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Darba kārtība
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Darba kārtības apstiprināšana:
- darba kārtības papildināšana
R.Jaunzema soda mēra pārskatīšana
Pētījums par ziedojumu apjomu izmaiņām pēc jauno UIN likmju piemērošanas
J.Vītola iesniegums par drošības karkasu sertificēšanu
A.Laipnieka priekšlikums
Komisiju ziņojumi:
Šosejas komisijas iesniegums
Rallija reidu komisijas ziņojums par Rallija Karuseļa čempionātu

19:00
19:15
19:10
19:20

7.
8.
9.
10.

Jaunā Preses dienesta darbība, diskusijas, priekšlikumi
NEZ Valdes priekšlikums FIA
LAF mājas lapa
Nākamās sēdes datuma noteikšana

Prezidija sēdē piedalās:
1. Jānis Naglis, Prezidents
2. Andris Zvingēvics, Viceprezidents
3. Linda Medne, Ģenerālsekretāre
4. Jānis Krastiņš, Rallija komisijas pr-ājs
5. Juris Mūrnieks, SAK pr-ājs ( no 17:30)
6. Inta Ulme, KK pr-āja

7. Krišjānis Vīdušs Trofi reidu k –pājs
8. G.Žīgurs rallija reida k –pājs (
pilnvarojis K.Vīdušu)
9. Jānis Ducmanis Šosejas k pārjs (pamet
sēdi 19:00 )
10. V.Brutāns Kartinga k-pājs ( pilnvarojis
A.Veismani)

Pieaicinātie: A.Laipnieks, R.Pozņaks, R.Jaunzems, Ģ.Auziņš
Nav ieradies :
R.Kisiels , Viceprezidents, ar balsstiesībām
G.Žīgurs balss nodota K.Vīdušam
G.Kosojs FIA pārstāvis bez balsstiesībām
I.Krastiņa bez balsstiesībām
Sēdi protokolē: K.Pavlovska
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1. Darba kārtības apstiprināšana, darba kārtības papildināšana
Sēdes vadītājs atklāj sēdi un lūdz apstiprināt darba kārtību, papildinām darba kārtību ar jautājumu
par Jean Todt oficiālu uzaicinājumu.
Sēdes vadītājs lūdz mainīt darba kārtības secību un kā pirmos izskatīt 6. un 5. Jautājumus Komisiju
ziņojumi, jo šosejas k-s priekšsēdētājam būs jādodas prom precīzi plkst. 19.00.
Balsojums
Par - 10 (J.Naglis, L.Medne, A.Zvingevics, J.Mūrnieks, J.Ducmanis, Kr.Vīdušs, 2 balsis, I.Ulme, J.
Krastiņš, A.Veismanis)
Pret - 0
Atturas – 0
6. Komisiju ziņojumi
-

