
 
LAF Prezidija 20.09.2017. sēdes protokols 

 
 
Sēdes numurs: 10/2017; Vieta: Rīga, Gustava Zemgala gatve 71 
   

Laiks #. Darba kārtība Piezīmes  

18:00 1. Darba kārtības apstiprināšana: 
- darba kārtības papildināšana 

 

18:05 2. Nesaskaņotās sacensības sporta kompleksā „Teperis”  V.Trallas e –pasts 

18:20 3. A.Laipnieka iesniegums par apelācijas laika pārcelšanu Iesniegums 

18:30 4. Kartinga komisijas ziņojums M.Steinerta iesniegums 

18:40 5 Apelācijas tiesas sastāva nominēšana –apstiprināšana 
- komisiju nominācijas 

Komisiju ziņojumi 

19:00 6. Gatavošanās apbalvošanas pasākumam 
Iesniegt apbalvojamo sarakstus tiem kas jau zina 
Tiem kas nezin precīzus skaitus. 
 

 

19:10 7. Dažādi 
- Rallija reidu komisijas darbība 
- LAF apbalvojumi par ieguldījumu autosportā, 

pateicības un atzinības balvas. 

 

19:20 8. 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 (ieradās 

pl.18:30) 
5. Valdis Brutāns, Kartinga k. p-ājs 
6. Juris Mūrnieks, SAK p-ājs 

7. Inta Ulme, KK p-āja 
8. Gabriels Žīgurs, Rallyraid k.p-ājs 
9. Krišjānis Vīdušs Trofi reidu k –pājs 
10. Jānis Ducmanis, Šosejas k. p-ājs 
 

 

 
Bez balsstiesībām:     Pieacinātie: 

1. Ilona Gaigole, LAF grāmatvede 
2. Irēna Krastiņa 
3. Gunārs Kosojs, LAF pārstāvis FIA Off – road 

komisijā (ieradās pl. 18:40) 
4. Ģirts Auziņš 

1. Vairis Tralla 
2. Aivars Laipnieks (aizgāja 20:26) 

 

  
Sēdi klausās: 

1. Anatolijs Gabrāns 
2. Inguss Dimdiņš 
3. Matīss Mežaks (ieradās pl.18:18) 
4. Guntars Marks (pārstāv Smiltenes domi) 
5. Raimonds Elbakjans (ieradās 18:10, aizgāja 19:20) 

 
Nav ieradušies: 

1. Raimonds Kisiels, Viceprezidents 
 
Sēdi protokolē: K.Pavlovska 



 
1. Darba kārtības apstiprināšana. 

 
Pl. 18:00 
Darba kārtība tiek apstiprināta, papildinājumu nav. 
 
Nolēma:  
Apstiprināt sēdes darba kārtību.  
 
Balsojums: 
PAR: 9: J.Naglis, A. Zvingēvics, L.Medne, V. Brutāns, J. Mūrnieks, I.Ulme, G.Žīgurs, K. Vīdušs, J. Ducmanis. 
PRET: 0 
ATTURAS: 0 
 

2. Nesaskaņotās sacensības sporta kompleksā „Teperis”. 
 
J.Mūrnieks iesāk ar to, ka Prezidijs ir uzticējus SAK koordinēt amatieru kustību Latvijā. Ir pieņemts jaunais 
Sporta likums, šis ir pārejas gads un visas sacensības jāsaskaņo saskaņā ar Sporta likumu. Lielākā daļa 
organizatoru šo ievēro un sākuši sacensību saskaņošanu, izņemot SK „Smiltene” V.Trallas personā. SAK  
vairākkārt ir uzrunājusi V.Trallu, aicināja uz pārrunām, kas diemžēl nevainagojās ar panākumiem. Tāpēc SAK 
padome informēja Prezidiju.  
 Pirms uzklausīt V.Trallu, J. Naglis vērš uzmanību uz to, ka Sporta likums ir pieņemts, tas jāievēro 
visiem, tajā skaitā pašvaldībām, liedzot saskaņot sacensības, kuras vispirms nav saskaņotas LAF un, ka visa 
atbildība par autosporta pasākumiem tagad gulstas uz LAF pleciem.  

