
 
LAF Prezidija 19.07.2017 sēdes protokols 

 

 

Sēdes numurs: 08/2017; Vieta: Rīga, Gustava Zemgala gatve 71 

   

Laiks #. Darba kārtība Piezīmes  

18:00 1. Darba kārtības apstiprināšana: 

- darba kārtības papildināšana 

 

18:05 2. RA Events prezentācija par autosporta filmu R.Strokšs 

18:30  LAF Kopējais apbalvošanas pasākums L.Medne 

18:40 3. LAF Komisiju ziņojumi  

- kartinga komisijas ziņojums par Maļinovska 

iesniegumu 

Ziņo komisiju vadītāji 

18:50 4. Preses dienesta ziņojums par darbību K.Pavlovska 

19:00 5. LAF Mājas lapa J.Naglis informē par 

ārkārtas situāciju un 

termiņu kavējumiem 

19:10 6. Dažādi 

- Sadarbība ar LMT par FIA e- sportu  

 

19:15 7. Nākamās sēdes datuma noteikšana  

 

Prezidija sēdē piedalās ar balsstiesībām: 

1. Jānis Naglis, Prezidents 

2. Andris Zvingevics, Viceprezidents 

3. Linda Medne, Ģenerālsekretāre 

4. Juris Mūrnieks, SAK p-ājs 

5. Inta Ulme, KK p-āja 

6. Gabriels Žīgurs, Rallijreidu k.p-ājs 

7. Jānis Ducmanis, Šosejas k. p-ājs 

 

 

 

Bez balsstiesībām: 

1. Ilona Gaigole, LAF grāmatvede 

2. Irēna Krastiņa 

3. Gunārs Kosojs, LAF pārstāvis FIA Off – 

road komisijā 

4. Atis Veismanis 

5. Raimonds Strokšs 

6. Ilmārs Līkums 

 

Nav ieradušies (ar balsstiesībām): 

7. Raimonds Kisiels, Viceprezidents 

8. Jānis Krastiņš, Rallija k. p-ājs – 

pilnvarojis Raimondu Strokšu  

9. Krišjānis Vīdušs, Trofi reidu k –pājs – 

pilnvarojis Gabrielu Žīguru 

10. Valdis Brutāns, Kartinga k. p-ājs – 

pilnvarojis Ati Veismani. 

 

Kopā balsstiesīgo: 10 

 

 

 

Sēdi protokolēs: K.Pavlovska 



Sēde sākas pl. 18:00 

 

1. Darba kārtības apstiprināšana. 

 

Dienaskārtība pieņemta, papildinājumu nav. 

 

Balsojums: 

PAR: 10 (J.Naglis, A.Zvingevics, L.Medne, V.Brutāns (uz pilnvaras pamata balso Atis Veismanis), 

J. Mūrnieks, I.Ulme, G.Žīgurs, K.Vīdušs (uz pilnvaras pamata balso G.Žīgurs), J.Krastiņš (uz 

pilnvaras pamata balso R.Strokšs), Jānis Ducmanis. 

PRET: 0 

ATTURAS: 0 

 

 

2. RA Events prezentācija par autosporta filmu 

 

Ziņo R.Strokšs un I. Līkums. I.Līkums piedāvā realizēt projektu ar darba nosaukumu „Zelta 

gads”, ņemot vērā mūsu autosportistu augstos sasniegumus 2017.gada sezonā pasaules līmeņa 

sacensībās. Projekts paredz filmēt un izveidot filmu par pasaules līmeņa sacensībās startējošajiem 

latviešu autosportistiem, kam izdevies uzrādīt izcilus rezultātus – Jānis Baumanis (World RX), 

Reinis Nitišs (World RX), Kristaps Blušs (FormulaD), Konstantīns Calko (LeMans)  un motokrosa 

braucējs Pauls Jonass ( Pasaules čempionāts motokrosā). 

  Ir veikti jau priekšdarbi un ir safilmēti materiāli. Nepieciešamais budžets – 27’894 eur. Tiek 

uzdots jautājums, vai Latvijas Automobiļu federācija var piedalīties filmas finansēšanā. 

Notiek diskusija. Kopumā ideja rod atbalstu, jautājums tikai vai LAF to var atļauties. I.Ulme 

izsakās, ka iespējams pārskatīt filmas galvenos varoņus, jo ir arī citi sportisti, kas šogad uzrādījuši 

izcilus rezultātus, piemēram, Eiropas līmeņa sacensībās. R.Strokšs izsakās, ka ir gatavs uzņemties 

daļu finanšu, lai tikai šī filma taptu. J.Naglis vaicā L.Mednei par pieejamajiem līdzekļiem, L.Medne 

atbild, ka budžeta neparedzētiem gadījumiem nav un budžets šim gadam pildās noteiktā kārtībā.  

