
 
LATVIJAS AUTOMOBIĻU FEDERĀCIJAS 

 BIEDRU SAPULCE PROTOKOLS 

 

 

14.03.2015 

Rīgā, Viesnīcas „Tomo” konferenču zāle. 

 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

 

10:00 – 10:30 Sapulces dalībnieku reģistrācija 

10:30 – 10:35 Mandātu komisijas ziņojums 

10:35 – 10:40 Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana 

10:40 – 10:45 Sapulces darba kārtības un reglamenta apstiprināšana 

10:45 – 11:30 LAF Prezidenta atskaite par 2014.gada darbību 

- LAF Junioru Akadēmijas projekta realizācija 

- Klubu sacensību problēmas un risinājumi 

11:30 – 11:40 LAF 2014. gada pārskata apstiprināšana 

11:40 – 11:50 LAF 2015. gada budžeta apstiprināšana 

11:50 – 12:40 Grozījumi LAF sporta kodeksā 

12:40 – 13:40 Aktuālās izmaiņas valdes locekļu atbildībā  

14:00              Sapulces noslēgums 

  

Sēdes sākums plkst 18.00 

Sēdi vada – LAF prezidents Jānis Naglis. 

Protokolē – Linda Medne. 

 
J.Naglis atklāj sapulci un pateicas visiem, kas ir ieradušies.  

Dalībniekus reģistrēja I.Gaigole. 

Ziņojums: 

Saskaņā ar LAF Statūtu punktu 7.2 LAF  juridiskie biedri ir  117.   

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

vairāk kā puse no biedriem  

Uz sapulci ir ieradušies un ar pilnvarām pārstāvēti 59 biedri.    

Tātad  sapulce ir  lemttiesīga. 

 

Balsojums par atklāšanu: 

par 59 

pret 0 

atturas 0 

  

Darba kārtības apstiprināšana. 

Balsojums: par 59 

pret 0 

atturas 0 

Tiek izvirzīti balsu skaitītāji: 

Arnis Ronis  un Viesturs Saukāns. 

Balsojums: Balsojums: par 59 

pret 0 

atturas 0 

 



 

 

 

 

 

 

Priekšlikums sapulces reglamentam: 

Prezidenta atskaitei 20 min 

Debatēm  

 

Vienai personai 

pirmā reize 5 min. 

otrā reize 3 min 

trešā reize  - nav iespējas 

 

Balsojums: Balsojums: par 59 

pret 0 

atturas 0 

 

 J.Nagļa pārskats par LAF darbību: 

1. 

J.Naglis runā par aizvadīto Šosejas komisijas biedru sapulci, kur  notika komisijas vadības 

velēšanas un tās lēmumu 

Informē par izmaiņām prezidija sastāvā un aicina : 

1) balsot par Raimonda Cabuļa atbrīvošanu no šosejas komisijas priekšsēdētāja pienākumiem 

Balsojums: par 55 

pret 4 

atturas 0 

2) balsot par Jāņa Ducmaņa ievēlēšanu Šosejas komisijas priekšsēdētāja amatam 

Balsojums: par 55 

pret 0 

atturas 4 

 

Ar balsu vairākumu Jānis Ducmanis tiek iekļauts LAF prezidija sastāva. 

 

J.Naglis par LAF Juridisko biedru skaitu: 

Pozitīvi vērtē finanšu disciplinētības pieaugumu no biedrību puses attiecība pret LAF- uz gada 

sākumu tie bija 105 uz sapulci 117. Prezentē licencēto sportistu skaitu pa sporta veidu komisijām. 

Iesaka paplašināt tiesnešu darbību kartinga komisijas ietvaros. 

Runā par FIA Institūta piešķirtā finansējuma izlietojumu LAF jauniešu projektam. iepazīstina ar tā 

līdzfinansējuma sadali. 

Interesentiem par finansējuma izlietojumu aicina uzdot jautājumus projekta realizētājiem. Jautājumi 

netiek uzdoti   LAF Junior Akadēmijai, R.Nitišam un K.Calko.  

Atzīmē, ka tieši šis projekts ļāva arī veiksmīgi startēt FIA Junior akadēmijas skolā Beātei Klipai. 

Šie arī bijusi Junior Akadēmijas vārda nesēji, kuri paši sevi veiksmīgi pratuši pieskaitīt mediju 

uzmanību, prezentējot sevi dažādos sociālajos interneta portālos. 

Informē par nākamo projektu, kuram gatavojamiem- FIA drošība projektu. kurš dos iespēju LAF 

iegadāties tehniku, lai nodrošinātu palīdzību sportistu dzīvības glābšanai. 

