
  
LAF Prezidija 13.05.2020. sēdes protokols 

 

Sēdes numurs: 06/2020; Vieta: Zoom tiešsaistes platforma 

   

Laiks #. Darba kārtība Piezīmes  

18:00 1. Darba kārtības apstiprināšana: 

- darba kārtības papildināšana 

 

18:05  Digitālo sacensību norise LAF ietvaros 

 - čempionāta  kritēriji un nosaukums 

 - citi alternatīvie seriali (promo seriāli) 

 - licencēšanās digitālajām sacensībām  

K.Priedītis, 

E.Berķe 
J.Ducmanis 

18:45 2 LAF treniņu vadlīnijas COVID-19 laikā L.Medne 

19:15 3 LAF Budžets 2020 Budžets 

19:30 4 Dažādi    

- treniņu ierobežojumu pārkāpumi ārkārtas situācijas 

laikā 

- LAF Podkāsts 

E.Berķe  
L.Medne 

 

Z. Lielkāja 

20:00 5 Nākamās sēdes datuma noteikšana  

 

Prezidija sēdē piedalījās ar balsstiesībām: 

1. Jānis Naglis, Viceprezients 

2. Andris Zvingevics, Viceprezidents 

3. Gunārs Kosojs, Viceprezidents, KK p-ājs 

4. Linda Medne, Ģenerālsekretāre 

5. Jānis Krastiņš, Rallija k. p-ājs 

6. Valdis Brutāns, Kartinga k. p-ājs  

7. Eduards Kalve, SAK p-ājs 

8. Krišjānis Vīdušs Trofi reidu k –pājs 

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

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

 

Prezidija sēdē piedalījās bez balstiesībām: Kārlis Priedītis, Normunds Lagzdiņš, Andis Meilands. 

 

Prezidija sēdē nepiedalījās: Raimonds Kisiels, LAF Prezidents 

 

Sēdi protokolēja: Z.Lielkāja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Darba kārtības papildināšana un apstiprināšana 

 

L. Medne lūdz apstiprināt kārtējās sēdes darba kārtību. 

 

Nolēma: Apstiprināt kārtējās sēdes darba kārtību. 

Balsojums: 

PAR 10 –  J. Naglis, A. Zvingevics, G. Kosojs, L. Medne, J. Krastiņš, V. Brutāns, E. Kalve, K. Vīdušs, J. 

Ducmanis, E. Berķe. 

PRET – 0 

ATTURAS – 0 

 

2. Digitālo sacensību norise LAF ietvaros: 

- čempionāta kritēriji un nosaukums 

- citi alternatīvie seriali (promo seriāli) 

- licencēšanās digitālajām sacnesībām 

 

K. Priedītis – gribētu, lai būtu skaidrība, kā tiks noteikta čempionāta statusa piemērošana. Viena veiksmīga 
sezona varētu būt viens no sākuma kritērijiem, lai šo statusu iegūtu. Darba grupas ietvaros ir izveidota 

atsevišķa sadaļa www.laf.lv, kas paredzēta digitālajam motorsportam, tāpat izstrādes procesā ir pavisam 

jauna mājaslapa, kurā plānots iekļaut visas Latvijā notiekošās digitālās sacensības.  

 

J. Naglis – jāvirza diskusija par to, kādā veidā Latvijā tiek kontrolēta šo sacensību norise – pilnveidota 

izveidotā darba grupa vai jāvirza šie jautājumi katras komisijas ietvaros. 

 

E. Berķe – uzskatu, ka labākais ir variants, ka katra komisija regulē un uzrauga savas disciplīnas digitālo 

sacensību norisi. Dodam iespēju braukt reālajā trasē sezonas laikā, bet nesezonā piedāvājam piedalīties tās 

pašas disciplīnas digitālajās sacensībās. Šāds formāts dod mums iespēju turpināt sadarbību ar sponsoriem, 

izvietojot viņu reklāmu arī virtuālajā vidē. 

