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1. nodaļa. Biedrības nosaukums 

 

Biedrības nosaukums ir “LATVIJAS AUTOMOBIĻU FEDERĀCIJA”, saīsinājumā - 

LAF, turpmāk tekstā - Biedrība. 

 

2. nodaļa. Biedrības mērķi un uzdevumi  

 

2.1.  Biedrības mērķis ir apvienot savus biedrus, lai: 

2.1.1. nodrošinātu automobilistu kustības vienotību un aizsargātu tās materiālas un morālas 

intereses visā Latvijas Republikas teritorijā un ārvalstīs;  

2.1.2. veicinātu starptautisko auto satiksmi un tūrismu, uzlabotu apkārtējo vidi; 

2.1.3. organizētu autosporta un auto tūrisma pasākumus, radītu iespēju Latvijas Republikas 

iedzīvotajiem nodarboties ar autosportu un auto tūrismu; 

2.1.4. sekmētu LAF, LAF biedru inventāra un apkalpošanas dienestu uzlabošanu; 

2.1.5. pārstāvētu Latvijas Republiku Starptautiskajā automobiļu federācijā (FIA); 

2.1.6. attīstītu sakarus ar Latvijas Republikas un ārvalstu komercsabiedrībām un 

organizācijām, kuras ir ieinteresētas sekmēt Latvijas Republikas autosporta un auto 

tūrisma attīstību; 

2.1.7. izstrādātu un īstenotu autosporta ilgtermiņa plānus un programmas; 

2.1.8. koordinētu komisiju, klubu un sekciju darbību; 

2.1.9. sastādītu Latvijas Republikas teritorijā notiekošo autosporta sacensību kalendārus, 

apstiprinātu to nolikumus un izdotu citu autosporta un auto tūrismu reglamentējošu 

dokumentāciju; 

2.1.10. pārraudzītu LAF struktūrvienību kompetencē esošas starptautiskas, valsts, pilsētu un 

rajona mēroga sacensību norises un termiņus; 

2.1.11. apstiprinātu dalībniekus, komandu sastāvus un delegātus līdzdalībai Latvijas 

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

2.1.12. organizētu starptautisko un nacionālo licenču saņemšanu; 

2.1.13. veiktu pasākumus treneru, speciālistu un tiesnešu sagatavošana un kvalifikācijas 

celšanā; 

2.1.14. atestētu sporta bāzes, sacīkšu trases u.c. sporta objektus, kas paredzēti autosporta 

sacensību norisei; 

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

apbalvojumu piešķiršanu. Noteiktā kartībā izskatītu disciplināros jautājumus; 

2.1.16. izskatītu iespējas un veikt savu līdzekļu asignēšanu citām organizācijām, kā dalības 

maksu sporta programmu un pasākumu īstenošanai; 

2.1.17. organizētu reklāmu LAF pasākumu popularizēšanai, izdotu vienreizējus un 

periodiskus sporta un tehniskos izdevumus, TV un radio pārraidēs; 

2.1.18. slēgtu līgumus u.c. darījumus materiāli tehniskās bāzes veidošanai un 

nostiprināšanai; 

2.1.19. apzinātu Latvijas valsts autosporta vēsturi. 

 

2.2. pārvaldītu un izmantotu LAF finanšu līdzekļus sekmīgai LAF mērķu sasniegšanai. LAF 

finanšu līdzekļus veido LAF ieņēmumi, kurus sastāda biedru veiktās iemaksas, valsts, 

pašvaldību, juridisko un fizisko personu līdzekļi, kā arī saņemtie ziedojumi un 

starptautiskās sporta federācijas (FIA) atskaitījumi; 
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3. nodaļa. Biedrības darbības termiņš 

 

Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku. 

 

 

4. nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana  

 

4.1. Biedrībā var iestāties jebkurš sporta klubs un citas juridiskās personas: 

4.1.1. iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu;  

4.1.2. samaksājot Prezidija noteikto biedra iestāšanās maksu; 

4.1.3. pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka    

Prezidijs; 

4.1.4. Biedrības attiecīgā sporta veida struktūrvienības vadītāja rekomendācija; 

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem Sekretariāts. 

4.2.1. Sekretariātā pieteicēja lūgums ir jāizskata vienas nedēļas laikā no visu 

nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža.  

4.2.2. Atteikuma gadījumā Sekretariāta motivēts noraidošs lēmums rakstveidā jāpaziņo 

pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža. 

4.2.3. Sekretariāta noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt Prezidijam. Ja 

arī Prezidijs noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības 

biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk, kā pēc gada termiņa 

izbeigšanās. 

4.3. Biedrs var jebkura laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to sekretariātam. 

4.4. Biedru var izslēgt no Biedrības ar Prezidija lēmumu, ja: 

4.4.1. biedrs nepilda Biedru sapulces, Prezidija, Sekretariāta vai attiecīgas sporta veida 

komisijas lēmumus, 

4.4.2. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības; 

4.4.3. biedrs veic darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos un LAF Nacionālajā sporta 

kodeksā noteikto. 

