
 

LAF Prezidija 18.10.2017. sēdes protokols 
 

Sēdes numurs: 11/2017; Vieta: Rīga, Gustava Zemgala gatve 71 

   

Laiks #. Darba kārtība Piezīmes  

18:00 1. Darba kārtības apstiprināšana: 

- darba kārtības papildināšana 

 

18:05 2. Apelācijas tiesas lēmums saistībā par šosejas komisijas un 

tehniskā dienesta darbu. 

 A.Zvingēvics 

18:30 3 J.Beļakova ieteikumi par Biķernieku autošosejas trases 

drošību 

J.Beļakovs 

18:40 4 RA Events par drifta sacensību pārcelšanu ERČ laikā R.Strokšs 

  RA Events par Pasaules čempionāta reģistrācijas maksas 

palielināšanu 

R.Strokšs 

18:50 6. Gatavošanās apbalvošanas pasākumam  

- Apbalvojamo saraksts, papildinājumi, 

priekšlikumi 

- Informācija par ielūgumiem 

- Nepieciešamais atbalsts organizēšanā 

L.Medne 

K.Pavlovska 

19:00 7 Kandidātu izvirzīšana gada balvai sportā  

19:10 8. Dažādi 

- Jean Todt atbalsts FIA Prezidenta vēlēšanās 

- Johanes Fraas atbalsts NEZ Prezidenta vēlēšanās 

- Nominācijas FIA komisijām 

J.Naglis 

L.Medne 

19:20 9. Nākamās sēdes datuma noteikšana  

 

Prezidija sēdē piedalās ar balsstiesībām: 

1. Jānis Naglis, Prezidents 

2. Andris Zvingevics, Viceprezidents 

3. Linda Medne, Ģenerālsekretāre 

4. Jānis Krastiņš, Rallija k. p-ājs 

5. Valdis Brutāns, Kartinga k. p-ājs 

6. Gabriels Žīgurs, Rallyraid k –pājs 

7. Krišjānis Vīdušs Trofi reidu k –pājs 

 

 

 

Bez balsstiesībām:     Nav ieradušies: 

1. Ilona Gaigole, LAF grāmatvede 

2. Irēna Krastiņa 

3. Gunārs Kosojs, LAF pārstāvis FIA Off 

– road komisijā 

1. Inta Ulme, KK p-āja (pilnvarojusi 

J.Beļakovu) 

2. Jānis Ducmanis, Šosejas k. p-ājs 

3. Raimonds Kisiels, Viceprezidents 

4. Juris Mūrnieks, SAK p-ājs 

 

 

Pieaicināti: 

1. R.Strokšs 

2. J.Beļakovs 

 

Sēdi protokolē: K.Pavlovska 



Sēde sākas 18:00.  

 

1. Darba kārtības apstiprināšana. 

 

Tā kā uz sēdi nav ieradies J.Ducmanis (pirms sēdes ir atsūtīta vēstule ar atvainošanos, ka 

neparedzētu apstākļu dēļ, J.Ducmanis nevarēs ierasties), uz kuru vistiešāk attiecas apspriežamie 

jautājumi, ir priekšlikums par 2.punkta un 4.punkta daļēju apspriešanu un pārcelšanu uz nākamo 

Prezidija sēdi. 

 

Nolēma: 

Pārcelt uz nākamo Prezidija sēdi 2.punkta un 4.punkta daļēju apspriešanu, sakarā ar to, ka nav 

ieradies J.Ducmanis. 

 

Balsojums: 
PAR: 8 (J.Naglis, A.Zvingēvics, L.Medne, V.Brutāns, J.Beļakovs (uz pilnvaras pamata pārstāv 

I.Ulmi), J.Krastiņš, G.Žīgurs, K.Vīdušs. 

PRET: 0 

ATTURAS: 0 

 

2. Apelācijas tiesas lēmums saistībā par šosejas komisijas un tehniskā dienesta darbu. 

 

Ziņo A.Zvingēvics. Lietā “Par Komisāru lēmumu Nr. 4 no „ENEOS Riga Summer Race” no 18-

20.08.2017.” Apelācijas tiesa pieņēma lēmumu iesniegto apelāciju noraidīt, sakarā ar to, ka 

apelācijas iesniedzējs sacensību laikā nebija izmantojis iespēju iesniegt protestu, taču skaidrs ir  

kļuvis tas, ka Šosejas komisijas vadītajās sacensībās ir liela nekārtība, nav sakārtotas 

dokumentācijas, sajaukti datumi, tāpēc Apelācijas tiesa lūdz Prezidiju norīkot uz katrām šosejas 

komisijas Latvijas čempionāta sacensībām  komisāru un novērotāju, kurš varētu sniegt ziņojumu 

par sacensību norisi un kontrolētu visas dokumentācijas ievērošanu. 

