
 

LAF Prezidija 16.08.2017. sēdes darba kārtība 
 

 

Sēdes numurs: 09/2017; Vieta: Rīga, Gustava Zemgala gatve 71 

   

Laiks #. Darba kārtība 

18:00 1. Darba kārtības apstiprināšana: 

- darba kārtības papildināšana 

18:05 2. Nesaskaņotās sacensības sporta kompleksā „Teperis”  

18:30 3 Sporta nakts 

18:40 3. LAF Komisiju ziņojumi  

-  

18:50 4. Nominācija FIA Officials balvai 

19:00 5. Gatavošanās apbalvošanas pasākumam 

19:10 6. Dažādi 

-  

19:15 7. Nākamās sēdes datuma noteikšana 

 

Prezidija sēdē piedalās ar balsstiesībām: 

1. Jānis Naglis, Prezidents 

2. Andris Zvingēvics, Viceprezidents 

3. Linda Medne, Ģenerālsekretāre 

4. Jānis Krastiņš, Rallija k. p-ājs 

5. Valdis Brutāns, Kartinga k. p-ājs 

6. Juris Mūrnieks, SAK p-ājs 

7. Inta Ulme, KK p-āja 

8. Krišjānis Vīdušs Trofi reidu k –pājs 

 

 

 

Bez balsstiesībām: 

1. Ilona Gaigole, LAF grāmatvede 

2. Irēna Krastiņa 

3. Gunārs Kosojs, LAF pārstāvis FIA Off – 

road komisijā 

 

Nav ieradušies: 

1. Jānis Ducmanis, Šosejas k. p-ājs 

(pilnvarojis Lindu Medni) 

2. Raimonds Kisiels, Viceprezidents 

3. Gabriels Žīgurs, Rallyraid k.p-ājs 

(pilnvarojis K.Vīdušu) 

 

 

 

 

 

Sēdi protokolē: K.Pavlovska 



1. Darba kārtības apstiprināšana. 

 

J.Naglis ierosina no dienaskārtības izņemt 2.dienaskārtības jautājumu, tā kā V.Tralla nav ieradies uz 

Prezidija sēdi.  

 

Nolēma:  

Izņemt no dienaskārtības 2.jautājumu.  

Balsojums: 
PAR: 10 (J.Naglis, A.Zvingēvics, L.Medne, V.Brutāns, J. Mūrnieks, I.Ulme, G.Žīgurs (uz pilnvaras 

pamata balso K.Vīdušs), K.Vīdušs, J.Krastiņš, J. Ducmanis (uz pilnvaras pamata balso L.Medne). 

PRET: 0 
ATTURAS: 0 

 

2. Sporta nakts. 

 

K.Pavlovska ziņo, ka no Sporta Federāciju padomes tika saņemts piedāvājums par bezmaksas dalību 

Rīgas Sporta naktī, šogad pasākums notiks 9.septembrī, 11.novembra krastmalā. Tika izsūtītā 

informācija visām komisijām un saņemts pieteikums no RA Events, par vēlmi piedalīties. Jau ir 

nodota visa informācija organizatoriem par RA Events un viņi savā starpā jau komunicē. Ja vēl kāda 

komisija zina sportistus vai organizatorus, kas varētu gribēt piedalīties – lai droši ziņo, tad tiks nodota 

visa informācija un LAF sniegs visa veida informatīvu atbalstu. 

 

Nolēma:  

Pieņemt zināšanai, komisiju priekšsēdētājiem informēt savus sportistus un organizatorus par šādu 

iespēju.  

Balsojums: 
PAR: 10 (J.Naglis, A.Zvingēvics, L.Medne, V.Brutāns, J. Mūrnieks, I.Ulme, G.Žīgurs (uz pilnvaras 

pamata balso K.Vīdušs), K.Vīdušs, J.Krastiņš, J. Ducmanis (uz pilnvaras pamata balso L.Medne). 

PRET: 0 
ATTURAS: 0 

 

 

3. LAF Komisiju ziņojumi 

 

L.Medne ziņo, ka Tehniskā dienesta vadītājs Ģirts Auziņš ir informējis, ka Tehniskais dienests 

nevarēja noorganizēt sapulci līdz šim Prezidija sēdes datumam, kā tas bija noteikts iepriekšējā 

Prezidija sēdē. Tehniskā dienesta sapulce plānota 24.augustā, tajā tiks izskatīti visi iepriekšējā 

Prezidija sēdes protokolā minētie jautājumi.  