4.5. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu Prezidijs izskata tuvākas sēdes laikā, 

uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā 

biedra neierašanās nav šķērslis Prezidija lēmuma pieņemšanai. Prezidija lēmums par 

biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā 

izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža. 

 

5. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi 

 

5.1. Biedrības biedru tiesības: 

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē; 

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaita iepazīties ar visu Biedrības 

institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem; 

5.1.3. saskaņā ar LAF Nacionālo sporta kodeksu piedalīties visos Biedrības organizētajos 

pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tas uzlabošanu, 

aizstāvēt savu viedokli; 

5.1.4. izmantot Biedrības mantu Prezidija, vai attiecīgo sporta veidu komisiju noteiktajā 

kartībā; 

5.2. Biedrības biedriem ir vienādas tiesības. 

5.3. Prezidijs var noteikt biedra kandidāta statusu, paredzot ierobežotu biedra tiesību un 

pienākumu apjomu. 

5.4. Biedrības biedru pienākumi: 
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5.4.1. ievērot Biedrības statūtus, LAF Nacionālo sporta kodeksu un pildīt Biedru 

sapulces, Prezidija un attiecīgo sporta veidu komisiju lēmumus; 

5.4.2. regulāri maksāt biedra naudu; 

5.4.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu realizēšanu un uzdevumu 

izpildi, tai skaitā sekmēt finanšu resursu piesaisti un to izmantošanu, tādējādi 

realizējot autosporta pārstāvību un LAF kā sporta federācijas tiesību un pienākumu 

izpildi; 

5.4.4. godprātīgi ieverot sporta ētikas principus. 

5.5. Biedram var noteikt saistības ar Biedru sapulces vai Prezidija lēmumu. Nosakot biedram 

saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra rakstiska 

informēšana par saistību noteikšanu. 

 

 

6. nodaļa. Biedrības struktūrvienības 

 

6.1. Ar Prezidija lēmumu var tikt izveidotas Biedrības sporta veidu, teritoriālas un citas 

struktūrvienības. 

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, ka ari attiecības ar Biedrību regulē 

struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Prezidijs. 

 

 

7. nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana 

 

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija. 

7.2. Prezidijs sasauc kārtējo Biedru sapulci reizi gadā, ne vēlāk, kā līdz katra gada  

31.martam.  

7.3. Biedrības biedram biedru sapulcē ir viena balss.  

7.4. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru 

sapulcē personīgi vai tikt pārstāvēti ar rakstisku pilnvarojumu pilnvarniekam. Viens 

pilnvarnieks drīkst pārstāvēt ne vairāk kā vienu pilnvarotāju. 

7.5. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc Prezidija iniciatīvas vai, ja to rakstveidā 

pieprasa ne mazāk kā 1/10 daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.  

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

lapā, ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms sapulces. 

7.7. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem. 

7.8. Ja Biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, piecu nedēļu laikā tiek sasaukta 

atkārtota Biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru 

skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri. 

7.9. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem 

biedriem. 

7.10. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu vai turpināšanu ir 

pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem. 

7.11. Biedru sapulce, atklāti balsojot, uz 4 (četriem) gadiem ievēl Biedrības prezidentu, kas 

vada Prezidija darbu. Biedrības prezidents var tikt ievēlēts atkārtoti bez pārtraukuma uz 

tādu pašu termiņu ne vairāk kā vienu reizi.  

7.12. Biedrības prezidenta kandidatūru vienu reizi 4 ( četros) gados izvirza 10  ( desmit) 

procenti no biedrības biedriem, kas ir samaksājuši biedra naudu uz iepriekšējā gada ( par 

kuru notiek sapulce)  31.decembri.  

7.13. Biedru sapulce apstiprina prezidenta izvirzītos viceprezidentus. 
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7.14. Biedru sapulce apstiprina Sporta komisiju, kas ir LAF struktūrvienības, sapulcē 

izvirzītos valdes locekļus. 

 

 

8. nodaļa. Biedrības izpildinstitūcija 

 

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir Prezidijs. 

8.2. Prezidija sastāvs: 

8.2.1. Biedru sapulcē ievelēts prezidents/e; 

8.2.2. Biedru sapulcē apstiprināti trīs viceprezidenti; 

8.2.3. Sporta komisiju sapulces izvirzītie un biedru sapulces apstiprinātie sporta komisiju 

vadītāji; 

8.2.4. Ģenerālsekretārs/e; 

8.2.5. Persona, kas ievēlēta FIA komisijā vai citā FIA izpildinstitūcijā uz laiku kamēr tā 

pilda savus uzdevumus šajā amatā.  

 

8.3. Biedrības prezidents un ģenerālsekretārs ir tiesīgi Biedrību pārstāvēt atsevišķi. Pārējie 

prezidija locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību kopā ar vēl vismaz diviem Prezidija 

locekļiem. 