 

Nolēma: 

Pieņemt zināšanai, 2018.gada sezonā norīkot komisāru un novērotāju uz katrām Šosejas 

komisijas kalendārā esošajām čempionāta sacensībām. 

 

Balsojums: 
PAR: 8 (J.Naglis, A.Zvingēvics, L.Medne, V.Brutāns, J.Beļakovs (uz pilnvaras pamata pārstāv 

I.Ulmi), J.Krastiņš, G.Žīgurs, K.Vīdušs. 

PRET: 0 

ATTURAS: 0 

   

3. J.Beļakova ieteikumi par Biķernieku autošosejas trases drošību. 

 

Ziņo J. Beļakovs. Viņa dēls piedalījās Baltijas izturības sacensībās autošosejā, sezonas 

noslēdzošajā posmā Biķerniekos, avarēja, izlidojot no trases pāri nožogojumam, nolaužot koku. 

Automašīna piezemējās mežā. Brīnums, kā braucējs palika dzīvs. Jautā – kāpēc sacensības netika 

apturētas, ja notiek tik nopietns negadījums? Jā, izbrauca evakuators, ātrā palīdzība, glābēji, bet 

sacensības turpinājās ar drošības mašīnu trasē.  

 Skaidro G.Kosojs. Izturības jeb endurance sacensībās nav prakses, ka sacensības tiktu 

pārtrauktas avārijas dēļ. Trasē tad parasti izbrauc drošības mašīna, un aiz tās visi dalībnieki 

turpina braukt, kamēr trase netiek sakārtota tā, lai varētu dot zaļo karogu. Šādi ir priekšraksti, 

izņemot gadījumus, kad tiešām ir kāds Force Majeure un sacensības fiziski nav iespējams 

turpināt.  

 Notiek diskusija par neatjaunotās Biķernieku trases daļas drošību, ka ir nepieļaujami, ka 

auto var izlidot no trases tā, ka var iekrist arī skatītāju zonā. J.Beļakovs izsakās, ka Jēkabpils 

krosa trasē drošība arī esot zem katras kritikas. Jābūt daudz striktākiem pret trašu drošību kā tādu 

un jāizstrādā ieteikumi trasēm drošības uzlabošanā un negadījumu profilaksei. G.Kosojs 

piemetina, ka Biķerniekos tiesnešu kontrolpunktu mājiņās nav avārijas izeju. Notiek diskusija. 



 

Nolēma: 

Pilnvarot sarunām ar trases īpašnieku par drošības paaugstināšanu Biķernieku trasē G.Kosoju, 

J.Krastiņu un J.Ducmani. Uzdot komisijām pirms sacensību saskaņošanas slēgtās trasēs izvērtēt 

drošības pasākumus, trases drošības plānam un skatītāju drošības zonām jābūt katrās sacensībās. 

 

Balsojums: 

PAR: 8 (J.Naglis, A.Zvingēvics, L.Medne, V.Brutāns, J.Beļakovs (uz pilnvaras pamata pārstāv 

I.Ulmi), J.Krastiņš, G.Žīgurs, K.Vīdušs. 

PRET: 0 

ATTURAS: 0 

 

4. RA Events par drifta sacensību pārcelšanu ERČ laikā. 

 

Ziņo L.Medne. Sakarā ar to, ka Šosejas komisijai atcēlās sacensības Pērnavā, drifta 

organizatoriem nebija cita iespējamā datuma sacensību rīkošanai. J.Ducmanis saskaņoja 

nolikumu, Elīne Berķe bija saņēmusi gan nolikuma apstiprinājumu no komisijas, gan arī 

pasākuma rīkošanas atļauju no Rīgas domes, līdz ar to L.Medne bija spiesta saskaņot sacensības, 

radušos apstākļu dēļ. R.Strokšs izsakās, ka ir vīlies, jo bija iepriekšēja vienošanās par to, ka 

Pasaules un Eiropas notikumu datumos LAF nesaskaņos nevienas citas sacensības. J.Naglis 

izsaka nožēlu par to, ka šāda situācija izveidojās. J.Krastiņš izsakās, ka tajos datumos, kad ir FIA 

sacensības Latvijā, nedrīkst izsniegt atļaujas nevienām citām sacensībām.  

 

Nolēma: 

Pieņemt zināšanai, uzdot komisiju vadītājiem un L.Mednei nesaskaņot sacensības, kuru datumi 

pārklājas ar Eiropas un pasaules čempionātu posmiem Latvijā. Turpināt šī punkta izskatīšanu 

nākamajā Prezidija sēdē. 

