
  

LAF Prezidija 15.04.2020. sēdes protokols 
 

Sēdes numurs: 05/2020; Vieta: Zoom tiešsaistes platforma 

   

Laiks #. Darba kārtība Piezīmes  

18:00 1. Darba kārtības apstiprināšana: 

• darba kārtības papildināšana 

 

 

18:05 2 LAF sporta komisiju ziņojumi par COVID – 19 ietetkmi 

uz kalendāriem un čempionātu norisi 

L.Medne 

18:20 3 LAF Budžets 2020 Budžets 

18:35 4 Dažādi: 

LAF Čempionātu statuss visās komisijās  

 

 

18:40 5 Nākamās sēdes datuma noteikšana  

 

Prezidija sēdē piedalās ar balsstiesībām: 

1. Jānis Naglis, Viceprezients  

2. Andris Zvingevics, Viceprezidents 

3. Gunārs Kosojs, Viceprezidents, Krosa k. 

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. Jānis Ducmanis, Šosejas k. p-ājs  

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

 

 

Tiešsaistes sēdē nepiedalās: Krišjānis 

Vīdušs, Trofi reidu k. p-ājs., Raimonds 

Kisiels, LAF Prezidents 

 

 

 

Sēdi protokolē: Z. Lielkāja 

 

 

1. Darba kārtības papildināšana un apstiprināšana 

 

E. Berķe lūdz papildināt darba kārtību un pie punkta “Dažādi” pievienot Drifta komisijas 

paziņojumu par virtuālajām sacensībām. 

 

L. Medne lūdz apstiprināt kārtējās sēdes darba kārtību. 

 

Nolēma: Papildināt šīs sēdes darba kārtību, pievienojot pie punkta “Dažādi” pievienot Drifta 

komisijas paziņojumu par virtuālajām sacensībām un apstiprināt kārtējās sēdes darba kārtību. 

Balsojums: 

PAR 9 –  J. Naglis, A. Zvingēvics, G. Kosojs, L. Medne, J. Krastiņš, V. Brutāns, J. Ducmanis, V. 

Kalve, E. Berķe. 

PRET – 0 

ATTURAS – 0 

 

 

2. LAF sporta komisiju ziņojumi par COVID – 19 ietekmi uz kalendāriem un 

čempionātu norisi 

 



E. Berķe / LAF Drifta komisija – gaidām jaunākās ziņas, kā arī plānojam, ka varam aizvadīt 

sacensības bez skatītājiem un nepieciešamības gadījumā tiks sabīdīti kalendāri. 

Biķernieku trase nāk pretī un kā prioritāti liks autosporta sacensības, nevis privātos 

pasākumus. 

 

J. Krastiņš / LAF Rallija komisija – Pie esošajiem noteikumiem Latvijas Rallija čempionāta 

norise ir apdraudēta, jo ziemā divi ralliji nenotika – Rally Alūksne un Rally Sarma, 

3.,4. posms Rally Liepāja tiek pārcelts uz citu datumu, 5. posms Rally Estonia 

atcelts, 6. posms – Rally Rokiškis - pagaidām viss paliek spēkā, 7. posms – vēl 

jaunumu nav, jo autosporta pasākuma organizatoram šobrīd ir nopietnas veselības 

problēmas. Vēsturiskais rallijs un Rallijsprints varētu norisināties aizvadot trīs 

sacensības.  

 

E. Kalve / LAF Standarta automobiļu komisija - esam pārbīdījuši kalendārus – Minirallijs 

sastāvēs no visiem pieciem posmiem un sezonu plānojam atklāt jūlijā, Cēsīs. 

Autosprinta kausā esam pārcēluši divus posmus uz nenoteiktu laiku, bet pārējais 

kalendārs ir nemainīgs, ceram sākt sacensības jūnijā. 

 

V. Brutāns / LAF Kartinga komisija – vēl neesam lēmuši, šovakar plānota Kartinga komisijas 

sapulce – lemsim par pirmo divu posmu atcelšanu vai pārcelšanu. Kartinga 

sacensībās piedalās daudz ārvalstu sportisti un lēmumus par sacensību norisi lemsim 

pēc ziņām un jaunumiem par robežu atvēršanu un iespējām ceļot no vienas valsts uz 

otru. 

 

J. Ducmanis / LAF Šosejas komisija – maijā un jūnijā plānotos posmus esam atcēluši – augusta 

un oktobra posmus plānojam pievienot jaunam konceptam – 2020/2021 gada 

sezonai. 

 

G. Kosojs / LAF Krosa komisija – komisijas robežās esam lēmuši par tuvāko pasākumu atcelšanu 

vai pārcelšanu. Pēc 12. maija un ārkārtas situācijas beigām lemsim par tālākajiem 

plāniem. Oficiāli esam paziņojuši atcelt FIA Eiropas Autokrosa čempionāta posmu 

Bauskā, kas bija plānots jūnija sākumā. Lai varētu spriest par tālākajām darbībām, 

būtiski ir sagaidīt, kādi ierobežojumi paliks spēkā pēc ārkārtas situācijas beigām.  

