
 

LAF Prezidija 18.04.2018. sēdes protokols 
 

Sēdes numurs: 04/2018; Vieta: Rīga, Gustava Zemgala gatve 71 

   

Laiks #. Darba kārtība Piezīmes  

18:00 1. Darba kārtības apstiprināšana: 

- darba kārtības papildināšana 

 

18.05 2 Informācija no Eiropas autokrosa čempionāta rīkotāja par 

darbu norises gaitu. 

 

J.Bergs 

18:20 3 Apelācijas tiesas un TD sastāva izmaiņu apstiprināšana 

 

Rallija komisijas izvēlēts 

pārstāvis 

18:25 4 Informācija par sadarbības iespējām ar TVNET no 

kartinga komisijas 

V.Brutāns 

18:50 5 LAF mājas lapas uzlabošanas darbi Foto /video sadaļas 

uzlabošana 

19:00 6 Dažādi 

-  

 

19:10 7 Nākamās sēdes datuma noteikšana  

 

Prezidija sēdē piedalās ar balsstiesībām: 

1. Jānis Naglis, Viceprezients 

2. Andris Zvingēvics, 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 k. p-āja   

 

 

 

Bez balsstiesībām: 

1. Ilona Gaigole, LAF grāmatvede 

2. Irēna Krastiņa 

3. Inta Ulme 

4. Olafs Ozols 

 

5. Ģ.Auziņš – TD vadītājs 

6. J.Bergs – Eiropas autokrosa organizatoru 

pārstāvis 

7. G.Romanovskis – TVNET pārstāvis 

Sēdi protokolē: K.Pavlovska 



1. Darba kārtības apstiprināšana 

 

Nolēma: 

Iekļaut jautājumu par Tehniskā dienesta sastāva izmaiņām. Iekļaut jautājumu par LAF budžeta 

jautājumiem. Mainīt darba kārtības punktus vietām, sākt ar sadarbības iespējām ar TVNET, turpināt 

ar Eiropas autokrosa čempionāta organizatoru ziņojumu, pēc tam ar Apelācijas tiesas un Tehniskā 

dienesta sastāva izmaiņām, pēc tam ar budžeta jautājumiem, sadaļu „Dažādi” un LAF mājaslapas 

jautājumiem.  

 

Balsojums: 

PAR: 10 (J.Naglis, A.Zvingēvics, L.Medne, J.Krastiņš, G.Kosojs, V.Brutāns, K.Vīdušs, E.Kalve, 

E.Berķe, J.Ducmanis) 

PRET: 0 

ATTURAS: 0 

 

2. Sadarbības iespējas ar TVNET. 

 

Runā G.Romanovskis. TVNET ir ieinteresēts sadarboties ar LAF autosporta sadaļas izveidē un 

pilnveidošanā. Lai nodrošinātu maksimāli lielu lasītāju interesi, nepieciešams tāds saturs, kas būtu 

ekskluzīvs, operatīvs un interaktīvs. J.Krastiņš norāda, ka rallija komisijai uz šo, 2018.gada sezonu 

ir sadarbība ar portālu Delfi, J.Ducmanis piebilst, ka līdzīgi ir šosejas komisijai. E.Kalve izsakās, ka 

tas ir pozitīvi un SAK ir gatavs sadarbībai jau šogad. Arī E.Berķe, V.Brutāns, K.Vīdušs, G.Kosojs 

izsaka gatavību sākt sadarbību šogad. Notiek diskusija. 

 

Nolēma: 

Izveidot darba grupu ar K.Pavlovsku, L.Medni un to ieinteresēto komisiju pārstāvjiem, kuriem ir 

interese veidot sadarbību jau šogad, lai sāktu gatavot sadarbības modeli un izveidotu interesantu 

sadaļu. Turpināt sarunas un virzīt idejas, lai potenciāli visas komisijas varētu uzsākt sadarbību 

2019.gadā.  

 

Balsojums: 

PAR: 10 (J.Naglis, A.Zvingēvics, L.Medne, J.Krastiņš, G.Kosojs, V.Brutāns, K.Vīdušs, E.Kalve, 

E.Berķe, J.Ducmanis) 

PRET: 0 
ATTURAS: 0 

 

3. Informācija no Eiropas autokrosa čempionāta posma rīkotāja par darbu norises gaitu. 

 