 

Balsojums: 

PAR: 8 (J.Naglis, A.Zvingēvics, L.Medne, V.Brutāns, J.Beļakovs (uz pilnvaras pamata pārstāv 

I.Ulmi), J.Krastiņš, G.Žīgurs, K.Vīdušs. 

PRET: 0 

ATTURAS: 0 

 

5. RA Events par Pasaules čempionāta reģistrācijas maksas palielināšanu. 

 

R.Strokšs ziņo, ka pagājušajā gadā reģistrācijas maksa pasaules RX posmam LAF bija 500 eur, 

bet šogad 1500 eur. Tā kā viņš to ir uzzinājis tikai tad, kad saņēmis rēķinu un tas nebija iekļauts 

budžetā, tad lūdz Prezidiju izskatīt iespēju samazināt šo maksu līdz summai, kāda bija pagājušajā 

gadā un nākamgad maksāt jau pilno summu 1500 eur apmērā. 

 Krosa komisijas pārstāvim sēdē - J. Beļakovam tiek uzdots jautājums, kādēļ sacensību 

reģistrācijas maksa tika pacelta. J.Beļakovs atbild, ka krosa komisija konsultējās ar blakus 

esošām valstīm, tur notiekošo pasaules čempionātu posmu reģistrācijas maksa ir daudz lielāka un 

ir skaidri zināms, ka šī noteiktā summa nav lielākā. Lai nodrošinātu šādu posmu norisi Latvijā, 

jāskolo tiesneši un ir daudz dažādu citu izdevumu arī no federācijas puses un tam visam 

nepieciešami līdzekļi. 

 J.Naglis izsakās, ka šī summa bija iekļauta LAF 2017.gada budžetā un jau šobrīd 

federācijai ir lieli mīnusi. R.Strokšs ierosina, lai nākamreiz, kad ir veiktas kādas izmaiņas, kas 

skar organizatorus, atsūtīt informatīvu vēstuli vai piezvanīt un pastāstīt par izmaiņām. Notiek 

diskusija. 

 

Nolēma: 

Sadalīt sadārdzinājumu 1000 eur apmērā sekojoši: 333 eur apmērā segt no Prezidija budžeta. 

Lūgt krosa komisijai izskatīt iespēju segt atlikušo daļu 667 eur apmērā. 

 



Balsojums: 

PAR: 8 (J.Naglis, A.Zvingēvics, L.Medne, V.Brutāns, J.Beļakovs (uz pilnvaras pamata pārstāv 

I.Ulmi), J.Krastiņš, G.Žīgurs, K.Vīdušs. 

PRET: 0 

ATTURAS: 0 

 

6. Gatavošanās apbalvošanas pasākumam. 

 

Ziņo L.Medne. Šobrīd notiek aktīvi sagatavošanas darbi lielajam apbalvošanas pasākumam 

25.novembrī, būs nepieciešama tehniska palīdzība – podesti un cilvēks, kas atved/aizved. 

J.Krastiņš apsola to nodrošināt. 

  Papildināt apalvojamo sarakstu ar atzinības balvu ilggadējai rallija sacensību galvenajai 

ārstei Tatjanai Ivanovai. Pārbaudīt vai viņa nav līdz šim saņēmusi no LAF atzinības velti. 

 A.Zvingēvics ierosina pasākumā piešķirt atzinības rakstu tehniskā dienesta vadītājam 

Ģ.Auziņam, jo Ģ.Auziņš ir daudz strādājis pie tā, lai Latvijas pārstāvji varētu darboties pasaules 

līmeņa sacensībās WRC un F1. Izskan ierosinājums piešķirt apbalvojumus Vasīlijam un 

Nikolajam Grjaziniem, Artim, Jānim un Andrim Baumaņiem, K.Calko un K.Blušam – par 

Latvijas vārda nešanu pasaules līmeņa sacensībās.  

 

Nolēma: 

 

Apbalvošanas pasākuma laikā apbalvot Ģ.Auziņu, Vasīliju un Nikolaju Grjazinus, Arti, Jāni un 

Andri Baumaņus, Konstantīnu Calko un Kristapu Blušu par Latvijas vārda nešanu pasaules 

līmeņa autosporta sacensībās. 

 

Balsojums: 
PAR: 8 (J.Naglis, A.Zvingēvics, L.Medne, V.Brutāns, J.Beļakovs (uz pilnvaras pamata pārstāv 

I.Ulmi), J.Krastiņš, G.Žīgurs, K.Vīdušs. 

PRET: 0 

ATTURAS: 0 

 

Plkst.19.05 aiziet Raimonds Strokšs. 