 

Nolēma: 

Konceptuāli atbalstīt projektu „Zelta gads”, dot atbildi filmas veidotājiem par pieejamo finansiālo 

atbalstu nedēļas laikā.  

 

Balsojums: 

PAR: 10 (J.Naglis, A.Zvingevics, L.Medne, V.Brutāns (uz pilnvaras pamata balso Atis Veismanis), 

J. Mūrnieks, I.Ulme, G.Žīgurs, K.Vīdušs (uz pilnvaras pamata balso G.Žīgurs), J.Krastiņš (uz 

pilnvaras pamata balso R.Strokšs), Jānis Ducmanis. 

PRET: 0 

ATTURAS: 0 

 

3. LAF Kopējais apbalvošanas pasākums 

 

Ziņo Linda Medne. Ir sākti visi priekšdarbi, sastādīts budžets un paliekot pie norises vietas Studio 

69, patlaban izmaksas nepārsniedz ieņēmumus, rēķinot 200 eur par 1 čempionāta klasi. Vienīgi ir 

skaidrs, ka vietu skaits ir ierobežots, jo telpā pie galdiņiem var sasēdināt ap 400-450 viesu. Tas 

nozīmētu, ka, ja tiek apbalvoti ne tikai LČ, bet arī BČ, EČ un NEZ čempionātu klases katram 

apbalvojamam (kuram pienāktos ielūgums bez maksas) papildus būtu iespējams iegādāties tikai 1 

ielūgumu.  

Notiek diskusija. A.Veismanis izsakās, ka šādā gadījumā noteikti jāpadomā par minikāru un 

kartinga braucējiem, kas vēl ir bērni un jaunieši, jo viņi noteikti gribēs nākt uz pasākumu ar abiem 

vecākiem un 1 ielūguma iegāde būs par maz. I.Ulme piedāvā apbalvot tikai LČ un EČ pirmo 3 vietu 

ieguvējus, neiesaistot BČ un NEZ. G.Kosojs iesaka izvirzīt no katras komisijas „Gada tiesnesi” vai 

cilvēku un viņa darbu, kas attiecīgajā sezonā bijis īpaši nozīmīgs, un apbalvot šī pasākuma ietvaros. 

 

 

 



 

Nolēma:  

Turpināt darbu pie pasākuma izveides, nosūtīt biedriem informatīvu vēstuli par to, ka tiek plānots 

šāds pasākums, turpināt precizēt dalībnieku un čempionāta klašu skaitu, kas palīdzētu arī precizēt 

budžetu un katrai komisijai izvirzīt savu apbalvojamo nominācijā „Gada tiesnesis” vai „Gada 

brīvprātīgais” (nosaukums nominācijai var tikt precizēts).  

 

Balsojums: 
PAR: 10 (J.Naglis, A.Zvingevics, L.Medne, V.Brutāns (uz pilnvaras pamata balso Atis Veismanis), 

J. Mūrnieks, I.Ulme, G.Žīgurs, K.Vīdušs (uz pilnvaras pamata balso G.Žīgurs), J.Krastiņš (uz 

pilnvaras pamata balso R.Strokšs), Jānis Ducmanis. 

PRET: 0 

ATTURAS: 0 

 

4. LAF komisiju ziņojumi 

 

4.1. Kartinga komisijas ziņojums par M.Maļinovska iesniegumu. 

 

Ziņo A.Veismanis (V.Brutāna pilnvarotais). Tika sasaukta kartinga komisijas sapulce, uz kuru 

uzaicināts arī M. Maļinovskis, situācija tika skaidrota no visām iesaistītajām pusēm, uzklausīta 

M.Maļinovska argumentācija un tika rasti kopsaucēji. Konflikts ir atrisināts. Kartinga komisijā 

pieņemts lēmums ciešāk pieturēties pie sacensību organizācijas subordinācijas, lai ievērotu un 

sekotu arī protestu procedūrai un izslēgtu iespējamību sportistu pārstāvjiem (piem. vecākiem) vai 

pašiem sportistiem iet pie tiesnešiem un privāti skaidroties sacensību laikā. M.Maļinovskis arī 

piekritis apmaksāt tiesnešu stažēšanos. 

