LAF Prezidija 05.05.2021 sēdes protokols
Sēdes numurs: 5/2021; Vieta: Zoom platforma
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Darba kārtība
Darba kārtības apstiprināšana:
- darba kārtības papildināšana
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LAF Tehiskā dienesta atskaite par situāciju tehniskajā dienestā un dokumentu sakārtošanā.
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19:20

6.

LAF Biedru pilnsapulces norises iespējas
Šosejas komsijas sportista K.Turka rīcība
Sporta sacensību atsākšanas plāns.
Sportistu pašizolācijas jautājums atgriežoties no sacensībām, aktualitātes no J. Nagļa.
Dažādi
- Jaunumi par starptautisko licenču izsniegšanas kārtību sākot ar 2022. gadu
- FIA MSG informācija no L.Mednes par pieteikumiem komisijām
Nākamās sēdes datuma noteikšana

Prezidija sēdē piedalās ar balsstiesībām:
1. Jānis Naglis, Viceprezients
2. Andris Zvingevics, Viceprezidents
3. Gunārs Kosojs, Viceprezidents,
4. Linda Medne, Ģenerālsekretāre
5. Jānis Krastiņš, Rallija k. p-ājs
6. Valdis Brutāns, Kartinga k. p-ājs
7. Eduards Kalve, SAK p-ājs
Pieaicinātie: M.Volksons

8.
9.
10.
11.

Krišjānis Vīdušs Trofi reidu k –pājs
Jānis Ducmanis, Šosejas k. p-ājsElīne Berķe Drifta&Dragreisa k. p-āja
Reinis Lilienšteins Krosa k p-ājs

Pilnvaras: NAV

Sēdi protokolēs: Z.Lielkāja
1. Darba kārtības apstiprināšana.
L. Medne lūdz apstiprināt kārtējās sapulces darba kārtību.
Nolēma: Apstiprināt kārtējās sapulces darba kārtību.
Balsojums:
PAR 11 - J.Naglis, A. Zvingēvics, G. Kosojs, L.Medne, J. Krastiņš, V.Brutāns, E. Kalve, K.Vīdušs, E.Berķe,
R.Lilienšteins, J. Ducmanis
PRET – 0
ATTURAS – 0
2. LAF Tehiskā dienesta atskaite par situāciju tehniskajā dienestā un dokumentu sakārtošanā.
L.Medne informē, ka Ģ.Auziņš nevarēja apmeklēt šo sapulci, lūdz pārcelt uz nākošo sapulci atskaiti par
tehniskā dienesta darbu. Ta kā sapulcei pievienojies M.Volksons un viņš bija viens no darba grupas
dokumentu izstrādē, J.Naglis lūdz ziņot kā veicās. M.Volksons skaidro līdz šim paveikto. Ieskicē, ka
nepieciešama sapulce, lai izdiskutētu padarīto dokumentu darbu, bet līdz šim nav sasaukta un norisinājusies.
Nolēma: Sasaukt LAF Tehniskā dienesta sapulci. Ja nedēļas laikā LAF Tehniskā dienesta vadītājs nav
izziņojis konkrētu sapulces datumu, tad to nosaka LAF Prezidijs.