 

Diskusija par kompromisu ar datumiem un lielu sacensību nepārklāšanos, t.i. vienā nedēļas nogalē 

nelikt sacensības paralēli pasaules un Eiropas posmiem, jo šobrīd būtiski tiek mainīti 

sacensību kalendāri un norise 2020. gadā. 

 

Diskusija par sporta sacensību norisi pēc ārkārtas situācijas beigām – robežu atvēšana utt. 

 

Nolēma: Pieņemt zināšanai komisiju vadītāju sniegto informāciju.  

Balsojums: 

PAR 9 –  J. Naglis, A. Zvingēvics, G. Kosojs, L. Medne, J. Krastiņš, V. Brutāns, J. Ducmanis, V. 

Kalve, E. Berķe. 

PRET – 0 

ATTURAS – 0 

 

3. LAF Budžets 2020 

 

L. Medne ziņo, ka šobrīd situācija ir apmierinoša – marta mēnesī situācija ir tāda pati, kā 2019. 

gadā, bet var paredzēt, ka aprīlī un maijā būs redzams ievērojams kritiens, bet jāmin, ka arī 

izdevumi no LAF puses samazinās – paliek algu izmaksa un telpu īre.  

 

Diskusija – par iespējamību pieprasīt nodokļu maksas atlikšanu un valsts piedāvāto dīkstāves 

pabalstu – L. Medne paskaidro, ka federācija neatbilst kritērijiem dīkstāves atbalsta pieprasīšanai, jo 

tā ļoti minimāli veic jebkādu saimniecisko darbību un marta mēnesī federācijas ienākumu plūsmā 

nav kritums par 30%.  



 

Nolēma: Pieņemt zināšanai un nodrošināt algu izmaksas un lūgt atlaidi LAF biroja īres maksai šajā 

ārkārtas situācijas periodā. 

Balsojums: 

PAR 9 –  J. Naglis, A. Zvingēvics, G. Kosojs, L. Medne, J. Krastiņš, V. Brutāns, J. Ducmanis, V. 

Kalve, E. Berķe. 

PRET – 0 

ATTURAS – 0 

 

4. Dažādi  

 

• LAF Čempionātu statuss visās komisijās  

 

Diskusija: par iespējamu čempionātu norisi – pieļaut iespēju norisināties čempionātam ar trīs 

posmiem, pārslēgšanos uz kausa izcīņu vai veidot jaunu konceptu - 2020/2021 gada čempionāts. 

Diskusijas ietvaros tiek izrunāts, ka šis ir jāizrunā komisiju ietvaros un jāsanāk vēlreiz kopā, lai 

varētu lemt atkārtotā prezidijā par to, kā norisināsies čempionāti.  

 

Nolēma: Pieņemt zināšanai un virzīt diskusiju un idejas uz nākamo prezidija sēdi. 

Balsojums: 

PAR 9 –  J. Naglis, A. Zvingēvics, G. Kosojs, L. Medne, J. Krastiņš, V. Brutāns, J. Ducmanis, V. 

Kalve, E. Berķe. 

PRET – 0 

ATTURAS – 0 

 

• Drifta komisijas paziņojums par virtuālajām sacensībām 

 

E. Berķe: Tiek plānots organizēt virtuālās drifta sacensības un tas arī ir plānots šosejas komisijas 

ietvaros, ko apstiprina arī J. Ducmanis. 

 

Diskusija par virtuālo sacensību organizēšanu. 

 

Diskusija par iespējamu samaksu federācijai no virtuālo sacensību organizēšanas – diskusijas laikā 

izskan doma šo jautājumu pārcelt uz nākamo prezidija sēdi, pieaicinot virtuālā autosporta darba 

grupas vadītāju. 

 

Nolēma: Pieņemt zināšanai un uzaicināt uz nākamo prezidija sēdi virtuālā autosporta darba grupas 

vadītāju Kārli Priedīti pievienoties diskusijai. 

Balsojums: 

PAR 9 –  J. Naglis, A. Zvingēvics, G. Kosojs, L. Medne, J. Krastiņš, V. Brutāns, J. Ducmanis, V. 

Kalve, E. Berķe. 

PRET – 0 

ATTURAS – 0 

 

5. Nākamās sēdes datuma noteikšana 

Priekšlikums nākamo LAF Prezidija sēdi rīkot 13. maijā. 

Nolēma: Kā nākamo sēdes datumu noteikt 13. maiju. 

Balsojums: 

PAR 9 –  J. Naglis, A. Zvingēvics, G. Kosojs, L. Medne, J. Krastiņš, V. Brutāns, J. Ducmanis, V. 

Kalve, E. Berķe. 

PRET – 0 

ATTURAS – 0 

 


