
  

LAF Prezidija 11.12.2019. sēdes protokols 
 

Sēdes numurs: 08/2019; Vieta: Rīga, Gustava Zemgala gatve 71 

   

Laiks #. Darba kārtība Piezīmes  

18:00 1. Darba kārtības apstiprināšana: 

- darba kārtības papildināšana 

 

 

18:05 2. LAF Sportistu darbības mediju vidē un soc. tīklos pēc 

sacensībām 

 

R.Nitišs 

J.Baumanis 

Saskaņā ar iepriekšējās 

sēdes protokolu aicināti 

uz sēdi 

18:20 3.  EGP Latvija e- sporta projekts un LAF Šosejas komisijas 

un ABC race  e- motrosporta projekts 

R.Strokšs, K.Priedītis 

19:00 4. Tehniskā dienesta ziņojums par tehniskā dienesta 

darbinieka pārkāpumiem. 

Ģ.Auziņš, A.Gabrāns 

19:20 5 LAF sporta meistara kritēriji 2020 - 2024 Kritēriji  

Komisiju priekšlikumi 

19:35 6. Dažādi   

- Informācija par LAF preses dienestu 

- Rallija čempionāta nolikuma apstiprināšana 

- Drifta traiku disciplīnas apstiprināšana 

- Rīgas sporta laureāts 

- Informācija par rallija semināru 

- Informācija par FIA grantiem 

 

19:50 8 Nākamās sēdes datuma noteikšana  

 

 

Prezidija sēdē piedalās ar balsstiesībām: 

1. Raimonds Kisiels, Prezidents 

2. Jānis Naglis, Viceprezients 

3. Andris Zvingēvics, Viceprezidents 

4. Gunārs Kosojs, Viceprezidents, KK p-ājs 

5. Linda Medne, Ģenerālsekretāre 

6. Jānis Krastiņš, Rallija k. p-ājs 

7. Eduards Kalve, SAK p-ājs 

8. Krišjānis Vīdušs Trofi reidu k –pājs 

9. Elīne Berķe Drifta &Dragreisa k. p-āja  

 

Bez balsstiesībām: 

1. Irēna Krastiņa 

2. Roberts Elbakjans 

3. Reinis Nitišs 

4. Jānis Baumanis 

5. Oskars Miķelsons 

6. Ģirts Auziņš 

7. Anatolijs Gabrāns 

 

Pilnvaras: Valdis Brutāns Kartinga k. p-ājs 

pilnavro Ati Veismani; Jānis Ducmanis 

Autošosejas k. p-ājs pilnvaro Kārli Priedīti 

 

Sēdi protokolē: Z.Lielkāja 

 

 



 

1. Darba kārtības apstiprināšana 

 

L.Medne atklāj sēdi un lūdz apstiprināt darba kārtību 

 

Nolēma: Apstiprināt darba kārtību 

Balsojums: 

PAR – 11  R.Kisiels, J.Naglis, A.Zvingēvics, G.Kosojs, L.Medne, J.Krastiņš, E.Kalve, K.Vīdušs, 

E.Berķe, K.Priedītis, A.Veismanis 

PRET – 0 

ATTURAS – 0 

 

2. LAF Sportistu darbības mediju vidē un soc. tīklos pēc sacensībām 

 

J.Krastiņš – pēc sacensību incidenta, publiskajā telpā tika diskutēts daudz par sacensībām Rīgā, 

dažādos medijos un intervijās, kas kopumā radīja negatīvu iespaidu arī par Latvijas Automobiļu 

federāciju kopumā. 

 

J.Naglis – Sportistu emocijas bija negatīvas un nevajadzīgas, uzskatu, ka šo varēja atrisināt 

savstarpēji, neiejaucot mediju vidi. 

 

R.Nitišs – Pusotra mēneša laikā pēc sacensībām man ir bijušas divas intervijas – viena uzreiz 

pēc sacensībām videoformātā, kurā emociju uzplūdā iespējams izteicos nekorekti; bija arī divi 

ieraksti sociālajos tīklos, kuros paudu savu nostāju par sacensībās notikušo.  

 

O.Miķelsons – Biju atbildīgs par to, lai nepieciešamais nonāktu pie medijiem – atbilde no Reiņa 

Nitiša komandas par šī incidenta vērtējumu – Whatsapp sarakstē ievietoju ziņu (atbildot uz mediju 

pārstāvja jautājumu) par to, kāds ir Reiņa personīgais viedoklis. 

 

J.Baumanis – Pēc sacensībām atvainojos Reinim, arī mans tēvs Andris Baumanis atvainojās, 

nevienā intervijā neesmu pieminējis šo incidentu un Rīgas posmu, intervijas bijušas nesaistītas ar 

Rīgas posma notikumiem.  

 

J.Krastiņš – Ir jāmācās slāpēt savas emocijas un mēģināt neparādīt uz āru tiem, kuri varētu jūsu 

emocijas uztvert citādi un pēctam to interpretēt un integrēt mediju vidē. Uzskatu, ka no malas tas 

izskatījās nekorekti – divi latviešu braucēji, mājas posmā iziet strīdīgās sarunās.  

