
  

LAF Prezidija 12.12.2018. sēdes protokols 
 

Sēdes numurs: 09/2018; Vieta: Rīga, Gustava Zemgala gatve 71 

   

Laiks #. Darba kārtība 

18:20 1. Darba kārtības apstiprināšana: 

- darba kārtības papildināšana 

18.25 2 LAF Kartinga komisijas struktūrvienības nolikums 

18:35 3 LAF Diferencētās biedra naudas, budžeta plāns 2019 

19.00 4 E-sporta projekts 

19:40 5 Dažādi 

- sporta komisiju iesaiste Apbalvošanas pasākuma rīkošanā 

- LVM piešķirtā ziedojuma izlietojums saskaņā ar  Zemkopības ministrijas 

apstiprināto LVM noteikto ziedojumu dāvinājumu izlietošanas kārtību  

20:10      6 Nākamās sēdes datuma noteikšana 

 

Prezidija sēdē piedalās ar balsstiesībām: 

1. Raimonds Kisiels, Prezidents (no pl. 18.30) 

2. Jānis Naglis, Viceprezients (no pl. 18.40) 

3. Andris Zvingēvics, Viceprezidents 

4. Gunārs Kosojs, Viceprezidents, KK p-ājs 

5. Linda Medne, Ģenerālsekretāre 

6. Jānis Krastiņš, Rallija k. p-ājs 

7. Valdis Brutāns, Kartinga k. p-ājs  

8. Eduards Kalve, SAK p-ājs 

9. Jānis Ducmanis, Šosejas k. p-ājs-  

10. Elīne Berķe Drifta k. p-āja  

 

Bez balsstiesībām: 

1. Ilona Gaigole, LAF grāmatvede 

2. Irēna Krastiņa 

3. Inta Ulme 

4. Ģirts Auziņš 

5. Raimonds Strokšs 

6. Reinis Nitišs 

 

 

 

 

Nav ieradušies: 

 

1. Krišjānis Vīdušs Trofi reidu k –pājs 

 

 

 

Sēdi protokolē: K.Pavlovska 

 

 

 

 

 

 



1.  Darba kārtības apstiprināšana. 

 

J.Krastiņš ierosina pie „Dažādi” pievienot jautājumu par ziedojumiem. R.Strokšs lūdz viņam dot 

vārdu tikai, kad ir ieradušies J.Naglis un R.Kisiels. 

 

Nolēma: 

Iekļaut sapulces darba kārtībā, sadaļā „Dažādi” pievienot jautājumu par ziedojumiem. R.Strokšam 

dot vārdu, kad ir ieradies J.Naglis un R.Kisiels. Apstiprināt darba kārtību.  

 

Balsojums: 

PAR: 8: A.Zvingēvics, L.Medne, V.Brutāns, E.Kalve, J.Ducmanis, E.Berķe, G.Kosojs, J.Krastiņš 

ATTURAS: 0 

 

2. LAF Kartinga komisijas struktūrvienības nolikuma izmaiņas 

 

V.Brutāns lūdz Prezidijam apstiprināt izmaiņas LAF Kartinga komisijas nolikumā, sakarā ar to, ka 

tuvojas pilnsapulce un nolikumā nav precīzi norādīts, ar kādām licencēm drīkst balsot. Notiek 

diskusija. J.Ducmanis – šosejas komisijā noteikts, ka, ja sapulce notiek līdz 30.aprīlim, tad 

balsstiesīgi ir visi sportisti, kam bija derīga licence iepriekšējā gadā, savukārt, ja sapulce notiek pēc 

30.aprīļa – tad balsstiesīgi ir visi tie, kam ir derīga attiecīgā gada sportista licence. Notiek diskusija.  

 

Nolēma: 

Uzdot visām komisijām, kam ir līdzīga problēma saistībā ar pilnsapulcēm un balsstiesīgajiem – 

iestrādāt savos nolikumos precizējumu, līdzīgi, kā tas ir šosejas komisijā. Uzdot L. Mednei izsūtīt 

komisiju vadītājiem šī punkta jauno redakciju.  

 

Balsojums: 

PAR: 9: R.Kisiels, A.Zvingēvics, L.Medne, V.Brutāns, E.Kalve, J.Ducmanis, E.Berķe, G.Kosojs, 

J.Krastiņš 

ATTURAS: 0 

 

3. LAF Diferencētās biedra naudas 

 

L.Medne – Ņemot vērā to, ka nepildās sekretariāta budžets, nepieciešams pārskatīt visus 

maksājumus, jo savādāk sekretariāts izdzīvot nevar. Notiek diskusija. J.Krastiņš piebilst, ka ir 

jāatrod veids, kā Tehniskajam dienestam darboties ar savu budžetu. Notiek diskusija.  

