
 

LAF Trofi reidu komisijas biedru pilnsapulces 
PROTOKOLS 

 
2018.gada 20.janvāris. plkst.18:30 

 
Darba kārtība: 

1. Sapulces atklāšana. 

2.  Mandātu komisijas ziņojums. 

3. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana. 

4. Sapulces darba kārtības un reglamenta apstiprināšana. 

5. Trofi reidu komisijas priekšsēdētāja uzruna biedriem, jaunumi un darbības pārskats. 

6. Dažādi. 

7. Sapulces noslēgums. 

 

1. Sapulci atklāj Trofi reidu komisijas Padomes priekšsēdētājs Krišjānis Vīdušs.  

2. Mandātu komisijas ziņojums. 

Mandātu komisija ziņo, ka kopējais LAF TRK biedru skaits ir 96. Uz Pilnsapulci 

ieradušies un ar pilnvarām pārstāv 52 biedri. Sapulce ir lemttiesīga. 

3. Balsu skaitīšanas komisijas vēlēšanas. Priekšlikums balsu skaitīšanas komisijā ievēlēt 

Gabrielu Žīguru. Notiek balsošana. 

Balsojumā par – vienbalsīgi. 

4. Sapulces darba kārtības un reglamenta apstiprināšana. 

Sapulces Dienas kārtība apstiprināta. 

5. K.Vīdušs uzrunā klātesošos, apsveicot tos ar sezonas veiksmīgo noslēgumu. Tā kā 

lielākai daļai no klātesošajiem biedriem šī ir pirmā Trofi reidu komisijas pilnsapulce, 

tad tiek izskaidrots šīs sapulces vajadzība un biedru pienākumi. Sapulcē katram no 

licences turētājiem ir viena balss. Komisija darbojas pie sacensību kalendāra izveides 

un tas ir pieejams internetvietnē trofi.lv. Pēc Latvijas automobiļu federācijas 

Prezidija lūguma, ņemot vērā, ka Rallija reidu komisijā vairs nenotiek aktīvas 

sacensības LV teritorijā, tika pieņemts lēmums, ko vēl jāapstiprina visu LAF biedru 

pilnsapulcē 24.februārī, par Rallija reidu komisijas pievienošanu Trofi reidu komisijai. 

Pēc galīgā apstiprinājuma, komisija uzņemsies rūpes par šī sporta veida attīstību un 

uzturēšanu savas kompetences ietvaros. Vai biedri atbalsta šādu lēmumu? Notiek 

balsojums. 

Balsojumā par – vienbalsīgi. 

6. Krišjānis ziņo par to, ka ir izveidota sportistu licencēšanas iespēja internetvietnē 

laflicences.lv, kur katrs, aizpildot un nosūtot attālināti nepieciešamo informāciju, 



varēs iegūt atbilstošā autosporta licenci. Licence ir jānokārto līdz pirmajām 

sacensībām. 

Tiek ziņots par LAF biedru pilnsapulci, kura notiks š.g. 24.februārī. Šī gada pilnsapulce 

ir zīmīga ar to, ka ir jāievēl nākamais Automobiļu federācijas prezidents. Pieteikumi 

kandidatūru izvirzīšanai tiek pieņemti līdz š.g. 24.janvārim. 

K. Vīdušs - vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav. 

7. Sapulce tiek slēgta pl. 18:45 

Protokolēja: G.Žīgurs 

 