 

A.Veismanis -  Arī, ja sportisti nebūtu par to runājuši, tad tāpat skatītāji būtu secinājuši par šo 

situāciju un interpretējuši ziņas pa savam. 

 

Nolēma:  

Pieņemt zināšanai abu sportistu skaidrojumus. Turpmāk - Sportistiem pieturēties pie LAF Ētikas un 

godīga sportista kodeksa. 

Balsojums: 

PAR – 11  R.Kisiels, J.Naglis, A.Zvingēvics, G.Kosojs, L.Medne, J.Krastiņš, E.Kalve, K.Vīdušs, 

E.Berķe, K.Priedītis, A.Veismanis 

PRET – 0 

ATTURAS – 0 

 

3. EGP Latvija e- sporta projekts un LAF Šosejas komisijas un ABC race  e- 

motrosporta projekts 

 

L.Medne – priekšlikums pārcelt jautājuma izskatīšanu uz nākamo prezidija sēdi, jo viens no 

pieaicinātajiem pārstāvjiem – Raimonds Strokšs nav ieradies. 

 

 

 



Nolēma: Pārcelt jautājuma izskatīšanu uz nākamo prezidija sēdi. 

Balsojums: 

PAR – 11  R.Kisiels, J.Naglis, A.Zvingēvics, G.Kosojs, L.Medne, J.Krastiņš, E.Kalve, K.Vīdušs, 

E.Berķe, K.Priedītis, A.Veismanis 

PRET – 0 

ATTURAS – 0 

 

4. Tehniskā dienesta ziņojums par tehniskā dienesta darbinieka pārkāpumiem. 

 

Ģ. Auziņš (tehniskā dienesta vadītājs) – lūdz izskatīt prezidija sastāvam par tehniskā darbinieka 

licences atņemšanu Anatolijam Gabrānam par pārkāpumiem tehniskā darbinieka pienākumu 

pildīšanā. 

 

A.Gabrāns skaidro - organizatori mainīja savas domas par to vai veikt degvielas pārbaudi vai nē, 

tad izlēma to darīt, bet nebija pietiekoši labs inventārs tehniskajiem darbiniekiem, lai to darītu 

pareizi un kvalitatīvi, t.i. degvielas pudelei nebija iespējams pievienot plombi, jo to būtu viegli 

noņemt, jebkurā gadījumā, līdz ar to būtu iespējams parauga saturu samainīt.  

 

Nolēma: Neatņemt tehniskā darbinieka licenci Anatolijam Gabrānam, kā arī tehniskā dienesta 

darbiniekiem aizliegt ņemt degvielas un citus paraugus, ja nav atbilstošs inventārs šo darbību 

veikšanai.  

Balsojums: 

PAR – 11  R.Kisiels, J.Naglis, A.Zvingēvics, G.Kosojs, L.Medne, J.Krastiņš, E.Kalve, K.Vīdušs, 

E.Berķe, K.Priedītis, A.Veismanis 

PRET – 0 

ATTURAS – 0 

 

5. LAF sporta meistara kritēriji 2020 – 2024 

 

LATVIJAS SPORTA MEISTARA NOSAUKUMA 

PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI AUTOSPORTĀ 

stājas spēkā no 2020, ir spēkā līdz 2024 

 

1. Latvijas Sporta Meistara Nosaukumu piešķir sportistiem uzrādījušiem augstus rezultātus 

Latvijas čempionātā vai arī prestižās starptautiskās sacensībās. 

2. Lai attiecīgais seriāls iegūtu Latvijas čempionāta statusu, tam jāsastāv no ne mazāk kā 

četriem sacensību posmiem un klasē sezonas laikā jāstartē ne mazāk kā astoņiem 

dažādiem sportistiem. Šis ir minimums, kuru attiecīgās komisijas var papildināt ar 

saviem nosacījumiem, piemēram, minimālo dalībnieku skaitu, pie kura Latvijas 

čempionāta posms uzskatāms par notikušu, utt. 

3. Latvijas sporta meistara nosaukumu autosportā piešķir sportistiem (ne jaunākiem par 18 

gadiem), kuri pēdējos piecos gados izpildījuši šādus normatīvus : 

 

Sporta disciplīnu veidi 

 

Kritēriji 

 

Rallijs, 

Šoseja, 

Autokross 

Rallijkross 

Kartings 

Rallij – reids 

Trofi reids 

Dragreiss 

Drifts 

 

 

Divkārtējs LČ jebkurā no  disciplīnām  pie 

nosacījuma, ka šajā klasē ieskaites gadā startējuši ne 

mazāk kā 8 braucēji vai ekipāžas.  

 

Latvijas čempionātā ieskaitītos  posmos 8 reizes 

izcīnīta I vieta  

 

 



4. Pēc sporta veida komisijas ieteikuma – sportistiem, kuri uzrādījuši augstus rezultātus 

vietējās un starptautiskās sacensībās. 