8.4. Prezidijs ir tiesīgs izlemt visus jautājumus, kas nav Biedru sapulces kompetencē. 

8.5. Prezidijs atskaitās Biedru sapulcei. 

8.6. Prezidija sēdes ir pilntiesīgas, ja tajās piedalās ne mazāk kā divas trešdaļas no Prezidija 

locekļiem. 

8.7. Prezidija sēdes vada Prezidents, viceprezidents vai ģenerālsekretārs. 

8.8. Lēmumus Prezidijs pieņem ar klātesošo Prezidija locekļu balsu vairākumu. Balsu 

vienlīdzības gadījumā prezidents ar savu balsi izšķir jautājumu. 

8.9. Prezidijs var lūgt citus biedrus vai attiecīgos speciālistus piedalīties specifisku jautājumu 

izpētē. Šīm uzaicinātājam personām nav balsstiesību. 

8.10.  Prezidijs izskata šādus jautājumus: 

8.10.1. sasauc Biedru sapulces un sagatavo izskatīšanai nepieciešamos jautājumus; 

8.10.2. organizē sapulces lēmumu izpildi; 

8.10.3. izstrādā un iesniedz sapulcei Biedrības darbības ilgtermiņa plānus un programmas, 

priekšlikumus Biedrības darba pilnveidošanai; 

8.10.4. analizē Biedrības saimnieciskas un finansiālas darbības rezultātus un sniedz 

pārskatus par tiem sapulcei; 

8.10.5. apstiprina Biedrības gada pārskatu, ieņēmumu un izdevumu tāmi un rīkojas ar tās 

līdzekļiem; 

8.10.6. apstiprina sekretariāta štatus un atalgojumu; 

8.10.7. apstiprina licenču izsniegšanas kartību un nolikumu; 

8.10.8. sekretariāta atteikuma gadījumā, lemj par juridisko personu uzņemšanu par 

Biedrības biedriem; 

8.10.9. pēc prezidenta ierosinājuma apstiprina ģenerālsekretāru; 

8.10.10.apstiprina LAF sporta komisiju pilnsapulces ievēlētos  sporta komisiju vadītājus; 

8.10.11.lemj par struktūrvienību izveidošanu, saimniecisko vienību izveidošanu un  

uzņēmumu dibināšanu un likvidēšanu; 

8.10.12.lemj par nepieciešamo kredītu ņemšanu un pilnvaro personas attiecīgajam 

darbībām; 

8.10.13.lemj par kustama un nekustama īpašuma iegūšanu un atsavināšanu; 

8.10.14.izskata un lemj visus ar autosportu saistītos jautājumus. 
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8.10.15. izskata un lemj jautājumus par Biedrības sadarbību ar Starptautisko automobiļu 

federāciju ( FIA). 

8.11. Biedrības Prezidija praktisko un lietvedības darbību nodrošina Sekretariāts. 

8.12. Sekretariāta pamatsastāvs: 

8.12.1. Ģenerālsekretārs/e; 

8.12.2. Grāmatvedis/e; 

8.12.3. Sekretārs/e; 

8.12.4. Preses sekretārs/e; 

8.13. Sekretariāta darbu, saskaņā ar Prezidija un prezidenta lēmumiem vada 

ģenerālsekretārs/e. 

 

 

 

9.nodaļa. Revīzijas komisija 

 

8.13. Biedrības katra pārskata gada finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic 

zvērināts revidents kurus uz diviem gadiem apstiprina Biedru sapulce. 

8.14. Biedrības gada pārskata kontrolei var tikt nozīmēta Revīzijas komisija; 

8.15. Revīzijas komisijas loceklis nevar būt Prezidija loceklis. 

8.16. Revīzijas komisijas pienākumi: 

8.16.1. veikt Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju; 

8.16.2. dot Biedrības sapulcei atzinumu par Biedrības budžeta pārskatu; 

8.16.3. izvērtēt Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu; 

8.16.4. sniegt ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskas darbības uzlabošanu; 

 

 

9. nodaļa. Biedru nauda 

 

9.1. Biedrības biedri maksā Prezidija noteikto biedru naudu vienu reizi gadā. 

9.2. Ja biedrs nav nomaksājis Prezidija noteikto biedra naudu līdz nākamā gada 

31.decembrim, tas tiek izslēgts no Biedrības biedru saraksta. 

9.3. Ja biedrs nav maksājis biedra naudu vairāk kā 2 gadus tad biedram jāveic iestāšanās 

process no jauna saskaņā ar Statūtu 4. punktu  

 

 

Biedrības sapulces pilnvarotais pārstāvis:  

 

LAF prezidents R.Kisiels 

 

______________________ 

 

 

Statūti jaunā redakcijā apstiprināti biedrības sapulcē Rīgā, 2022.gada 30.martā 

 