Šosejas komisijas ziņojums

Ziņo J. Ducmanis. Dažādu apstākļu dēļ, bija aizkavēta gada nolikuma publicēšana mājaslapā, līdz ar
to, saskaņā ar Kodeksu, Šosejas sacensībām nevar tikt piešķirts Čempionāta statuss. J. Ducmanis
lūdz Prezidiju tomēr piešķirt Čempionāta statusu sacensībām.
A Zvingēvics: kāpēc Šosejas 1.posma nolikums ir tikai angļu valodā? J.Ducmanis atbild, ka tās ir
starptautiskas sacensības un tamdēļ izvēlēta angļu valoda kā tā, kuru izmanto nolikumā. A.
Zvingēvics iebilst, ka tas var radīt apelāciju situācijas, jo, sacensības ir arī Latvijas Čempionāts, tad
ir nolikumam jābūt arī Latviešu valodā. Iesaka noteikt pamata valodu nolikumiem strīdus gadījumā.
Nolēma: Ņemot vērā radušos situāciju, apstiprināt čempionāta statusu Šosejas komisijas
apstiprinātajām sacensībām. Pieņemt zināšanai, ka nolikums tika publicēts 23.martā.
Rekomendēt komisijām paredzēt kalendāra izmaiņas un tās iestrādāt nolikumos, lai varētu laicīgi
publicēt nolikumus un izmaiņu gadījumā tām būs likumisks pamats. Uzdot Šosejas komisijai
sagatavot 1.posma nolikumu latviešu valodā.
Balsojums:
Par - 10 (J.Naglis, L.Medne, A.Zvingevics, J.Mūrnieks, J.Ducmanis, Kr.Vīdušs, 2 balsis, I.Ulme, J.
Krastiņš, A.Veismanis)
Pret - 0
Atturas – 0
 Rallija reidu komisijas ziņojums par Rallija Karuseļa čempionātu
K. Vīdušs, uz pilnvaras pamata pārstāvot G. Žīguru, ziņo par situāciju un lūdz Prezidiju piešķirt
Rallija Karuselim čempionāta statusu, neskatoties uz novēlotu gada nolikuma publicēšanu
www.laf.lv.
Nolēma: Ņemot vērā radušos situāciju, apstiprināt čempionāta statusu Rallija Karuseļa sacensībām.
Pieņemt zināšanai, ka nolikums tika publicēts 11.martā. Rekomendēt komisijām paredzēt kalendāra
izmaiņas un tās iestrādāt nolikumos, lai varētu laicīgi publicēt nolikumus un izmaiņu gadījumā tām
būs likumisks pamats.
Balsojums:
Par – 8 (J.Naglis, L.Medne, A.Zvingevics, J.Mūrnieks, J.Ducmanis, Kr.Vīdušs, 2 balsis,
A.Veismanis)
Pret - 0
Atturas – I.Ulme, J. Krastiņš
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5. A. Laipnieka priekšlikums.