V. Tralla stāda priekšā Smiltenes Sporta pārvaldes vadītāju Guntaru Marksu, kurš izsakās, ka 
galvenais Smiltenes Sporta pārvaldes uzdevums ir iedzīvotāju veselības veicināšana, bet kas attiecas uz 
tehniskajiem sporta veidiem – tad pārvalde vēlas veicināt vadītāja iemaņu uzlabošanu. SK „Smiltene” ir 
„Tepera” trase pārvaldītājs, šādas tiesības devusi dome. Trasē tiek rīkots arī Latvijas čempionāts autokrosā, 
bet no vietējiem ir tikai 1-2 dalībnieki, bet pašvaldības mērķis veicināt vietējo iedzīvotāju iesaistīšanos, 
tāpēc tika izveidots novada kauss. Sacensības šis sporta klubs rīko jau vismaz 20 gadus un drošība tiek 
ievērota augstākajā līmenī. Notiek diskusija.  

J. Mūrnieks izsakās, ka uz sarunu SAK aicināja visus potenciālos organizatorus, jāskatās nākotnē un 
nav citu variantu, kā visiem kopā atrast kopsaucēju. Notiek diskusija. 

V.Tralla izsakās, ka ir mēģināts saskaņot nolikumus, bet J. Mūrnieks nav parakstījis un, ka nav 
iespējams katru reizi saskaņot sacensību nolikumus, jo (īpaši ziemas sacensībām)  tie var būt izveidoti 2 
dienas pirms sacensībām. J.Krastiņš iesaka izveidot vienotu nolikumu paraugu un tad uz sacensībām veikt 
korekcijas tikai tur, kur tas attiecas uz konkrēto sacensību, attiecīgi arī 2 dienas pirms sacensībām būtu 
iespējams laicīgi to saskaņot. Vai izveidot sezonas nolikumu un uz katrām sacensībām izdot biļetenus, LAF 
Sporta kodeksa noteiktā kārtībā. V.Tralla neiebilst. Notiek diskusija.  

J.Naglis vēršas pie G.Marksa atgādinot, ka saskaņā ar Sporta likumu, pašvaldība un Sporta pārvalde 
nevar izdot sacensību atļauju bez LAF saskaņojuma. J.Naglis izsakās, ka LAF mērķis nav ierobežot, bet 
sakārtot dokumentālo bāzi tā, lai tā ir ērta lietošanā.  

 
Nolēma:  
Pieņemt zināšanai dzirdēto informāciju, aicināt SK”Smiltene” strikti ievērot Sporta likuma prasības. Nosūtīt 
Smiltenes pašvaldībai paskaidrojumu Sporta likuma ievērošanas praksei tehniskajos sporta veidos. 
 
Balsojums: 
PAR: 10 J.Naglis, A. Zvingēvics, L.Medne, J.Krastiņš, V. Brutāns, J. Mūrnieks, I.Ulme, G.Žīgurs, K. Vīdušs, J. 
Ducmanis. 
PRET: 0 
ATTURAS: 0 



3. A.Laipnieka iesniegums par apelācijas laika pārcelšanu 
 

Nolasa iesniegumu. Sakarā ar to, ka sacensību „Riga Summer race” laikā nav bijusi iespēja iepazīties ar 
dokumentim – A.Laipnieks lūdz Prezidijam piešķirt papildlaiku, lai to izdarītu un iesniegtu apelāciju, kas 
kodeksā noteikta 48h laikā pēc paziņojuma publicēšanas.  

J.Ducmanis skaidro: A.Laipnieks savā iesniegumā minējis, ka sacensību laikā nav bijis ziņojuma dēlis 
un, ka dokumantu uz tā arī nav bijis. J. Ducmanis rāda foto, uz kura redzams, ka sacensību norises vietā ir 
ziņojuma dēlis un uz tā lieliem burtiem norādīts, ka tas ir ziņojumu dēlis (angļu valodā). Tātad šie izteikumi, 
kas ir pretrunā paši ar sevi – ka nav bijis ziņojumu dēlis un ka nav bijusi pieejami dokumenti, lai ar tiem 
iepazītos – ir melīgi. Sacensību laikā neviens protests nav saņemts. Pie tam – kad dalībnieks paraksta 
sacensību pieteikumu – ar to viņš/a apliecina, ka ir iepazinies, saprot un piekrīt nolikumam un citiem 
sacensības regulējošajiem dokumentiem. Dalībniekam ir pienākums apmeklēt dalībnieku sapulci, kurā ir 
iespējams uzdot visus neskaidros jautājumus. Jautājumu no A.Laipnieka puses nav bijis. Sakarā ar visu 
augstākminēto – J.Ducmanis lūdz Prezidiju nepagarināt apelācijas iesniegšanas laiku. Notiek diskusija. 

