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Sēdes vadītājs: Andris Šimkuss 

Sēdes dalībnieki: Ģirts Auziņš, Gints Freimanis, Andris Šimkuss, Juris Vītols, Anatolijs Gabrāns, 

Modriks Volksons, Ivo Traubergs, Mareks Matvejevs, Roberts Elbakjans, Jānis Zaremba. 

Protokolists: Juris Vītols 

Nav ieradušies: Juris Mūrnieks, Māris Podiņš, Denis Golavčovs, Dairis Vīksna. 

Sēdi klausījās: Andris Zvingevics, Linda Medne, Inta Ulme, Gunārs Kosojs, Gundars Vītols, Roberts 

Ļutkuss, Dainis Akmentiņš,  Raimonds Strokšs, Jānis Krusts , Andis Meilands, Krišjānis Krapāns, 

Mārtiņš Krūmiņš. 

Pilnvaras: Juris Mūrnieks pilnvarojis Juri Vītolu pārstāvēt jautājumu izskatīšanā un balsošanā. 

Dairis Vīksne pilnvarojis Mareku Matvejevu pārstāvēt jautājumu izskatīšanā un balsošanā. 

Denis Golovačovs pilnvarojis Anatoliju Gabrānu pārstāvēt jautājumu izskatīšanā un balsošanā. 

 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Sapulces atklāšana, darba kārtībās apstiprināšana. 

2. LAF mājas lapas sadaļa. 

3. LAF prezidija ierosinātie jautājumi par LAF TD tiesnešu darbu. 

4. Iesniegumu izskatīšana (Matīsa Mežaka un Andra Priedīša iesniegumi) 

5. Dažādi 

 

1. Sapulces atklāšana, darba kārtības apstiprināšana. 

Nolēma: 

Mainīt sapulces darba kārtību 

1. Sapulces atklāšana, darba kārtības apstiprināšana. 

2. Raimonda Strokša uzstāšanās par TD darbu gaidāmajā RX pasaules rallijkrosa čempionātā 

3. LAF mājas lapas sadaļa 



4. LAF prezidija ierosinātie jautājumi par LAF TD tiesnešu darbu. 

5. Iesniegumu izskatīšana (Matīsa Mežaka un Andra Priedīša iesniegumi) 

6. Dažādi 

Sapulce apstiprina ierosināto jauno darba kārtību. 

Par sēdes vadītāju apstiprina Andri Šimkusu. 

Par sēdes protokolistu apstiprina Juri Vītolu. 

Apstiprināšana notiek bez balsošanas, dalībnieki savstarpēji vienojas. 

 

2. Raimonds Strokšs par TD darbu RX Pasaules rallijkrosa čempionātā. 

1. Informē par sagatavošanās pasākumiem – apmācībām tiesnešiem pirms sacensībām, septembra 

mēnesī. 

2. Norādījumi, lai TD darbinieki respektē pasākuma kārtības noteikumus un reglamentu. 

3. Informē par TD darbinieku auto novietošanu paredzētajā laikā un vietā, pasākuma norises laikā. 

 

3. LAF mājas lapas sadaļa. 

Linda Medne – LAF Ģenerālsekretāre informē par sadaļām jaunajā LAF mājaslapā. 

 

4. LAF prezidija ierosinātie jautājumi par LAF TD tiesnešu darbu.  

Krosa komisijas vadītāju Intu Ulmi informē par praksē realizēto agregātu pārbaudes kārtību pēc 

sacensībām sezonas laikā, ko veic sportista dzīves vietas deklarētās valsts tehniskie komisāri. 

Gunārs Kosojs tiek informēts par TD darba specifiku un motorsporta sacensību tehnikas 

pamatprincipiem un tehnisko noteikumu sagatavošanu. 

Ivo Traubergs ziņo par LAF svaru remontu. 

 

5. Iesniegumu izskatīšana (Matīsa Mežaka un Andra Priedīša iesniegumi) 

Tiek izskatīti M.Mēžaka un A.Priedīša iesniegumi LAF Tehniskajam dienestam par Vaz klasiskās 

piedziņas automobīļu  aizmugurējā tilta šķērssijas atbilstību vēsturiskās šosejas tehniskajiem 

noteikumiem punktam 7.7– konkrēti vai ir pastiprināts atbilstoši tehniskajiem noteikumiem. 

Uz M.Mežaka un A. Priedīša automašīnu sagatavošanas  neatbilstību vēsturiskās šosejas tehnisko 

noteikumu 2.  punktam  norāda šosejas komisijas tehniskais komisārs Anatolijs Gabrāns. 

 Tiek skatītas aizmugurējā tilta šķērssijas fotogrāfijas un pastiprinājumu zīmējumi. 

 Notiek diskusija par to vai VAZ automobīļa aizmugurējā tilta šķerssija ir pieskaitāma pie piekares 

detaļām vai nē, kā arī tiek skatīts jautājums par aizmugures tilta šķērssijas ietekmi uz sportista 

rezultātu. Notika diskusija par to ka pakaļējais tilts neietilpst balstiekārtas sastāvā.  



 Balstiesīgo tehnisko komisāru domas dalās. 

Lai rastu risinājumu strīdīgam jautājumam, tiek ierosināts balsojums par to , vai “ M.Mežaka un 

A.Priedīša VAZ automobiļu aizmugurējo tiltu šķērssijas atbilst vai neatbilst vēsturiskās šosejas VAZ 

klases automobīļu sagatavošanas tehniskajiem noteikumiem”. 

Nolēma: 

 M.Mežaka un A.Priedīša Vaz  aotomobīļu aizmugurējo tiltu šķērssijas atbilst  vēsturiskās šosejas VAZ 

klases automobīļu sagatavošanas tehniskajiem noteikumiem”. 

Balsojums. 

“Par  “ -        3              (Ģ.Auziņš,Traubergs , A.Šimkuss )    

”Pret ” –       9             ( A.Gabrāns ,A.Gabrāns-D.Golovačova pilnvarota persona,                             

                                        M.Matvejevs,M.Matvejevs-D.Vīksnas pilnvarota persona, J.Vītols,J.Vītols-  

                                        J.Mūrnieka pilnvarota persona, R.Elbakjans, M.Volksons, J.Zaremba ) .   

   “Atturas ”     1            (G.Freimanis )                               

 6. Dažādi. 

1. Andis Meilands lūdz rast iespēju kādam no TD darbiniekiem patstāvīgi strādāt ar šosejas komisiju. 

2. TD vadītājs informē par darbu F1 posmā BAKU. 

3. Diskusija par procesuālo kārtību, kā tiek pieņemti lēmumi par izskatīto jautājumu apstiprināšanu 

vai noraidīšanu. 

4. Nākošā sēde 2017. Gada oktobrī/novembrī LAF telpās Gustava Zemgala gatvē 71, Rīgā. 

 

Sēdes beigas 21:15 

 

Sēdes vadītājs       _____________________A.Šimkuss 

 

Sēdes protokolists      ______________________J.Vītols                                                                                                                                   

   

                   