Runā G.Kosojs. Iepriekšējā sēdē izteiktās bažas par Mūsas trases pārdošanu un iespējamām 

problēmām nav patiesas, nav šķēršļu, lai sarīkotu Eiropas autokrosa čempionāta posmu, kā iepriekš 

plānots. J.Bergs ziņo, ka darbi rit pilnā sparā, līgumu ar īpašniekiem plānots parakstīt jau rītdien, 

līgumā paredzēts, ka šo Eiropas posmu varēs rīkot 2 gadus. Tiesnešu posteņi ir gatavi, notiek betona 

bloku apgriešana un profilēšana, metāla apmales (borti) ir paaugstinātas. Dalībnieku parks būs treka 

trases asfaltētajā daļā. Ziņojums par veiktajiem darbiem trasē jau ir nosūtīts FIA, darbi tiks pabeigti 

burtiski 2 nedēļu laikā. J.Naglis izsakās, ka jānosūta progresa ziņojums bija/ir/būs formā jau tagad, 

lai FIA būtu informēti par notiekošo. Notiek diskusija. 

 

Nolēma: 

Pieņemt zināšanai J.Berga ziņojumu. Organizatoriem nosūtīt progresa ziņojumu FIA, negaidot visu 

darbu pabeigšanu, kad darbi pabeigti, nosūtīt galējo ziņojumu. 

 

Balsojums: 

PAR: 10 (J.Naglis, A.Zvingēvics, L.Medne, J.Krastiņš, G.Kosojs, V.Brutāns, K.Vīdušs, E.Kalve, 

E.Berķe, J.Ducmanis) 

PRET: 0 

ATTURAS: 0 



4. Apelācijas tiesas un Tehniskā dienesta sastāva izmaiņu apstiprināšana. 

 

Rallija komisija R.Pozņaka vietā Apelācijas tiesas sastāvam izvirza N.Vugulu. Tehniskais dienests  

- sastāvā jāiekļauj M.Matvejevs kā drifta komisijas pārstāvis. 

 

Nolēma: 

Apstiprināt N.Vugulu Apelācijas tiesas sastāvā. Apstiprināt M.Matvejevu Tehniskā dienesta 

sastāvā.  

 

Balsojums: 

PAR: 10 (J.Naglis, A.Zvingēvics, L.Medne, J.Krastiņš, G.Kosojs, V.Brutāns, K.Vīdušs, E.Kalve, 

E.Berķe, J.Ducmanis) 

PRET: 0 

ATTURAS: 0 

 

5. LAF budžeta jautājumi. 

 

J.Naglis ziņo, ka piepildījušās negatīvās prognozes un LAF budžets nepildās kā plānots. 

Nepieciešams paturēt prātā, ka jātaupa. Notiek diskusija. 

 

Nolēma: 

Ņemt vērā J.Nagļa ziņojumu.  

 

6. Dažādi. 

 

J.Ducmanis ziņo, ka ir gatavs šosejas čempionāta gada nolikums. Ir nokavēts termiņš čempionāta 

nolikuma publicēšanai, kas noticis objektīvu iemeslu dēļ – jāpakārtojas NEZ kalendāram. J.Krastiņš 

iesaka nākamreiz, gadījumā, ja ir kavēšanās, publicēt nolikuma projektu ar atrunu, kad tiks 

publicēta gala versija. Notiek diskusija. 

 

Nolēma: 

Ņemot vērā apstākļus, apstiprināt LAF Šosejas komisijas izstrādāto čempionāta gada nolikumu. 

Publicēt to ar sekojošu paskaidrojumu: Sakarā ar to, ka LAF Šosejas komisija neievēroja LAF 

kodeksa punktu 3.18., pamatojot to ar sarežģījumiem starpvalstu (Baltijas un NEZ) kalendāru 

saskaņošanā, LAF Prezidijs, pamatojoties uz LAF Kodeksa punktiem 1.13.1 un 1.14, nolēma 

apstiprināt LČ šosejā gada nolikumu 18.aprīļa sapulcē. 

 

Balsojums: 

PAR: 10 (J.Naglis, A.Zvingēvics, L.Medne, J.Krastiņš, G.Kosojs, V.Brutāns, K.Vīdušs, E.Kalve, 

E.Berķe, J.Ducmanis) 

PRET: 0 

ATTURAS: 0 

 

7. LAF mājaslapas uzlabošanas jautājumi. 

 

L.Medne ziņo, ka katra funkcionāla izmaiņa LAF mājaslapā maksā papildus naudu 

programmētājiem, atkarībā no tā, cik ilgs darbs pie attiecīgā jautājuma jāpavada speciālistam. LAF 

sekretariātam šāda budžeta nav, gadījumā, ja komisijām nepieciešamas kādas izmaiņas, tās var veikt 

tikai no komisiju budžetiem. Notiek diskusija. 

 

Nolēma: 

Ņemt vērā L.Mednes ziņojumu.  

 

Nākamā Prezidija sēde noteikta 23.maijā. 

 

 