A. Laipnieks nolasa savu iesniegumu. Ierosina Kodeksā iestrādāt punktu par to, ka oficiālie rezultāti
tiek publicēti tikai pēc tam, kad saņemtas degvielas analīzes, lai nerastos precedenti, piemēram, ka
rezultāti ir publicēti un neko vairs nevar mainīt, bet analīžu rezultāti ir gatavi tikai pēc vairākām
dienām. Notiek debates.
A. Zvingēvics nolasa Kodeksa punktu nr.6.32.15 un tas nozīmē, ka šāda iespēja jau ir paredzēta.
R.Pozņaks izsakās, ka ir arī punkts Kodeksā, kurā noteikts, ka Komisārs, kurš arī ir vienīgais, pēc
kura paraksta uzlikšanas rezultāti kļūst par Oficiālajiem rezultātiem, nākot gaismā, jauniem
apstākļiem var mainīt lēmumus par rezultātiem. A.Laipnieks piebilst, ka rezultāti nevar būt oficiāli,
ja agregātus plombē sezonas sākumā un tos pārbauda tikai gada beigās. J. Krastiņš ierosina iestrādāt
šo punktu gada nolikumā – ja notiek agregātu plombēšana, tad rezultāti kļūst par oficiālajiem tikai
sezonas beigās, kad agregāti pārbaudīti.
Nolēma: pieņemt zināšanai, ka pastāv šāda iespēja un lūdz Šosejas komisijai sagatavot biļetenus
klāt pie gada nolikuma par agregātu plombēšanu un degvielas analīzi.
Balsojums:
Par - 10 (J.Naglis, L.Medne, A.Zvingēvics, J.Mūrnieks, J.Ducmanis, Kr.Vīdušs, 2 balsis, I.Ulme, J.
Krastiņš, A.Veismanis)
Pret - 0
Atturas – 0
2.R.Jaunzema soda mēra pārskatīšana
Izsakās Rolands Jaunzems. Viņš ir veicis visas atrunātās darbības un izpildījis, ko solīja. Uztver
visus notikumus kā mācību sev un vēlreiz atvainojas visām iesaistītajām pusēm, arī par sava jurista,
kuram ļoti uzticējās, darbībām.
J.Krastiņš izsaka cerību, ka R.Jaunzems ir visu sapratis un piebilst, ka viņš nav vienīgais Prezidija
loceklis pie kā griezties jautājumu risināšanā. Piedāvā gada diskvalifikāciju mainīt uz nosacītu
diskvalifikāciju uz tādu pašu termiņu, atgriežot licenci, tādējādi nodrošinot, ka R.Jaunzems var
startēt sacensībās. Notiek debates.
Priekšlikums samazināt nosacītās diskvalifikācijas termiņu uz pusgadu.
Nolēma: samazināt R.Jaunzemam piešķirto gada diskvalifikāciju uz nosacītu diskvalifikāciju uz
pusgadu, tūlītēju licences atgriešanu R.Jaunzemam (L. Medne izsniedz R.Jaunzemam licenci) un
sagatavot atsaukumu paziņojumam komisijām, kurā bija noteikts aizliegums R.Jaunzemam startēt
jebkāda veida LAF reģistrētās autosporta sacensībās
Balsojums:
Par - 9 (J.Naglis, L.Medne, A.Zvingevics, J.Mūrnieks, J.Ducmanis, Kr.Vīdušs, 2 balsis, I.Ulme,
A.Veismanis)
Pret - 0
Atturas – J. Krastiņš,
3.Pētījums par ziedojumu apjomu izmaiņām pēc jauno UIN likmju piemērošanas
Ziņo R.Pozņaks. R.Pozņaks ir veicis savu pētījumu par to, kā valsts nodokļu politikas maiņa
ietekmēs LAF darbību. Kopsavilkums neizskatās cerīgs.
A.Zvingevics piedāvā ņemt vērā to, ka LAF biedra nauda ir ļoti zema un to ir iespējams palielināt.
J.Naglis lūdz vai šo prezentāciju var izmantot pēc nepieciešamības. R.Pozņaks piekrīt.
Nolēma: pieņemt zināšanai R.Pozņaka ziņojumu. Pašlaik vēl valdībā notiek diskusijas par
iespējamiem variantiem kā varētu mainīties nodokļu politika un vai tiešām tiks sagrauta pašreizējā
situācija.
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19:00 aiziet Jānis Ducmanis.
7.Jaunā Preses dienesta darbība, diskusijas, priekšlikumi
Ziņo K.Pavlovska. Pastāsta par sevi, izklāsta galvenās vadlīnijas turpmākajai LAF ārējai
komunikācijai, plānus par jauninājumiem. Notiek diskusija.
J. Krastiņš iesaka sagatavot paziņojumu par R.Jaunzema lietas noslēgumu. L.Medne ziņo, ka ir
pasūtītas arī 40 Mediju vestes. J.Krastiņš izsakās, ka ar 40 noteikti būs par maz. Tāpat jānosaka arī
ķīlas nauda izsniedzot vestes, tādējādi nodrošinot to, ka tās atgriežas LAF. A. Zvingevics ierosina
pasūtīt arī dalībnieku tiesneša vestes, jo savādāk to nevar dalībnieki atrast.
Nolēma: pieņemt zināšanai K.Pavlovskas ziņojumu, izskatīt iespēju pasūtīt 100 vestes, noteikt ķīlas
naudu Mediju vestēm 20 eur.
Balsojums:
Par - 9(J.Naglis, L.Medne, A.Zvingēvics, J.Mūrnieks, Kr.Vīdušs, 2 balsis, I.Ulme, J. Krastiņš,
A.Veismanis)
Pret - 0
Atturas – 0
4. Tehniskā dienesta ziņojums
Ģ. Auziņš ziņo, ka pašlaik nav sakārtots jautājums par M.Volksona, I.Trauberga un J. Vītola
tiesībām veikt sporta automašīnu drošības karkasu sertifikāciju. Pielikumā tehniskā dienesta
sapulces protokols, kurā nolemts lūgt Prezidijam piešķirt M.Volksonam un I.Traubergam sertificēt
drošības karkasus visos sporta veidos. Līdz šim M.Volksons un I.Traubergs sertificēja tikai krosa
un rallijkrosa automašīnu drošības karkasus. I.Vītols līdz šim nav sertificējis drošības karkasus.
Notiek debates.
Nolēma: piešķirt M.Volksonam, I.Traubergam un J.Vītolam tiesības sertificēt visu sporta veidu
automašīnu drošības karkasus
Balsojums:
Par - 9 (J.Naglis, L.Medne, A.Zvingēvics, J.Mūrnieks, Kr.Vīdušs, 2 balsis, I.Ulme, J. Krastiņš,
A.Veismanis)
Pret - 0
Atturas – 0
8. NEZ Valdes priekšlikums FIA
L.Medne ziņo, ka pēdējā NZE valdes sēdē tika diskutēts par NEZ priekšlikumu izmaiņām FIA
Kodeksam.
Šobrīd FIA kodeksā ir noteikts, ka Nacionālajos čempionātos tikai 1 posms sezonā drīkst notikt
ārpus valsts robežām. Lai NEZ valde varētu rakstīt oficiālu priekšlikumu FIA, nepieciešams visu
ASN atbalsts.
NEZ Valdes priekšlikums būtu atļaut 2 posmus, tādējādi ceļot čempionātu prestižu.
Notiek diskusija.
Nolēma: Izteikt Latvijas atbalstu šim priekšlikumam.
Balsojums:
Par - 9 (J.Naglis, L.Medne, A.Zvingēvics, J.Mūrnieks, Kr.Vīdušs, 2 balsis, I.Ulme, J. Krastiņš,
A.Veismanis)
Pret - 0
Atturas – 0
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9. LAF mājaslapa