 

J. Ducmanis – runājot par tēmu – licences, uzskatu, ka licenču piemērošana šī brīža situācijā un digitālā 

sporta attīstības stadijā Latvijā nav iespējama. Atsevišķa komisija vai darba grupa šim nav nepieciešama, jo 

tā prasa papildus cilvēku un citu resursu iesaisti.  

 

A.Meilands – piekrītu Jānim Ducmanim. Vēlos papildināt, ka šobrīd šosejas komisijas ietvaros norisinās divi 

e-čempionāti – leģendas un BaTCC, kuros piedalās dažādu pasaules valstu pārstāvji. Tuvākā nākotnē tiek 

plānots šos e-čempionātus papildināt ar jaunu seriālu - BMW 325.  

 

E. Kalve – uzskatu, ka katras katras disciplīnas digitālajām sacensībām ir jābūt regulētām no komisijas 

puses. Drifts – drifts; šoseja - šoseja, zem šosejas tiek ietverti K. Priedīša un J. Ducmaņa projekti; rallijs – 

rallijs; SAK – minirallijs; kross – rallijkross; kartinga komisija – kartings. Pašlaik izskatās, ka no darba 

grupas izveidošanas ieguvuma nav. 

 

J. Naglis – ja plānots organizēt Latvijas čempionātu vai kausu, tad nepieciešams noteikt vienotas vadlīnijas, 

kā tas tiktu realizēts un, kā norisinās citas sacensības, kas nekvalificējas šiem statusiem. Ir jāpēta, kā šīs lietas 
tiek organizētas citās valstīs – nolikumi, tehniskie noteikumi, dalībnieku, licenču un rīkotāju maksas. 

 
K. Priedītis - iezīmējas situācija, ka jaunizveidotās sacensības ir promo sacensības un izklaide pirms 

nākamās sezonas, runa ir par drifta un šosejas komisiju e-sacesnībām. Uzskatu, ka nav nopietna attieksme 

sportistiem pret šīm e-sacensībām, jo tā ir papildus nodarbe, nevis degsme piedalīties ar pilnu atdevi. 

Nepiekrītu, ka zem katras komisijas vajag rīkot čempionātus, nesaku, ka promo sacensības nevajadzētu – to 

var, bet ne kārtīgu čempionātu, nopietnas sacensības, kurām trenējas digitālo sacensību dalībieki katru dienu. 

 

J. Krastiņš - Būtiski ir tas, ka mēs vēlamies Latvijas čempionātu, kas liek mums aizdomāties, ka vajag strādāt 

visiem kopīgi un rast kopīgu risinājumu - viedokli. Uzskatu, ka jādomā ir globāli no LAF vienotā viedoklī – 
jāveido šīs sacensības vienotā platformā, lai varam to uzskatīt par Latvijas čempionātu.  

 

G. Kosojs - Pamata prioritāte ir radīt vienotu politiku, lai Latvija asociējas ar vienotu e-sporta sacensību 

platformu, kurā ir sadarbojas visi. Uzskatu, ka jāturpina darbs pie vienas darba grupas, kurā piedalās arī citu 

komisiju vadītāji ar savām idejām un kopīgi veido vienu konkrētu struktūru, politiku un vadlīnijas –

čempionāta kritēriji, kā arī tehniskie noteikumi un sacensību nolikumi. 

 

http://www.laf.lv/


J. Naglis - šobrīd darba grupas pamatuzdevums ir sakārtot dokumentus, t.i. kopējs nolikums, tehniskie 

noteikumi, ieskaites klases, čempionāta statusa vadlīnijas un citi, kas var strukturizēt un sakārtot digitālā 

motorsporta vidi. Visu šo digitālo sacensību organizatoriem (K. Priedītis, E. Berķe, J. Ducmanis) ir jārīko 

iepriekš izveidotās darba grupas sapulces, kurās vienojas par konkrētu lietu sakārtošanu, lai varētu prezentēt 

gatavus dokumentus nākamajā prezidijā. Nepieciešamibas gadījumā piesaistot L.Medni. 