Balsojums:
PAR 11 - J.Naglis, A. Zvingēvics, G. Kosojs, L.Medne, J. Krastiņš, V.Brutāns, E. Kalve, K.Vīdušs, E.Berķe,
R.Lilienšteins, J. Ducmanis
PRET – 0
ATTURAS – 0
3. LAF Biedru pilnsapulces norises iespējas
L. Medne skaidro esošo situāciju un ieskicē iespējas, kādā veidā sapulci varētu organizēt tiešsaistes formātā.
Prezidijs vienojas par datumu: 15. jūnijs, plkst. 18:00
Dienas kārtība:
1. Atskaite par 2020. gadu
2. Revidenta ziņojums
3. 2021. gada sekretariāta budžets
4. Dažādi / LAF kodeksa izmaiņas ar 2022. gadu.
Nolēma: Izsludināt attālinātu LAF Biedru pilnsapulci 15. jūnijā plkst. 18:00
Balsojums:
PAR 11 - J.Naglis, A. Zvingēvics, G. Kosojs, L.Medne, J. Krastiņš, V.Brutāns, E. Kalve, K.Vīdušs, E.Berķe,
R.Lilienšteins, J. Ducmanis
PRET – 0
ATTURAS – 0
4. Šosejas komsijas sportista K.Turka rīcība
L. Medne skaidro situāciju par komunikāciju ar konkrēto sportistu. Norisinās diskusja par sportista rīcību, kā
arī iespējamos veidus kā šajā situācijā sportistu sodīt. J.Ducmanis skaidro šosejas komisijas reakciju un
pieņemto lēmumu par iespējamo sodu K.Turkam.
Nolēma: LAF prezidijs ir izskatījis LAF Šosejas komisijas iesniegto jautājumu par LAF licencēta braucēja
K.Turka ētikas, vispārpieņemtu uzvedības un morāles principu pārkāpumu 2021. gada 22. aprīļa
elektroniskajā e-pasta sarakstē, atbildot LAF Ģenerālsekretārei L. Mednei uz elektroniskā e-pastā sarakstē
izteikto aicinājumu piedalīties Šosejas komisijas biedru pilnsapulcē. Vienlaikus pievienojot tiešsaistes
nodrošinājuma programmas ZOOM automātiski - angļu valodā izveidotu piekļuves saiti ar aprakstošo
informāciju. Ir izvērtēti un ņemti vērā K. Turka 2021. gada 25. un 28. aprīļa elektroniskajā e-pasta sarakstē
sniegtie paskaidrojumi Šosejas komisijai, kas fiksēti Šosejas komisijas padomes 2021. gada 28. aprīļa sēdes
protokolā: # 02/2021. Uzklausot Šosejas komisijas padomes priekšsēdētāja un Prezidija locekļu viedokļus,
LAF prezidijs konstatē, izsecina un atzīst, ka:
-

pirmkārt, bet ne tikai, konstatē un atzīst, ka K. Turks savā atbildē L. Mednei ir izteicis vārdos un to
izteiksmes formā un domas būtībā nepieklājīgus, rupjus (vulgārus) un sabiedrībai nepieņemamus
vārdus, kuru lietojums nepamatoti un ļauni aizkar personas cieņu un godu;

-

otrkārt, bet ne tikai, no K. Turka paskaidrojumiem Šosejas komisijai nav izsecināmi situācijas
mīkstinoši apstākļi, kas būtu vārdos, kopējo atbilžu izteiksmes formā un būtībā sniegta patiesa
nožēla un atvainošanās L. Mednei, gluži pretēji, attaisnojot vulgārismu (tas ir rupju, nepieklājīgu
vārdu vai izteicienu lietojumu) valsts valodas lietojuma aizsardzībai un nozīmīguma akcentēšanai,
jautājumu izteiksmes formā aicinot izvērtēt, tādējādi apšaubot, personas un goda cieņas aizskāruma
neesamību un izteiktās pirmatnējās domas saglabāšanu;

-

treškārt, bet ne tikai, atzīst, ka K. Turks ar šādu rīcību un izteiktās domas būtību ir ļoti nopietni
pārkāpis vispārpieņemtos uzvedības un morāles principus, kas nav savietojami ar sportu un netiks
pieņemti nevienas LAF dalībpersonas darbībā, attieksmē un savstarpējā saskarsmē, un ir pārkāpts
Sporta Kodeksa 2.7.punkts, kurā ir noteikts:
“2.7. … Visas dalībpersonas savā darbībā ievēro Kodeksā noteiktos pamatprincipus, bet
situācijās, kuras nav atrunātas Kodeksā, rīkojas saskaņā ar vispārpieņemtajiem uzvedības un
morāles principiem.”

Ņemot vērā minēto, LAF Prezidijs, pamatojoties uz LAF Sporta kodeksa 10.4.2. punktu, nolemj:
1. sodīt LAF licencēto braucēju K. Turku ar nosacīto diskvalifikāciju līdz 2021. gada 31. decembrim
saskaņā ar LAF Sporta Kodeksa 10.2.8. un 10.21. punktu;

