
 

 
 

KROSA KOMISIJAS PADOMES SĒDES  

PROTOKOLS Nr.2 

 
Rīga , LAF biroja 

15.05.2019 

 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

 

1.  Aizvadītās sacensības. 
2. 2019.gada  sezonas nolikumi. 
3. Prezidijā (14.05.) izskatītie jautājumi 
4. Nacionālais kauss EČ ietvaros. 
5. Par braucienu uz Somijas  Folkreisu. 
6. Par komisijas budžetu 
 
Sēdē piedalās: 
Padomes locekļi: A.Vēza, A.Odiņš,  J.Beļakovs, J.Kozlovskis, ,M.Lapsa, J.Bergs, I.Ulme, 
G.Kosojs, TD pārstāvis un sacensību organizators Ivo Traubergs  
Nepiedalās padomes loceklis – G.Freimanis 
 
Sēdes sākums plkst.18.0 
Sēdi vada G.Kosojs 
Protokolu raksta I.Ulme 
 
1. Aizvadītās sacensības: 
FR – Smiltene -  (28.04.2019.)  -  sacensību komisārs   J.Kozlovskis, galvenais tiesnesis  
M.Lapsa 
Informē sacensību komisārs 

- Nav droša skatītāju tribīne blakus sekretariāta mājai 
- Nav drošas riepu /metāla konstrukcijas, kuras izliktas trasē  kā pagaidu  

norobežojums  
NEZ CK / RX – BKSB -(03.05.- 05.05.2019.)  A.Vēza / G.Kosojs 
Notiek diskusija,. 
AX – Brenguļi -  (12.05.2019.)   G.Kosojs// J.Beļakovs   
 Notiek diskusija. 
 



Lēmums: 1.Informēt sacensību organizatoru (G.Kosojs) un veikt darbības situācijas  
trūkumu novēršanai. 

2.Atjaunot  komisāra ziņojuma veidlapu un turpmāk izmantot to sacensību 
vērtējuma noformēšanai. 
2. 2019.gada sezonas Nolikumi. 

Tiek veikti precizējumi nolikumos : 
AX – izmaiņas transponderu izsniegšanas kārtībā      (5.24. – 5.25.p.) 
AX – laika kontroles braucienu aizliegums                 (6.2.4.p.) 
RX – izmaiņas transponderu izsniegšanas kārtībā      (6.7. – 6.8.p.) 
RX – neskaidra redakcija par DNF piešķirtajiem       (7.2.4.p.) 

Lēmums: Iekļaut precizējumus  attiecīgajos  nolikumos un publicēt.. 
3. Prezidijā (14.05.) izskatītie jautājumi 

Medicīnas minimuma izstrāde sacensībām (tiks nostiprināts kā NSK pielikums  

Sadarbība ar nra.lv  

Tiesnešu drošības aprīkojums: 

-  tiek gatavots līgums ar Škoda par 100 gb. Iegādi / izsniegšanas kārtība vēl 

tiks sagatavota 

-  tiks dots pārejas laiks un pēc tā tiesneši trasē drīkstēs veikt darbu tikai 

atbilstošā apģērbā.   

4. Nacionālais kauss EČ ietvaros . 

  Tiek apstiprināts nacionālā kausa nolikums . 

5. Par braucienu uz Somijas  Folkreisu. 
Braucienu organizē J.Beļakovs 
Dalibnieki V.Saukāns, M.Lapsa, J.Beļakovs 
Brauciena mērķis  - pieredzes gūšana., amatieru autosporta attīstības veicināšana. 
 
Lēmums: apmaksāt  komandējuma izdevumus  no komisijas budžeta. 
 

6. Par komisijas budžetu. 

Konstatē: budžetā aprises notiek pēc plāna. 

 

Lēmums: detalizētāk skatīt  budžetu nākamajā sēdē. 

 
Sēdes beigas plkst.21.20 
 
Sēdes vadītājs    G.Kosojs 
Protokolētajā    I.Ulme 