 

Nolēma: Digitālo sacensību darba grupa līdz nākamajam prezidijam sagatavo un prezidijā visus iepazīstina 

ar konkrētām vadlīnijām čempionāta statusa piešķiršanai, kā arī dokumentus, kuri strukturizē un nosaka, 

kādā veidā šo sacensību darbība tiek organizēta un regulēta Latvijā. 

 

Balsojums: 

PAR 10 –  J. Naglis, A. Zvingevics, G. Kosojs, L. Medne, J. Krastiņš, V. Brutāns, E. Kalve, K. Vīdušs, J. 

Ducmanis, E. Berķe. 

PRET – 0 

ATTURAS – 0 

 

3. LAF treniņu vadlīnijas COVID-19 laikā 

 
J. Naglis – Ierosinu sagatavotās vadlīnijas izskatīt pa punktiem, lai tās varam publicēt LAF mājaslapā 

publiskai pieejai.  

  

Diskusija par iespējamiem risinājumiem autosporta treniņu organizēšanā. 

 

Tiek pārrunāts dokuments, kurā uzskaitītas LAF vadlīnijas un noteikumi treniņu norisei. Izteikti priekšlikumi 

un labojumi. 

 

Nolēma: Apstiprināt kopīgi pārrunātās un papildinātās vadlīnijas, kā arī publicēt federācijas oficiālajā 

mājaslapā www.laf.lv  

Balsojums: 

PAR 10 –  J. Naglis, A. Zvingevics, G. Kosojs, L. Medne, J. Krastiņš, V. Brutāns, E. Kalve, K. Vīdušs, J. 

Ducmanis, E. Berķe. 

PRET – 0 

ATTURAS – 0 

 

4. LAF Budžets 2020  

 

L. Medne informē, ka ir saņemta atlaide īres maksai, kā arī iespējas novirzīt papildus LSFP finansējumu 

administratīvo izdevumu segšanai, kas pašlaik sastāda LAF izdevumu lielāko daļu. Tiklīdz atsāksies 

licencēšanās un sacensības tiks papildinātas arī ieņēmumu sadaļas. 

 

Nolēma: Pieņemt zināšanai. 

Balsojums: 

PAR 10 –  J. Naglis, A. Zvingevics, G. Kosojs, L. Medne, J. Krastiņš, V. Brutāns, E. Kalve, K. Vīdušs, J. 

Ducmanis, E. Berķe. 

PRET – 0 
ATTURAS – 0 

 

5. Dažādi    

 

- treniņu ierobežojumu pārkāpumi ārkārtas situācijas laikā 

 

L. Medne ziņo, ka par tiem pārkāpumiem, par kuriem tika informēts LAF, tika brīdināti trases īpasnieki un  

organizatori, un tie ir atsaukušies un iztrādājuši grafikus individuāliem trases apmeklējumiem, lai netiktu 

pārkāpti noteiktie ierobežojumi.  

 

Nolēma: Pieņemt zināšanai. 

 

Balsojums: 

PAR 10 –  J. Naglis, A. Zvingevics, G. Kosojs, L. Medne, J. Krastiņš, V. Brutāns, E. Kalve, K. Vīdušs, J. 

Ducmanis, E. Berķe. 

PRET – 0 

ATTURAS – 0 

 



- LAF Podkāsts 

 

Z. Lielkāja ieskicē ideju un iespējamos variantus podkāsta realizēšanai. 

 

Norisinās diskusija par iespējām podkāstu veidot – tā formāts, vieta, vadītājs un vajadzīgais finansējums.  

 

Nolēma: Katra komisija sagatavo savus priekšlikumus un piedāvā iespējas, kādā formātā varētu iesaistīties. 

L. Medne ar Z.Lielkāju izskata variantus lai samazinātu izdevumus, kas komisijām ir lielākā problēma.  

 

Balsojums: 

PAR 10 –  J. Naglis, A. Zvingevics, G. Kosojs, L. Medne, J. Krastiņš, V. Brutāns, E. Kalve, K. Vīdušs, J. 

Ducmanis, E. Berķe. 

PRET – 0 

ATTURAS – 0 

 

6. Nākamās sēdes datuma noteikšana 

Nākamā sēde 10. jūnijā, klātienē LAF birojā. 

 