2. sodīt LAF licencēto braucēju K. Turku ar naudas sodu 1 000 EUR apmērā, saskaņā ar LAF Sporta
Kodeksa 10.2.2. un 10.5. punktu, kas apmaksājams viena mēneša laikā no šī lēmuma publicēšanas
brīža www.laf.lv ar bankas pārskaitījumu uz LAF AS “Swedbank” bankas kontu Nr.:
LV55HABA000140J032785;
3. LAF licencētajam braucējam K. Turkam viena mēneša laikā no šī lēmuma publicēšanas brīža
www.laf.lv iesniegt elektronisku atvainošanās e-pasta vēstuli L. Mednei par personas cieņas un
goda aizskaršanu.
LAF Prezidijs atgādina, ka:
-

Ja nosacītas diskvalifikācijas termiņā tiek izdarīts jauns vai atkārtots pārkāpums, diskvalifikācija
stājas spēkā ar pēdējā pārkāpuma konstatēšanas brīdi un uz to attiecas visi nosacījumi par
diskvalifikāciju, turklāt šis noteikums ir spēkā arī, ja pārkāpumi izdarīti dažādos sporta veidos (LAF
Kodeksa 10.21.punkts);

-

Naudas soda nesamaksāšanas gadījumā pieteicējam un vainīgajai personai aizliegts piedalīties
jebkurā autosporta pasākumā (LAF Sporta Kodeksa 10.12.punkts).

Balsojums:
PAR 11 - J.Naglis, A. Zvingēvics, G. Kosojs, J. Krastiņš, V.Brutāns, E. Kalve, K.Vīdušs, E.Berķe,
R.Lilienšteins, J. Ducmanis
PRET – 0
ATTURAS – 1 (L.Medne)
5. Sporta sacensību atsākšanas plāns.
Sportistu pašizolācijas jautājums atgriežoties no sacensībām, aktualitātes no J.Nagļa.
J. Naglis iepazīstina ar situāciju šobrīd. Informē, ka pēc 11. maija varētu būt kaut kādi jaunumi. Piebilst, ka
jauni ierobežojumu atvieglojumi varētu tikt ieviesti tikai, ja kumulatīvie rādītāji būs zem 230 uz 100 000
cilvēku divās nedēļās.
Norisinās diskusija par iespējamiem scenārijiem par sacensību atsākšanos.
R.Lilienšteins ziņo ka krosa komisijā tiek apspriests scenārijs ka čempionāts norisinās tikai ar 3 posmiem.
Pamatojoties uz to , ka šī gada sezonas norise ir vēl apdruadētāka nēka 2020.gada sezonā, tad priekšlikums
jau laizīgi pieņemt lēmumu ka čempionāts arī 2021 gadā COVID – 10 pandēmijas ietekmes dēļ tiek
samazināts uz 3 posmiem.
Nolēma: Pamatojoties uz to , ka šī gada sezonas norise ir vēl apdruadētāka nēka 2020.gada sezonā Latvijas
čempionāts 2021 gada sezonā COVID – 10 pandēmijas ietekmes dēļ var tikt uzskatīts par notikušu ja tas
noriinājies vismaz 3 posmos.
Balsojums:
PAR 11 - J.Naglis, A. Zvingēvics, G. Kosojs, L.Medne, J. Krastiņš, V.Brutāns, E. Kalve, K.Vīdušs, E.Berķe,
R.Lilienšteins, J. Ducmanis
PRET – 0
ATTURAS – 0
6. Jaunumi par starptautisko licenču izsniegšanas kārtību sākot ar 2022. gadu
L. Medne iepazīstina ar jaunumiem par FIA Starptautisko licenču izsniegšanu no 2022. gada. Sportistiem būs
jānoklausās tiešsaistes kurss par drošību.
Licences būs jāpiesaka laicīgi, lai LAF var saņemt no FIA apstiprinājumu, ka sportists ir noklausījies kursu
par drošību.
Informācija par šo jaunumu tiks sniegta LAF Biedru pilnsapulcē.
Nolēma: Pieņemt zināšanai.
7. FIA MSG informācija no L.Mednes par pieteikumiem komisijām
L. Medne iepazīstina ar šobrīd pieejamo informāciju no FIA, kā arī aktualizē šī brīža situāciju ar
pieteikumiem Latvijas komandas izveidei.

Norisinās diskusija par sportistu piesaisti disciplīnām.
Nolēma: Pieņemt zināšanai.
8. Nākamās sēdes datuma noteikšana
Nākamā LAF Prezidija sēde – 2. jūnijs. Atkarībā no situācijas valstī tiešstaistē “Zoom” platformā vai
klātienē.