J.Naglis runā par LAF biedru un sportistu aktivitātēm starptautiskajā apritē, FIA augsti novērtē F IA 

Aautokrosa un Rallija čempionātu rīkotāju ieguldījumu, mūsu sportistu sasniegto. 

Balsojums: par 55 

pret 4 

atturas 0 -  D.Damberga vadībā ,  

 

Sēdes vadītājs lūdz balsot par Sandras Vilcānes zvērināta revidenta biroja apstiprināšanu 2014. un 

2015. gadam. 

 



PAR - 65 

PRET - 0 

ATTURAS - 0 

 

Vienbalsīgi apstiprina Sandras Vilcānes zvērināta revidenta biroju, kā revīzijas veicēju 

2014.un 2015.gadiem. 

 

J. Naglis turpina un lūdz balsot par 2014.gada  budžeta plānu. 

 

PAR - 65 

PRET - 0 

ATTURAS - 0 

 

Vienbalsīgi apstiprina 2014.gada budžeta plānu. 

 

LAF Statūtu grozījumi.  

 

Punkts 7.5. Biedru sapulce un tās darba kartība tiek izziņota Biedrības oficiālajā interneta mājas 

lapā, ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms sapulces. 

 

PAR - 65 

PRET - 0 

ATTURAS - 0 

Ar balsu vairākumu nolēma veikt izmaiņas LAF statūtu punktā 7.5 

 

J.Naglis turpina un lūdz apstiprināt LAF Diferencēto biedru naudu nolikumu 2014.gadam. Veiktas 

nelielas izmaiņas sakarā ar pāreju uz eiro 

 

PAR - 65 

PRET - 0 

ATTURAS - 0 

 

Ar balsu vairākumu apstiprina LAF Diferencēto biedru naudu nolikumu 2014.gadam. 

 

J.Naglis turpina ar LAF Prezidenta pieteikuma programmu nākamajiem 4 gadiem un izvirza 

viceprezidentus A. Zvingēvicu un R. Kisielu. 

Lūdz balsot par LAF Prezidentu. 

 

PAR - 65 

PRET - 0 

ATTURAS - 0 

 

Ar balsu vairākumu par LAF Prezidentu nākamajiem 4 gadiem tiek ievēlēts J.Naglis. 

 

J.Naglis lūdz balsot par viceprezidentu apstiprināšanu. 

 

PAR - 60 

PRET – 2 

ATTURAS - 3 

 

Ar balsu vairākumu par LAF viceprezidentiem tiek aptirpināti A.Zvingēvics un R.Kisiels. 

 

Sēdes vadītājs lūdz turpināt ar LAF izpildinstitūcijas izmaiņu apstiprināšanu. 

Sakarā ar darbības pārtraukšanu LAF sporta komisijas vadītāja amatā vai pilnvaru izbeigšanos lūdz 

izslēgt no LAF prezidija sekojošus prezidija locekļus: 

 

Reinis Pozņaks Kartinga komisijas priekšsēdētājs 



Krišjānis Vīdušs Tofi-reidu komisijas padomes priekšsēdētājs 

 

Pamatojoties darbības pārtraukšanu LAF sporta komisiju vadītāja amatā, ar balsu vairākumu 

nolēma, ka minētie prezidija locekļi atstāj amatu LAF Prezidijā. 

 

Sēdes vadītājs lūdz apstiprināt LAF Prezidiju sekojošās sastāvā. 

 

Vārds uzvārds Amats 

Jānis Naglis Prezidents 

Andris Zvingēvics Viceprezidents 

Raimonds Kisiels Viceprezidents 

Linda Medne Ģenerālsekretāre 

Jānis Krastiņš Rallija komisijas padomes priekšsēdētājs 

Inta Ulme   Krosa komisijas padomes priekšsēdētāja 

Raimonds Cabulis Šosejas komisijas padomes priekšsēdētājs 

Gabriels Žīgurs Rallija reidu komisijas padomes priekšsēdētājs 

Aleksandrs 

Budovskis 

Kartinga komisijas padomes priekšsēdētājs 

Juris Mūrnieks Standartautomobiļu komisijas padomes 

priekšsēdētājs 

 

 
Ar balsu vairākumu tiek apstiprināti LAF Prezidija locekļi minētajā sastāvā. 

 

Sapulces vadītājs pateicas  viesiem klātesošajiem un noslēdz sēdi.   

 

Sapulces vadītājs       J.Naglis 

 

Protokoliste       L. Medne 
 

 

 

 

 

 

 

 