 

Nolēma: pieņemt zināšanai. 

 

Balsojums: 

PAR: 10 (J.Naglis, A.Zvingevics, L.Medne, V.Brutāns (uz pilnvaras pamata balso Atis Veismanis), 

J. Mūrnieks, I.Ulme, G.Žīgurs, K.Vīdušs (uz pilnvaras pamata balso G.Žīgurs), J.Krastiņš (uz 

pilnvaras pamata balso R.Strokšs), Jānis Ducmanis. 

PRET: 0 

ATTURAS: 0 

 

4.2. Krosa komisijas ziņojums. 

 

Ziņo komisijas vadītāja I. Ulme. LAF naudu ticis iegādāts svarīgs tehnisks inventārs – svari. Šobrīd 

šie svari nestrādā. Nācās uz iepriekšējām sacensībām svarus īrēt. Nav arī precīzi zināms, kur svari 

atrodas. Tāpat nav zināms, kas notiek ar pārējiem instrumentiem. Satrauc arī tehnisko tiesnešu un 

komisāru attieksme sacensībās, jo nākas saskarties ar augstprātīgu attieksmi, kā arī nekoleģiālu 

attieksmi, prasot no organizatora par sacensību laikā nostrādāto laiku augstāku samaksu pat par 

sacensību galveno tiesnesi. Ierosina lūgt tehniskā dienesta vadītāju Ģ.Auziņu izsludināt tehniskā 

dienesta sapulci līdz nākamā Prezidija sapulces datumam, uz kuru varētu ierasties arī I.Ulme un citi 

ieinteresētie, lai apspriestu radušos situāciju, kā arī lūgt tehniskā dienesta vadītājam sagatavot 

precīzu atskaiti par iegādāto instrumentu atrašanās vietām, tehnisko stāvokli un pielietojumu. 

 Notiek debates. G.Kosoju arī satrauc tehniskā dienesta pārstāvju attieksme. R.Strokšs arī 

vēlas zināt, kad būs sapulce Tehniskajam dienestam, jo vēlas to apmeklēt, jo arī viņam esot ko 

vaicāt. 

 

Nolēma: 

lūgt tehniskajam dienestam sarīkot sapulci, uz kuru varētu ierasties visi interesenti, lai apspriestu 

sasāpējušus jautājumus, kā arī likt tehniskā dienesta vadītājam Ģ.Auziņam līdz nākamajai Prezidija 

sēdei sagatavot precīzu iegādāto instrumentu pielietojuma, atrašanās vietas un stāvokļa atskaiti.  

 

 

 



 

Balsojums: 
PAR: 10 (J.Naglis, A.Zvingevics, L.Medne, V.Brutāns (uz pilnvaras pamata balso Atis Veismanis), 

J. Mūrnieks, I.Ulme, G.Žīgurs, K.Vīdušs (uz pilnvaras pamata balso G.Žīgurs), J.Krastiņš (uz 

pilnvaras pamata balso R.Strokšs), Jānis Ducmanis. 

PRET: 0 

ATTURAS: 0 

 

4.3. LAF SAK komisijas ziņojums 

 

Ziņo komisijas vadītājs J.Mūrnieks. Smiltenē, Tepera trasē notiek nesaskaņotas auto sacensības, 

kuras rīko V.Tralla. V.Tralla ir ignorējis vairākkārtējus lūgumus sakārtot dokumentus un ar SAK 

komisiju atsakās sadarboties, to ignorējot.  

 Notiek debates. A.Zvingevics ierosina uzaicināt V.Trallu uz nākamo Prezidija sapulci, lai 

varētu klātienē izrunāt radušos situāciju. 

 

Nolēma:  

uzaicināt V.Trallu uz nākamo Prezidija sapulci, lai varētu klātienē izrunāt radušos situāciju. 

 

Balsojums: 
PAR: 10 (J.Naglis, A.Zvingevics, L.Medne, V.Brutāns (uz pilnvaras pamata balso Atis Veismanis), 

J. Mūrnieks, I.Ulme, G.Žīgurs, K.Vīdušs (uz pilnvaras pamata balso G.Žīgurs), J.Krastiņš (uz 

pilnvaras pamata balso R.Strokšs), Jānis Ducmanis. 