A.Zvingēvics: Kodeksā šāda apelācijas laika pagarināšanas iespēja nav atrunāta, šis ir unikāls 
gadījums. J.Naglis izsakās, ka federācijas pastāvēšanas vēsturē šādu gadījumu praktiski  nav bijis un 
izņēmumu pieļaušana rada lavīnas efektu un kodekss var kļūt labils. Lūdz Prezidiju doties uz citu telpu, kur 
apspriesties. Prezidija locekļi atstāj galveno telpu, lai apspriestos. Atgriežas pēc 5 minūtēm 

J.Naglis izsakās, ka ņemot vērā visu iepriekš dzirdēto, ņemot vērā visus paskaidrojumus un vēl to, ka 
nekādas neskaidrības nav liegušas iesniegt apelāciju lietuviešu sportistam noteiktajā laikā – lūdz Prezidiju 
tomēr nepagarināt apelācijas iesniegšanas termiņu A.Laipnieka gadījumā.  

 
Nolēma:  
Atbildot uz A.Laipnieka iesniegumu - nepagarināt apelācijas iesniegšanas termiņu. 
 
Balsojums: 
PAR: 9: J.Naglis, A. Zvingēvics, L.Medne, J.Krastiņš, J. Mūrnieks, I.Ulme, G.Žīgurs, K. Vīdušs, J. Ducmanis. 
PRET: 1 : V. Brutāns 
ATTURAS: 0 

 
4. Kartinga komisijas ziņojums par M.Steinerta ziņojumu 

 
V.Brutāns nolasa M.Steinerta iesniegumu. Galvenais jautājums – par jēdziena „labākais rezultāts” 
skaidrojumu. Vai iegūtie punkti ir pārāki par sacensību dalībnieka iegūto vietu sacensībās. Notiek diskusija. 
 
Nolēma:  

 Tikai punkti, kas izcīnīti sacensību braucienā, tiek savstarpēji salīdzināti, lai atbilstoši sacensību 

gada nolikumam iegūtu labāko rezultātu summu un pēc labāko punktu summas noteiktu 

kopvērtējuma vietu sadalījumu. 
 
Balsojums: 
PAR: 10 J.Naglis, A. Zvingēvics, L.Medne, J.Krastiņš, V. Brutāns, J. Mūrnieks, I.Ulme, G.Žīgurs, K. Vīdušs, J. 
Ducmanis. 
PRET: 0 
ATTURAS: 0 

 

5. Apelācijas tiesas sastāva nominēšana – apstiprināšana, komisiju nominācijas. 

 

Prezidijs izvirza A.Zvingēvicu LAF Apelācijas tiesas priekšsēdētāja amatam. 

 
Nolēma:  

 Apstiprināt A. Zvingēvicu par LAF Apelācijas tiesas priekšsēdētāju. 
 
Balsojums: 
PAR: 9: J.Naglis, L.Medne, J.Krastiņš, V. Brutāns, J. Mūrnieks, I.Ulme, G.Žīgurs, K. Vīdušs, J. Ducmanis. 
PRET: 0 
ATTURAS: 1: A. Zvingēvics 

 

 



Apelācijas tiesas sastāvam izvirzīti:  
Kartinga komsija – Ēriks Gasparovičs, 

Šosejas komsija – Jānis Ducmanis, Rolands Bērziņš, 

Rallija- reidu komsija – Jānis Lazdāns, 

Krosa komisija – Gunārs Kosojs, ArnisVēza, 

Rallija komisija – Reinis Pozņaks, Aldis Pīlēns, 

LAF sekretariāts  - Gundars Āboliņš, 

SAK- Andris Millers. 
 
Nolēma:  
Apstiprināt komisiju izvirzītos apelācijas tiesas locekļus.  
 
Balsojums: 
PAR: 10 J.Naglis, A. Zvingēvics, L.Medne, J.Krastiņš, V. Brutāns, J. Mūrnieks, I.Ulme, G.Žīgurs, K. Vīdušs, J. 
Ducmanis. 
PRET: 0 
ATTURAS: 0 
 

6. Gatavošanās apbalvošanas pasākumam 

 

Linda Medne ziņo, ka no kartinga komisijas un rallija komisijas vēl nepieciešami video 

materiāli, lai varētu sagatavot katras komisijas viedo vizītkarti/pieteikumu apbalvošanas 

pasākumam. Īsi pastāsta par jaunāko organizēšanā. 