 

Nolēma: 

Uzdot L. Mednei izsūtīt komisiju vadītājiem sekretariāta budžeta aprēķinu. Visiem komisiju 

vadītājiem uzdot iedziļināties budžetā un izteikt priekšlikumus. No visām vienreizējām licencēm 

turpmāk LAF sekretariāts ietur 25%. 

 

Balsojums: 

PAR: 10: R.Kisiels, A.Zvingēvics, J.Naglis, L.Medne, V.Brutāns, E.Kalve, J.Ducmanis, E.Berķe, 

G.Kosojs, J.Krastiņš 

ATTURAS: 0 

 

4. E-sporta projekts 

 

Ziņo R.Strokšs. RA Events vēlas nākamgad izpētīt šīs jomas iespējas, ieguldīt laiku un līdzekļus, lai 

palaistu pilotprojektu – virtuālas sacensības rallijkrosā un rallijā, kur uzvarētājam būtu iespēja 

izbraukt ar sporta auto reālajā dzīvē. Galvenā ideja ir sasaistīt kopā to, ka caur e-sportu var tikt pie 

braukšanas realitātē un, ka šis sports arī notiek LAF paspārnē, jo uzvarētājs var būt arī nepilngadīga 

persona, nepieciešams LAF atbalsts gala balvas realizācijai. Notiek diskusija. E. Berķe izsakās, ka 

arī driftam, sadarbībā ar Biķerniekiem jau sākta šāda projekta realizācija. R.Strokšs lūdz Prezidiju 

piešķirt ekskluzīvas tiesības uz 2 gadiem šāda projekta realizēšanai. Izskan bažas, vai, piešķirot 

ekskluzivitāti, netiks izdarīts kaitējums jau iesāktajam e-drifta projektam. R.Strokšs izsakās, ka 



drifts nav viņu plānos un intereses nepārklājas. E.Berķe un R.Strokšs piekrīt tam, ka viņi varētu 

sadarboties. Notiek diskusija. 

 

Nolēma: 

Piešķirt R.Strokšam ekskluzīvas tiesības uz 2 gadiem, lai realizētu rallijkrosa un rallija e-sacensības. 

 

Balsojums: 

PAR: 9: R.Kisiels, A.Zvingēvics, J.Naglis, L.Medne, V.Brutāns, E.Kalve, E.Berķe, G.Kosojs, 

J.Krastiņš 

ATTURAS: 1: J.Ducmanis 

 

5. Dažādi 

 

- LAF apbalvošanas pasākums 

K.Pavlovska atgādina komisiju vadītājiem, ka šogad katrai komisijai jābūt savam – komisijas 

promo video, kuru rādīt pirms katras komisijas apbalvošanas sākuma uz lielajiem ekrāniem. 

Iesūtīšanas termiņš – 4.janvāris. L Medne izsakās, ka pie „Ziemeļblāzmas” iespējams izvietot sporta 

auto. Kuram ir interese, lūgums pieteikties.  

 

- LVM piešķirtā finansējuma sadalījums. 

R.Kisiels ziņo, ka iesniegts sadalījuma projekts, saskaņā ar līgumu – sportistu dalība Pasaules 

čempionātos, LVM ziedojuma sadalījums  80 t eur piešķirt J.Baumanim dalībai pasaules rallijkrosa 

čempionātā par pilnas sezonas dalību, 45t eur piešķirt R.Nitišam dalībai Pasaules rallijkrosa 

čempionātā par daļējas sezonas dalību, 65t eur piešķirt M.Seskam Pasaules rallija čempionātā par 

daļēju Pasaules čempionāta dalību un daļēju Eiropas čempionāta dalību. 

 

 

Nolēma: 

Uzdot komisiju vadītājiem laicīgi iesūtīt K.Pavlovskai video rullīšus apbalvošanas ceremonijai, 

pieteikt L.Mednei automašīnas izvietošanai pie „Ziemeļblāzmas”.  

 

Pieņemt zināšanai LVM iesniegtā finansējuma sadales projektu. 

 

Balsojums: 

PAR: 9: R.Kisiels, A.Zvingēvics, J.Naglis, L.Medne, V.Brutāns, E.Kalve, E.Berķe, G.Kosojs, 

J.Krastiņš 

ATTURAS: 1: J.Ducmanis 

 

Nākamā sēde – 08.01.2019. 


