Krastiņš, I.Ulme (uz pilnvaras pamata pārstāv 

G.Kosoju), V.Brutāns, K.Vīdušs, G.Žīgurs, E.Kalve.) 

PRET: 0 

ATTURAS: 0 

 

- Iesniegums no TD par Statūtu papildinājumiem. 

 

Notiek diskusija. 

 

 Nolēma: 

Neatbalstīt tālākai virzīšanai TD sagatavotos Statūtu papildinājumus. Nav nepieciešams paplašināt 

Prezidijā cilvēku skaitu. Visas prezidija sēdes ir atklātas un ja kādam ir interese var tās brīvi 

apmeklēt. 

 

Balsojums: 

PAR: 9 (J.Naglis, A.Zvingēvics, L.Medne, J.Krastiņš, I.Ulme (uz pilnvaras pamata pārstāv 

G.Kosoju), V.Brutāns, K.Vīdušs, G.Žīgurs, E.Kalve.) 

PRET: 0 

ATTURAS: 0 

 

6. Dažādi. 

 

- L.Medne ziņo par jaunās likumdošanas ietekmi uz LAF, saistībā ar personas datu 

aizsardzību. Tiks piesaistīts speciālists, kas izstrādās procedūras atbilstoši visām prasībām 

un LAF specifikai. K.Pavlovska ziņo, ka ir sagatavojusi īsu aprakstu par to, kas svarīgākais 

jāzina sacensību organizatoriem, saistībā ar personas datu aizsardzību.  

 

Nolēma: 

Pieņemt zināšanai, K.Pavlvoskai izsūtīt visu komisiju vadītājiem informāciju, kas jāņem vērā 

saistībā ar personas datu aizsardzību.. 

 

 

- I.Ulme ziņo, ka jaunais krosa komisijas vadītājs lūdz prezidiju apstiprināt krosa komisijas 

locekļu skaita palielinājumu uz 11 cilvēkiem.  

- J.Krastiņš rallija komisijas vārdā lūdz prezidiju apstiprināt rallija komisijas locekļu skaita 

palielinājumu uz 12 cilvēkiem. 

 

Nolēma: 

Apstiprināt krosa komisiju 11 un rallija komisiju 12 cilvēku sastāvā. 

 

Balsojums: 

PAR: 9 (J.Naglis, A.Zvingēvics, L.Medne, J.Krastiņš, I.Ulme (uz pilnvaras pamata pārstāv 

G.Kosoju), V.Brutāns, K.Vīdušs, G.Žīgurs, E.Kalve.) 

PRET: 0 

ATTURAS: 0 

 

 

Nākamā prezidija sēde noteikta uz 7.martu. 

Sēde beidzās plkst. 20.00 

 

Sēdes vadītājs : J.Naglis 