Ziņo Linda Medne. Parāda jaunās mājaslapas pēdējo versiju. Plānotā informācijas pārnešana un
jaunās versijas publicēšana noteikta uz maija sākumu. Notiek debates. Ierosina pievienot sadaļu
“Media Gallery”, kurā varētu publicēt video par autosporta personībām, interesantāko autosportā. J.
Krastiņš ierosina fonu no melna mainīt uz tumši zilu. Notiek debates.
Nolēma: pieņemt zināšanai un veikt uzlabojumus noskaidrot par fona maiņas iespējām.

Balsojums:
Par - 9 (J.Naglis, L.Medne, A.Zvingēvics, J.Mūrnieks, Kr.Vīdušs, 2 balsis, I.Ulme, J. Krastiņš,
A.Veismanis)
Pret - 0
Atturas – 0
Darba kārtības papildinājums - Jean Todt uzaicinājums
Ziņo J.Krastiņš, ka neoficiāli uzrunāts ir Jean Todt, aicinot apmeklēt RX rallijkrosa posmu Latvijā.
Ir piemerots brīdis, lai tas notiktu, jo Latvijas posms atzīts par labāko un arī nesen atzīmēta Reiņa
Nitiša korektā braukšanas maniere sacensībās. Lūdz sagatavot oficiālu ielūgumu uz RX rallijkrosa
posmu Latvijā.
Nolēma: Sagatavot ielūgumu, kuru varētu J.Krastiņš nodot Sporta konferences laikā Ženēvā.
Balsojums:
Par – 9 (J.Naglis, L.Medne, A.Zvingēvics, J.Mūrnieks, Kr.Vīdušs, 2 balsis, I.Ulme, J. Krastiņš,
A.Veismanis)
Pret - 0
Atturas – 0
11. Nākamās sēdes datuma noteikšana
Nākamā sēde tiek noteikta 17.maijā
Sēdes beigas 19:50
Sēdes vadītājs

J.Naglis

Protokolētāja

K.Pavlovska

5