 
Nolēma:  
Pieņemt zināšanai, uzdot kartinga un rallija komisijām nodrošināt ar nepieciešamajiem video materiāliem 
L.Medni, lai varētu sagatavot viedo pieteikumus apbalvošanas pasākumam. 
 
Balsojums: 
PAR: 10 J.Naglis, A. Zvingēvics, L.Medne, J.Krastiņš, V. Brutāns, J. Mūrnieks, I.Ulme, G.Žīgurs, K. Vīdušs, J. 
Ducmanis. 
PRET: 0 
ATTURAS: 0 

 

7. Dažādi 

 

- Rallija reidu komisijas darbība. 

 

Ziņo rallija reidu komisijas padomes priekšsēdētājs G.Žīgurs. Jau pirms kāda laika bija doma 

apvienot komisijas, taču daži aktīvie biedri bija kategoriski pret, tādēļ komisijas darbība tika 

turpināta. Šobrīd rallija reidu notikumu Latvijā nav kustība ir apsīkusi. Prezidijam būtu jālemj par 

komisijas tālāko darbību. Notiek diskusija. 

 
Nolēma:  
Pārtraukt atsevišķas rallija reidu komisijas darbību, izveidojot no komisijas darba grupu, kas būtu trofi reidu 
komisijas sastāvdaļa. 
 
Balsojums: 
PAR: 10 J.Naglis, A. Zvingēvics, L.Medne, J.Krastiņš, V. Brutāns, J. Mūrnieks, I.Ulme, G.Žīgurs, K. Vīdušs, J. 
Ducmanis. 
PRET: 0 
ATTURAS: 0 
 

- LAF apbalvojumi par ieguldījumu autosportā, pateicības un atzinības balvas. 

 

Linda Medne lūdz komisijām izvirzīt savus kandidātus LAF īpašajiem apbalvojumiem un ziņot 

tuvākajā laikā, lai varētu laicīgi sagatavot apbalvojumus, kurus pasniegtu 25.novembra pasākumā. 

Jānis Naglis rekomendē Normundu Lagzdiņu par darbu SK Biķernieki, Andri Baumani par 2 



Eiropas un pasaules līmeņa sportistu izaudzināšanu, Raimondu Kisielu par dažādu LAF pasākumu 

atbalstu. 

 
Nolēma:  
Iekļaut apbalvojamo sarakstā Normundu Lagzdiņu, Andri Baumani un Raimondu Kisielu, kā arī komisijām 
ziņot Lindai Mednei par savām kandidatūrām, ja tādas būs.  
 



Balsojums: 
PAR: 10 J.Naglis, A. Zvingēvics, L.Medne, J.Krastiņš, V. Brutāns, J. Mūrnieks, I.Ulme, G.Žīgurs, K. Vīdušs, J. 
Ducmanis. 
PRET: 0 
ATTURAS: 0 

 

- Jānis Naglis par Žana Tota vizīti Latvijā. 

 

J.Naglis īsi atstāsta par Žana Tota iespaidiem Latvijā. Vēsta , ka Žanam Totam ļoti paticis RX 

posms Latvijā – cilvēku, organizācijas ziņā. Nav paticis, ka sacensību vietā bijis maz FIA karogu.  

 
Nolēma:  
Pieņemt zināšanai. 
 
Balsojums: 
PAR: 10 J.Naglis, A. Zvingēvics, L.Medne, J.Krastiņš, V. Brutāns, J. Mūrnieks, I.Ulme, G.Žīgurs, K. Vīdušs, J. 
Ducmanis. 
PRET: 0 
ATTURAS: 0 
 

8. Nākamā sēdes datuma noteikšana: 

 

18.10.2017. plkst. 18:00 

 
Nolēma:  

Paziņot, ka nākamā Prezidija sēde notiks 18.10.2017. plkst. 18:00 
 
Balsojums: 
PAR: 10 J.Naglis, A. Zvingēvics, L.Medne, J.Krastiņš, V. Brutāns, J. Mūrnieks, I.Ulme, G.Žīgurs, K. Vīdušs, J. 
Ducmanis. 
PRET: 0 
ATTURAS: 0 

 

Sēde beidzas 20:45. 

 

 

 


