
  

LAF Prezidija 14.01.2020 sēdes protokols 
 

Sēdes numurs: 01/2020; Vieta: Rīga, Gustava Zemgala gatve 71 

   

Laiks #. Darba kārtība Piezīmes  

18:00 1. Darba kārtības apstiprināšana: 

- darba kārtības papildināšana 

 

 

18:05 2. EGP Latvija e- sporta projekts un LAF Šosejas komisijas 

un ABC race e- motrosporta projekts 

 ABC Race iesniegums par tiesību piešķiršanu uz 2 

gadiem.   

R.Strokšs, K.Priedītis 

 

18:40 3.  LAF Diferencēto biedru naudu nolikums Informācija no komisijām par 

licenču cenām 

Biedru naudu nolikums 

19:10 4. LAF Budžets 2020 Budžets 

19:40 6. Dažādi   

 

 

19:50 8 Nākamās sēdes datuma noteikšana  

 

 

 

 

Prezidija sēdē piedalās ar balsstiesībām: 

1. Jānis Naglis, Viceprezidents 

2. Andris Zvingēvics, Viceprezidents 

3. Linda Medne, Ģenerālsekretāre 

4. Krišjānis Vīdušs Trofi reidu k –pājs 

 

Bez balsstiesībām: 

1. Irēna Krastiņa 

2. Raimonds Strokšs 

 

Pilnvaras: Gunārs Kosojs, Viceprezidents, 

Krosa k. p-ājs pilnvaro Intu Ulmi, Jānis 

Ducmanis Autošosejas k. p-ājs pilnvaro 

Kārli Priedīti, Elīne Berķe, Drifta k. p-ājs  

pilnvaro Daini Akmentiņu, Eduards Kalve, 

SAK p-ājs pilnvaro Voldemāru Kalvi, Jānis 

Krastiņš Rallija k. p-ājs pilnvaro Andri 

Zvingēvicu, Valdis Brutāns Kartinga k. p-ājs 

pilnvaro Lindu Medni. 

 

 

Sēdi protokolē: Z.Lielkāja 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.Darba kārtības apstiprināšana: 

 

L.Medne lūdz apstiprināt kārtējās sēdes darba kārtību. 

 

Nolēma: Apstiprināt darba kārtību 

Balsojums: 

PAR – 9 A.Zvingēvics (balso arī J.Krastiņa vārdā), L.Medne (balso arī V.Brutāna vārdā), K.Vīdušs, 

I.Ulme, K.Priedītis, D.Akmentiņš, V.Kalve. 

PRET – 0 

ATTURAS – 0 

 

 

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

projekts 

 

R. Strokšs: Pirms nedaudz vairāk, kā gada lūdzu LAF Prezidijam 2 gadu ekskluzīvas tiesības rīkot 

digitālā autosporta sacensības. Pēc 2019. gada WRX Latvijā – sapratu, ka ir izveidots jauns projekts 

– e-motorsport – autošosejas sacensības. Mans jautājums – kā šo risināt?, jo kā šodien atceros, 

toreiz J. Krastiņš uzdeva klātesošajiem jautājumu – vai kāds ir gatavs uzsākt, ko līdzīgu – neviens to 

nebija gatavs darīt un tāpēc A. Zvingēvics un J. Krastiņš izteica priekšlikumu piešķirt ekskluzīvas 

iespējas rīkot e-sacensības tikai SIA RA Events uz diviem gadiem, kuras arī bijām gatavi izmantot – 

iesākot ar ralliju, rallijkrosu, turpinot arī ar autošoseju. 

 

Norisinās diskusija starp klātesošajiem – tiek izteikti dažādi viedokļi par digitālā motorsporta norisi 

Latvijā. 

 

L.Medne uzsver, ka šīs tiesības bija piešķirtas rallija un rallijkrosa digitālo sacensību organizēšanai.  

 

A.Zvingēvics – Zinot to, ka Raimonds ir spējīgs organizēt dažādas sacensības un sasniegt labus 

reuzltātus, pirms nedaudz vairāk, kā gada es atbalstīju šīs ekskluzīvās tiesības, jo zināju, ka 

sacensības tiks noorganizētas profesionāli. 

 

K.Priedītis – jau pirms Raimonda projektu – autošosejas komisijas ietvaros tika šādas idejas 

analizētas un tāpēc 12.12.2018 gada prezidija sēdē LAF Autošosejas komisijas priekšsēdētājs J. 

Ducmanis uzsvēra, ka ekskluzīvās tiesības var piešķirt tikai rallija un rallijkrosa e-sacensību 

rīkošanai. 

 

L.Medne izsaka priekšlikumu, ka nepieciešams izveidot darba grupu, kura atbild par digitālo 

autosportu - tā nolikumiem, noteikumiem utt. 

 

Nolēma: Lūgt iesūtīt, 14 dienu laikā, priekšlikumus darba grupas izveidei, kā arī iespējamās idejas, 

kuras varētu attīstīt darba grupas ietvaros – noteiktas sistēmas izveide utt. Šis jautājums tiks skatīts 

un par to lems nākamajā prezidijā. 

Balsojums: 

PAR –  10 J.Naglis, A.Zvingēvics (balso arī J.Krastiņa vārdā), L.Medne (balso arī V.Brutāna 

vārdā), K.Vīdušs, I.Ulme, K.Priedītis, D.Akmentiņš, V.Kalve. 