 

7. Kandidātu izvirzīšana gada balvai sportā. 

 

Notiek diskusija. Tiek piedāvāts nominēt Justu Grenci (Eiropas autokrosa čempions JuniorBuggy 

klasē) un Arti Baumani (Eiropas RX vicečempions). Kā gada notikumu nominēt „Neste World 

RX of Latvia”.  

 

Nolēma: 

Nominēt Justu Grenci (Eiropas autokrosa čempions JuniorBuggy klasē) un Arti Baumani 

(Eiropas RX vicečempions). Kā gada notikumu nominēt „Neste World RX of Latvia”. 

 

Balsojums: 
PAR: 8 (J.Naglis, A.Zvingēvics, L.Medne, V.Brutāns, J.Beļakovs (uz pilnvaras pamata pārstāv 

I.Ulmi), J.Krastiņš, G.Žīgurs, K.Vīdušs. 

PRET: 0 

ATTURAS: 0 

 

8. Dažādi. 

- Par Jean Todt virzīšanu FIA prezidenta amatam.  

 

Nolēma: 

Izteikt savu rakstisku atbalstu Jean Todt kandidatūrai atkārtotai ievēlēšanai FIA prezidenta 

amatā. 

 



 

Balsojums: 
PAR: 8 (J.Naglis, A.Zvingēvics, L.Medne, V.Brutāns, J.Beļakovs (uz pilnvaras pamata pārstāv 

I.Ulmi), J.Krastiņš, G.Žīgurs, K.Vīdušs. 

PRET: 0 

ATTURAS: 0 

 

- Par Johanes Fraas virzīšanu NEZ prezidenta amatam. 

 

Nolēma: 

Izteikt savu rakstisku atbalstu Johanes Fraas kandidatūrai ievēlēšanai NEZ prezidenta amatā. 

 

Balsojums: 

PAR: 7 (J.Naglis, A.Zvingēvics, L.Medne, V.Brutāns, J.Krastiņš, G.Žīgurs, K.Vīdušs. 

PRET: 0 

ATTURAS: 1 (J.Beļakovs) 

 

- Par tiesnešu virzīšanu dalībai F1 sacensībās Sočos. 

 

G.Kosojs iesaka virzīt G.Ķeipānu un uzticēt viņam izvēlēties no savas tiesnešu komandas 1 

cilvēku, kas brauktu viņam līdzi. 

 

Nolēma: 

Virzīt G.Ķeipānu darbam F1 sacensībās un uzticēt viņam izvēlēties no savas tiesnešu komandas 

1 cilvēku, kas brauktu viņam līdzi. 

 

Balsojums: 

PAR: 8 (J.Naglis, A.Zvingēvics, L.Medne, V.Brutāns, J.Beļakovs (uz pilnvaras pamata pārstāv 

I.Ulmi), J.Krastiņš, G.Žīgurs, K.Vīdušs. 

PRET: 0 

ATTURAS: 0 

 

- Par medicīnisko un glābēju transportu/ekipējumu/prasmēm. 

 

Runā J.Krastiņš. Par glābēju transportu - nav standarta, kas noteiktu kurās sacensībās kas ir 

derīgs, kas nav, piemēram, bezceļu sacensībās nevar paņemt auto, kas nav paredzēts braukšanai 

bezceļa apstākļos. Veidiem jābūt dažādiem un katrai komisijai vajadzētu saprast, kāds tieši 

transports un ekipējums nepieciešams attiecīgajās sacensībās, lai neveidotos situācija, ka glābēji 

un medicīna ir sakārtota tikai „uz papīra”, bet realitātē nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību. 

G.Kosojs izsaka priekšlikumu apmācīt arī tiesnešus prasmēs pareizi glābt ect. Notiek diskusija. 

  Rodas priekšlikums izveidot drošības darba grupu, kas nodarbotos ar šādu jautājumu 

risināšanu, standartu izstrādi un apstiprināšanu. Notiek diskusija. 

 

Nolēma: 

Katrai komisijai izvirzīt savu kandidātu darbam drošības darba grupā. 

 

Balsojums: 

PAR: 8 (J.Naglis, A.Zvingēvics, L.Medne, V.Brutāns, J.Beļakovs (uz pilnvaras pamata pārstāv 

I.Ulmi), J.Krastiņš, G.Žīgurs, K.Vīdušs. 

PRET: 0 

ATTURAS: 0 



 

9. Nākamā Prezidija sēdes datuma noteikšana.  

 

Nolēma: 

Nākamās Prezidija sēdes datums – 15.novembris. 

 

 

Balsojums: 
PAR: 8 (J.Naglis, A.Zvingēvics, L.Medne, V.Brutāns, J.Beļakovs (uz pilnvaras pamata pārstāv 

I.Ulmi), J.Krastiņš, G.Žīgurs, K.Vīdušs. 

PRET: 0 

ATTURAS: 0 