PRET: 0 

ATTURAS: 0 

 

5. Preses dienesta ziņojums par darbību. 

 

Ziņo preses sekretāre K.Pavlovska. Pēc nostrādātiem nedaudz vairāk kā 3 mēnešiem federācijā, ir 

vairākas lietas, kas atklājušās darba procesā. Mācās pēc sistēmas kļūdas un to labojumi, ir bijušas 

vairākas problēmsituācijas, kas izgaismojušas to, ko cilvēki sagaida no LAF preses dienesta un tas 

ir labi. Kopš neilga laika ieviesta jauna prakse – raksti par LAF veiksmes stāstiem, šajā rubrikā tiks 

atspoguļoti arī iekšējie jaunumi un informēta sabiedrība par notiekošo LAF. Vēl jauna prakse ir 

kopsavilkumu izveide, kad kopā medijiem tiek izsūtīta informācija par nedēļas nogalē notikušajām 

sacensībām un mūsu sportistu veikumiem ārzemēs. Tāpat K.Pavlovska lūdz visiem apzināties, ka 

ikviens publisks izteikums vai ieraksts sociālajās vietnēs arī privātajos profilos, uzreiz rada 

sabiedrības viedokli par LAF, jo visi esam LAF pārstāvji un nevar sagaidīt, ka viens cilvēks mainīs 

uz labu sabiedrības domu. Tas jādara visiem kopā, pārdomājot ik soli, kurš tiek sperts publiskajā 

telpā.  

 A.Zvingevics atgādina, ka LAF ir publiski atvērta un pieejama iestāde un aicina vienmēr 

informēt cilvēkus arī par Prezidija sēdēm. K.Pavlovska pateicas par atgādinājumu un sola turpmāk 

nepiemirst informēt biedrus un citus interesentus izmantojot interneta vidi. R.Strokšs iesaka 

vienoties ar lielākajiem medijiem (vismaz pa 1 no TV, laikrakstu un interneta portālu) par to, ka 

tieši no LAF viņi var saņemt ziņas. Lai ir savi informācijas kanāli. K.Pavlovska piekrīt un sola 

tikties ar medijiem, lai aktivizētu šo darbības virzienu. 

 

Nolēma: 

Pieņemt zināšanai. 

 

Balsojums: 
PAR: 10 (J.Naglis, A.Zvingevics, L.Medne, V.Brutāns (uz pilnvaras pamata balso Atis Veismanis), 

J. Mūrnieks, I.Ulme, G.Žīgurs, K.Vīdušs (uz pilnvaras pamata balso G.Žīgurs), J.Krastiņš (uz 

pilnvaras pamata balso R.Strokšs), Jānis Ducmanis. 

PRET: 0 

ATTURAS: 0 

 

 



 

 

6. LAF jaunā mājaslapa. 

 

Ziņo J.Naglis. Termiņi tiek kavēti nu jau par 2 mēnešiem. Darbi bija apstājušies programmētāja 

vainas dēļ. Kā liecina pieredze, šādi gadījumi ir bieži. Tagad sadarbība ir atjaunota un ceram uz 

situācijas drīzu atrisinājumu.  

 

Nolēma: 

Pieņemt zināšanai. 

 

Balsojums: 
PAR: 10 (J.Naglis, A.Zvingevics, L.Medne, V.Brutāns (uz pilnvaras pamata balso Atis Veismanis), 

J. Mūrnieks, I.Ulme, G.Žīgurs, K.Vīdušs (uz pilnvaras pamata balso G.Žīgurs), J.Krastiņš (uz 

pilnvaras pamata balso R.Strokšs), Jānis Ducmanis. 

PRET: 0 

ATTURAS: 0 

 

7. Dažādi.  

 

Ziņo J.Ducmanis. Saistībā ar jauna e-centra izveidi ir ļoti nepieciešami kontakti FIA E-sporta 

pārstāvjiem. Lūdz L.Mednei steidzami sameklēt FIA atbildīgo un iedot viņam kontaktus. 

 

Nolēma: 

Pieņemt zināšanai. L.Mednei sameklēt kontaktus un pārsūtīt J.Ducmanim.  

 

Balsojums: 

PAR: 10 (J.Naglis, A.Zvingevics, L.Medne, V.Brutāns (uz pilnvaras pamata balso Atis Veismanis), 

J. Mūrnieks, I.Ulme, G.Žīgurs, K.Vīdušs (uz pilnvaras pamata balso G.Žīgurs), J.Krastiņš (uz 

pilnvaras pamata balso R.Strokšs), Jānis Ducmanis. 

PRET: 0 

ATTURAS: 0 

 

Nākamās sēdes datums – 16.08.2017. 

Sēde beidzas 19.50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