PRET – 0 

ATTURAS – 0 

 

3.LAF Diferencēto biedru naudas nolikums 

 

Rallija un vēsturiskā rallija gada licences cena no 2020. gada tiek palielināta līdz 200 EUR 

 



L. Medne – priekšlikums FIA homolgācijas licencēšanu palielināt par 50 EUR, lai nosegtu sūtīšanas 

izdevumus. 

 

A.Zvingēvics - priekšlikums palielināt biedru naudas apmēru no 150 EUR līdz 250 EUR, lai 

federācija spētu vēl pastāvēt vairāk, kā vienu vai divus gadus. 

 

Nolēma: 

1.Pieņemt zināšanai, ka Rallija un vēsturiskā rallija gada licences cena no 2020. gada tiek 

palielināta līdz 200 EUR 

2.Palielināt FIA homolgācijas licencēšanas maksa par 50 EUR, lai nosegtu sūtīšanas izdevumus. 

3.Izteikt priekšlikumu izskatīšanai LAF biedru pilnsapulcē par biedru naudas palielināšanu no 150 

EUR līdz 250 EUR. 

 

Balsojums: 

PAR – 10 J.Naglis, A.Zvingēvics (balso arī J.Krastiņa vārdā), L.Medne (balso arī V.Brutāna vārdā), 

K.Vīdušs, I.Ulme, K.Priedītis, D.Akmentiņš, V.Kalve. 

PRET – 0 

ATTURAS – 0 

 

4.LAF Budžets 2020 

 

Norisinās diskusija starp klāt esošajiem – priekšlikums par apbalvošanu – katra komisija, sezonas 

beigās, apbalvo savas komisijas disciplīnas un LAF čempionātu apbalvošanai balli atsevišķi nerīko.  

 

Nolēma:  

1.Pieņemt sagatavoto budžetu par pamatu. 

2.Uz nākamo LAF prezidiju ierosināt komisiju padomēm – izlemt vai 2020. gada sezonas 

apbalvošanas pasākumu taisa katra komisijā atsevišķi. Komisiju priekšsēdētājiem jāsagatavo savs 

lēmums uz nākamo prezidija sēdi.  

Balsojums: 

PAR – 10 J.Naglis, A.Zvingēvics (balso arī J.Krastiņa vārdā), L.Medne (balso arī V.Brutāna vārdā), 

K.Vīdušs, I.Ulme, K.Priedītis, D.Akmentiņš, V.Kalve. 

PRET – 0 

ATTURAS – 0 

 

5.Dažādi   

 

- Biedrības nosaukuma iespējama maiņa 

 

A.Zvingēvics izsaka priekšlikumu, ka ir vērts apdomāt biedrības nosaukuma maiņu no “LATVIJAS 

AUTOMOBIĻU FEDERĀCIJA” uz “LATVIJAS AUTOSPORTA FEDERĀCIJA”, kas viestu 

skaidrību sabiedrībā par to, ar ko nodarbojas šī federācija.  

 

Norisinās diskusija starp klātesošajiem – izskan dažādi viedokļi – gan atbalstoši, gan nē. 

 

L.Medne uzsver - lai nomainītu nosaukumu, ir jāiegulda daudz līdzekļu – jurista darbs, maketētāja 

darbs, darbs, lai medijos mainītu uzskatu par to, kā pareizi jāizmanto šis nosaukums utt. 

 

Nolēma: virzīt jautājumu turpmākai diskusijai 

Balsojums: 

PAR – 10 J.Naglis, A.Zvingēvics (balso arī J.Krastiņa vārdā), L.Medne (balso arī V.Brutāna vārdā), 

K.Vīdušs, I.Ulme, K.Priedītis, D.Akmentiņš, V.Kalve. 

PRET – 0 

ATTURAS – 0 

 

- FIA Eiropas Autokrosa posma Bauskā zemais novērtējums 

 



A.Zvingēvics norāda uz to, ka jau otru gadu pēc kārtas Latvijā rīkotais FIA Eiropas Autokrosa 

čempionāta posms ir ieguvis zemu novērtējumu, 2018. gadā pirmspēdējā vieta, bet 2019. gadā 

pēdējā vieta. Ir jārod atbilde, kāpēc un no kā rodas šāds vērtējums.  

 

Nolēma: Iekļaut jautājum un nākamā prezidija darba kārtībā un pieaicināt abus pasākuma 

organizatorus - J.Bergu un I. Traubergu. 

Balsojums: 

PAR – 10 J.Naglis, A.Zvingēvics (balso arī J.Krastiņa vārdā), L.Medne (balso arī V.Brutāna vārdā), 

K.Vīdušs, I.Ulme, K.Priedītis, D.Akmentiņš, V.Kalve. 

PRET – 0 

ATTURAS – 0 

 

6.Nākamās sēdes datuma noteikšana 

 

Nolēma: Pēc sēdes noskaidrot, kad var ierasties visi komisiju priekšsēdētāji personīgi un noteikt 

datumu, jo šajā sēdē, lielākoties bija ieradušies tikai pilnvarotie pārstāvji. Pēc vienošanās ar 

prezidija pārstāvjiem – LAF Prezidija nākamā sēde norisināsies 12.02.2020 

Balsojums: 

PAR – 10 J.Naglis, A.Zvingēvics (balso arī J.Krastiņa vārdā), L.Medne (balso arī V.Brutāna vārdā), 

K.Vīdušs, I.Ulme, K.Priedītis, D.Akmentiņš, V.Kalve. 

PRET – 0 

ATTURAS – 0 

 

 

 