 

Nolēma:  

Pieņemt zināšanai, ka TD sapulce notiks 24.augustā, informēt R.Strokšu par sēdes datumu, jo viņš 

bija izteicis vēlēšanos tajā piedalīties, visiem tiem komisiju vadītājiem, kuriem ir jautājumi 

Tehniskajam dienestam, ierasties uz dienesta sapulci.  

Balsojums: 
PAR: 10 (J.Naglis, A.Zvingēvics, L.Medne, V.Brutāns, J. Mūrnieks, I.Ulme, G.Žīgurs (uz pilnvaras 

pamata balso K.Vīdušs), K.Vīdušs, J.Krastiņš, J. Ducmanis (uz pilnvaras pamata balso L.Medne). 

PRET: 0 
ATTURAS: 0 

 

J.Mūrnieks ziņo, ka uz sapulci un tikšanos bija aicinājis vairākus potenciālos sacensību 

organizatorus, lai kopīgā sarunā veidotu jaunu, braucējiem un organizatoriem interesantu auto sprinta 

formātu. Sarunas esot bijušas ļoti veiksmīgas un vieš cerību, jo organizatori paši ir aktīvi un 

ieinteresēti. Par tālāko jautājuma attīstību tiks ziņots. Rallijsprinta disciplīnai nākamgad noteikti būs 



„Alūksne”, „Saldus” un vienu posmu ļoti vēlas rīkot arī lietuviešu organizatori. Par miniralliju 

jautājums vēl ir atklāts.  

 

J.Krastiņš ziņo, ka nākamā gada rallija kalendārā pagaidām ir tikai ralliji „Sarma”, „Alūksne” un ar 

Igaunijas posma organizatoriem sarunas būs vēl šomēnes. Pastāv ideja apvienot Latvijas un Igaunijas 

čempionātus, bet pagaidām ziņu vēl nav, par nākamā gada plāniem vēl pāragri spriest. Ierosina domāt 

par kādām sociālām akcijām sadarbībā ar pašvaldībām, ar kurām labas attiecības ir nepieciešamas, 

organizējot sacensības. Notiek diskusija. 

V.Brutāns ziņo, ka kartinga pēdējās sacensības pulcējušas 192 dalībniekus, kartinga sacensības 

attīstās. Latvijā šobrīd darbojas 5 kartinga trases (SK333, Kandava, Madona, Smiltene, Jelgava).  

Jelgavas un Smiltenes trasēs rit licencēšanas darbi. Atsācies projekts Daugavpilī par CIK-FIA 

homologācijai atbilstošas kartinga trases izbūvi.  

Mēs ceram, ka drīzumā Latvijā varēs sarīkot CIK-FIA sacensības. 

Kartings attīstās, nākotnē būs materiāls arī priekš lielā autosporta.  

 

Nolēma:  

Pieņemt zināšanai.  

 

Balsojums: 

PAR: 10 (J.Naglis, A.Zvingēvics, L.Medne, V.Brutāns, J. Mūrnieks, I.Ulme, G.Žīgurs (uz pilnvaras 

pamata balso K.Vīdušs), K.Vīdušs, J.Krastiņš, J. Ducmanis (uz pilnvaras pamata balso L.Medne). 

PRET: 0 
ATTURAS: 0 

 

4. Nominācija FIA Officials balvai 

 
L.Medne ziņo, ka no FIA aicina katru ASN izvirzīt savas kandidatūras nominācijai „FIA gada oficālā persona”. 

Kandidāts var būt sacensību tiesnesis, brīvprātīgais u.c. Notiek diskusija. I.Krastiņa ierosina izvirzīt 

A.Zvingēvicu, saistībā ar Latvijas rallija 60. jubilejas gadu, A.Zvingēvica 50.jubilejas gadu autosportā.  

 

Nolēma:  

Izvirzīt A.Zvingēvicu FIA Officials balvai, L.Mednei un K.Pavlovskai sagatavot pieteikumu.  

Balsojums: 
PAR: 9 (J.Naglis, L.Medne, V.Brutāns, J. Mūrnieks, I.Ulme, G.Žīgurs (uz pilnvaras pamata balso 

K.Vīdušs), K.Vīdušs, J.Krastiņš, J. Ducmanis (uz pilnvaras pamata balso L.Medne).  

PRET: 0 
ATTURAS: 1 (A.Zvingēvics) 

 

5. Gatavošanās čempionātu apbalvošanas pasākumam 

 

L.Medne ziņo, ka tiek precizēts budžets, aicina katru komisiju vadītāju laicīgi padomāt par to, vai būs 

pieejams kvalitatīvs video materiāls no sacensībām, lai varētu apbalvošanas pasākumā parādīt 

komisijas vizītkarti. 

18.30 ierodas G.Kosojs. 

