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LATVIJAS AUTOMOBIĻU FEDERĀCIJAS  

ŠOSEJAS KOMISIJA  
BIEDRU PILNSAPULCES PROTOKOLS 

Rīga, 20.03.2019 
Biķernieku kompleksā sporta bāzes administrācijas ēka 

S.Eizenšteina iela 16 
 
Sapulci vada –J. Ducmanis  
Protokolē – L. Medne 
Sapulces sākums 19:00 
 
Biedrības „Latvijas Automobiļu federācija” (LAF) (reģistrācijas Nr.: 500080226714) struktūrvienības Šosejas 
komisija sasauca un izsludināja šosejas komisijas biedru sapulci LAF oficiālajā mājas lapā www.laf.lv 
15.02.2019. 
Sapulce notiek 2019. gada 16.martā, Biķernieku kompleksajā sporta bāzes administrācijas ēkā, Rīgā, 
S.Eizenšteina ielā 16. 
Sēdes dalībnieki: Saskaņā ar LAF Struktūrvienības šosejas komisijas nolikumu punktu #3.4., biedri, kuri ir 
tiesīgi piedalīties sapulcē un lemt, ir 108 (viens simts astoņi). Sapulcē ieradušies personīgi un ar pilnvarām 
pārstāvēti 71 ( septiņdesmit viens) biedrs.  
Pamatojoties uz LAF Struktūrvienības Šosejas komisijas nolikuma punktu 5.1.  sapulce ir lemttiesīga un tiks 
izskatīta sekojoša darba kārtība 
 

1. Dalībnieku reģistrācija  
2. Sapulces atklāšana. 
3. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana. 
4. Darba kārtības apstiprināšana. 
5. LAF Šosejas komisijas padomes priekšsēdētāju kandidātu uzstāšanās. 
6. Debates, jautājumi un atbildes 
7. LAF Šosejas komisijas padomes priekšsēdētāja vēlēšana 
8. Sapulces noslēgums 

 
Sapulces vadītājs ziņo atklājot sapulces sēdi un lūdz apstiprināt darba kārtību, kā arī lūdz sapulci nobalsot 
par to vai 4 (četri) biedri, kas iestājušies un licences izņēmuši 2019.gadā var saņemt balsi šajā sapulcē, jo 
atbilstoši Šosejas komisijas nolikumam lemttiesīgi šajā sapulcē ir sportisiti ar 2018.gada licencēm.  
 
PAR - 59 
PRET - 6 
ATTURAS – 6 
 
Sapulces vadītājs lūdz izsniegt balsošanas mandātus minētajiem biedriem un balsstiesīgās personas tiek 
palielinātas uz 75 
 
Par protokolistu nozīmē L. Medni 
Par  balsu skaitīšanas komisiju G. Ķeipānu un R. Elbakjanu 
Sapulces vadītājs lūdz sapulci ar savu balsojumu apstiprināt augstāk minēto. 
 
PAR - 75 
PRET - 0 
ATTURAS – 0 
 
Sapulces vadītājs J .Ducmanis turpina ar LAF Šosejas komisijas padomes priekšsēdētāja vēlēšanām. Ir 
pieteikušies 2 kandidāti: J.Ducmanis  un K.Priedītis. 
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J.Ducmanis prezentē savas līdzšinējās darbības, kā šosejas komisijas padomes priekšsēdētāja atskaiti un 
plānu nākošajiem 4 gadiem.  
 
Sapulci turpina K.Priedītis ar savu prezentāciju. 
 
Pēc prezentācijām lūdz klātesošos uzdot jautājumus. 
 
Klātesošie uzdod jautājumu vai abi kandidāti varētu strādāt vienā komandā ?  
 
J.Ducmanis  - sadarbība jau esot bijusi līdz šim un noteikti, ka varētu arī atrast kopīgu valodu arī turpmāk. 
K.Priedītis – noteikti, jo esmu jau J.Ducmani iekļāvis savā padomes sastāvā, ja mani ievēlēs. 
 
Notiek diskusija par situāciju valstī un, ka autosportam pašlaik ir kritiska situācija. 
Sapulces vadītājs lūdz pāriet pie balsošanas un lūdz klātesošos balsot par vai pret. 
 
 
Balsojums par J.Ducmani: 
 
PAR - 65 
PRET – 10 
 
Balsojums par K.Priedīti 
 
PAR - 10 
PRET – 65 
 
Par LAF Šosejas komisijas padomes priekšsēdētāju uz 4 gadiem tiek ievēlēts J.Ducmanis. 
J Ducmani pateicas par uzticību un lūdz nobalsot arī par piedāvāto padomes sastāvu. 
 
Klātesošie lūdz brīvajā padomes locekļa vietā iekļaut K.Priedīti. 
 
J.Ducmanis piekrīt. 
 
Balsojums par piedāvāto Padomes sastāvu: 
Šosejas komisijas Padomes priekšsēdētājs Jānis Ducmanis 
Šosejas komisijas Padomes biedri:  Andis Meilands 
     Mārtiņš Lagzdiņš 
     Aigars Zviedris 
     Matīss Mežaks 
     Ainars Šenfelds 
     Andris Griķis 
     Kārlis Priedītis 
     Gunārs Ķeipāns 
 
PAR - 75 
PRET - 0 
ATTURAS – 0 
 
Sēde slēgta 20:30 

 
 