5. Par Latvijas sporta meistara nosaukuma autosportā piešķiršanu vai atņemšanu lemj LAF 

prezidijs (pēc sporta veida komisijas ieteikuma). 

 

Sporta meistara nosaukuma iegūšanai tiek vērtēti pēdējo 5 gadu sasniegumi! 

 

Nolēma: Apstiprināt izmaiņas LAF Prezidijā 2019. gada 11.decembrī, spēkā no 2020 gada līdz 

2025 gadam. 

Balsojums: 

PAR – 11  R.Kisiels, J.Naglis, A.Zvingēvics, G.Kosojs, L.Medne, J.Krastiņš, E.Kalve, K.Vīdušs, 

E.Berķe, K.Priedītis, A.Veismanis 

PRET – 0 

ATTURAS – 0 

 

6. Dažādi 

 

- Informācija par LAF preses dienestu 

 

L. Medne - mums ir jauns preses dienests no 2. decembra - Zane Lielkāja 

 

Lēmums: Pieņemt zināšanai un novēl veiksmi darbā  

 

- Rallija čempionāta nolikuma apstiprināšana 

 

J.Krastiņš – Lūdzu apstiprināt 2020. gada Latvijas Rallija Čempionāta nolikumu. 

 

Nolēma: Apstiprināt 2020. gada Latvijas Rallija Čempionāta nolikumu. 

Balsojums: 

PAR – 11  R.Kisiels, J.Naglis, A.Zvingēvics, G.Kosojs, L.Medne, J.Krastiņš, E.Kalve, K.Vīdušs, 

E.Berķe, K.Priedītis, A.Veismanis 

PRET – 0 

ATTURAS - 0 

 

- Drifta traiku disciplīnas apstiprināšana 

 

       E.Berķe – Lūdzu apstiprināt jaunu disciplīnu – drifta traiki - ir trīs klases, plānoti 3 posmi, 

inventārs visiem braucējiem būs pieejams uz vietas. 

 

Nolēma: Apstiprināt Drifta traiku disciplīnu 

Balsojums: 

PAR – 11  R.Kisiels, J.Naglis, A.Zvingēvics, G.Kosojs, L.Medne, J.Krastiņš, E.Kalve, K.Vīdušs, 

E.Berķe, K.Priedītis, A.Veismanis 

PRET – 0 

ATTURAS - 0 

 

- Rīgas sporta laureāts 

 

         A.Zvingēvics ierosina pieteikt nominācijai pasaules rallijkrosa posmu Rīgā “Neste World RX 

of Latvia”. 

 

Nolēma: Pieteikt nominācijai pasaules rallijkrosa posmu Rīgā “Neste World RX of Latvia”. 

Balsojums: 

PAR – 11  R.Kisiels, J.Naglis, A.Zvingēvics, G.Kosojs, L.Medne, J.Krastiņš, E.Kalve, K.Vīdušs, 

E.Berķe, K.Priedītis, A.Veismanis 

PRET – 1 E.Berķe 

ATTURAS – 0 



 

- Informācija par rallija semināru 

 

        J.Krastiņš informē - RTP apmācības, uz kurām dosies Jānis Krastiņš un Dāvis Kalniņš. 

Apguvām kalnā braukšanas kursu un citas noderīgas lietas, esam sertificēti RTP mentori, kuri var 

tiesnešiem Latvijā mācīt par rallija disciplīnas un kalnā braukšanas niansēm. Vēlos pieminēt to, ka 

kalnā braukšanas sacensības ir iespējams pievienot standarta automobiļu komisijai. Uz pavasari tiks 

sagatavots informatīvs materiāls un plašāka programa tiesniešiem – ar iespējām utt.  

 

Lēmums: Pieņemt zināšanai. 

 

- Informācija par FIA grantiem 

 

         E.Berķe informē - Drifta tiesnešu apmācības Baltijas tiesnešiem organizēs Latvijas drifta 

komisija sadarbībā ar Latvijas Automobiļu federāciju – apmācības būs 10 tiesnešiem no katras 

Baltijas valstis.  

 

         J.Krastiņš informē - Drošības plāns – nākamā gada laikā tiek sagādāts jauns drošības inventārs 

–  trīs piekabes ar putu caurulēm, kas ir piekabināmas jebkurai automašīnai, šādā veidā aizstājot 

ugunsdzēsēju automašīnu. 

 

Lēmums: Pieņemt zināšanai un apsveic ar sasniegto 

 

- Nākamās sēdes datuma noteikšana: 14.01.2020 

 

Nolēma: Apstiprināt nākamās sēdes datumu 

Balsojums: 

PAR – 11  R.Kisiels, J.Naglis, A.Zvingēvics, G.Kosojs, L.Medne, J.Krastiņš, E.Kalve, K.Vīdušs, 

E.Berķe, K.Priedītis, A.Veismanis 

PRET – 0 

ATTURAS - 0 

 