K.Pavlovska pauž viedokli, ka noteikti jābūt vienotam video stilam, lai nodrošinātu pasākuma 

kvalitāti. J.Krastiņš komentē, ka budžetā ierēķinātā summa video rullīšu montāžai (500eur) ir stipri 

par maz. Vajadzētu iekļaut lielāku summu. L.Medne izsakās, ka budžetā iekļautā summa ir 

provizoriska un tiks precizēta, tiklīdz būs konkrēti piedāvājumi no potenciālajiem rullīšu veidotājiem. 

Ja summa būs daudz lielāka, iespējams, būs nepieciešams nedaudz lielāks maksājums no katras 

čempionāta klases, lai nosegtu pasākuma izmaksas. 

 

Nolēma:  



Pieņemt zināšanai, turpināt darbu pie budžeta plānošanas. Komisiju vadītājiem padomāt par video 

materiāla pieejamību, L.Mednei un K.Pavlovskai apzināt iespējamos variantus un izmaksas video 

rullīšu izgatavošanai. 

 

Balsojums: 

PAR: 10 (J.Naglis, A.Zvingēvics, L.Medne, V.Brutāns, J. Mūrnieks, I.Ulme, G.Žīgurs (uz pilnvaras 

pamata balso K.Vīdušs), K.Vīdušs, J.Krastiņš, J. Ducmanis (uz pilnvaras pamata balso L.Medne). 

PRET: 0 
ATTURAS: 0 

 

6. Dažādi. 

 

G. Kosojs ziņo, ka bija atbraucis FIA pārstāvis inspicēt Mūsas trasi. Izstaigājuši ar organizatoriem 

visu un saņēmuši daudz labu ieteikumu. Jāsastāda darbu plāns un FIA dos trasei licenci, kad LAF 

ziņos, ka viss ir izdarīts. J.Naglis izsakās, ka varbūt nepieciešama kāda finansiāla garantija no 

organizatoriem par to, ka tiešām darbi tiks veikti, savādāk par pieteikto Eiropas čempionāta posma 

datumu, finansiāli atbildēs LAF. I.Ulme izsakās, ka tas nav nepieciešams, jo datumu, viņasprāt, būtu 

jāpiesaka tikai tad, kad mēs redzam, ka darbi ir paveikti.  

 

Nolēma:  

Likt organizatoram nokārtot finansiālās saistības par  FIA trases inspicēšanu un reģistrāciju FIA 

kalendārā kas arī būtu finansiālā garantija, lai LAF neciestu zaudējumus, neparedzētu apstākļu dēļ.  

Balsojums: 

PAR: 10 (J.Naglis, A.Zvingēvics, L.Medne, V.Brutāns, J. Mūrnieks, I.Ulme, G.Žīgurs (uz pilnvaras 

pamata balso K.Vīdušs), K.Vīdušs, J.Krastiņš, J. Ducmanis (uz pilnvaras pamata balso L.Medne). 

PRET: 0 
ATTURAS: 0 

 

J.Naglis atgādina visiem, ka tuvojas LAF prezidenta vēlēšanas un iespējamo kandidātu apspriešana 

un izvirzīšana nedrīkst tikt atlikta uz pēdējo brīdi. Diskusijai jābūt atklātai. Aicina visus domāt par 

kandidātiem. 

 

Nolēma:  

Pieņemt zināšanai.  

Balsojums: 
PAR: 10 (J.Naglis, A.Zvingēvics, L.Medne, V.Brutāns, J. Mūrnieks, I.Ulme, G.Žīgurs (uz pilnvaras 

pamata balso K.Vīdušs), K.Vīdušs, J.Krastiņš, J. Ducmanis (uz pilnvaras pamata balso L.Medne). 

PRET: 0 
ATTURAS: 0 

 

L. Medne ziņo, ka nepieciešams balsojums par to, kādu projektu iesniegt FIA, lai saņemtu finansiālu 

atbalstu. Priekšlikums – balsot ASN  IT Management system projektu, kas tiks realizēts ar 

www.laflicences.lv. 

 

Nolēma:  

Iesniegt FIA ASN  IT Management system projektu, kas tiks realizēts ar www.laflicences.lv. 

Balsojums: 
PAR: 10 (J.Naglis, A.Zvingēvics, L.Medne, V.Brutāns, J. Mūrnieks, I.Ulme, G.Žīgurs (uz pilnvaras 

pamata balso K.Vīdušs), K.Vīdušs, J.Krastiņš, J. Ducmanis (uz pilnvaras pamata balso L.Medne). 

PRET: 0 
ATTURAS: 0 

Nākamās Prezidija sēdes datums noteikts 20.09.2017. 

Sēde beidzas 19.30. 

 


