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LAF Prezidija sēde 

 

18.05.2016 

Nr.03/16  

Vieta: Rīga, Brīvības iela 224 K5 

 

 

 
Darba kārtība Piezīmes  

1.  Darba kārtības apstiprināšana. 

- darba kārtības papildināšana 

- iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana. 

Protokols 

2.  Biedrības ”Race Ring ”iesniegums ziedojuma % likmes 

samazināšanu. 

Iesniegums 

3.  Par viedo monitoringa sistēmas iegādi. Iesniegums 

4.  Par sacensību Nolikumu saskaņošanu LAF un to publicēšanu.  

5.  Par licencēšanas prasībām un kārtības, kādā licencējamas 

trases un galvenie tiesneši. 

 

6.  Youngtimer pasākumu skaņošana J.Ducmanis 

7.  Tehnisko noteikumu prasības attiecībā uz drošību LČ ieskaitēs  J.Ducmanis 

8.  Citi  

 

Sēde piedalās 9 no 11 prezidija locekļiem ar balsošanas tiesībām:  

1. Jānis Naglis, LAF prezidents 

2. Andris Zvingēvics, Viceprezidents  

3. Linda Medne, LAF ģenerālsekretāre 

4. Jānis Krastiņš Rallija komisijas pr-js 

5. Juris Mūrnieks, SAK pr-js  

6. Inta Ulme, Krosa komisijas, pr-ja  

7. Krišjānis Vīdušs, Trofi reidu komisijas pr- js  

8. Valdis Brutāns ar Kartinga komisijas pr-js  

9. Jānis Ducmanis, Šosejas komisijas pr-js 

 

bez balsošanas tiesībām: 

Ilona Gaigole – LAF grāmatvede 

Viesturs Saukāns LAF preses sekretārs 

Irēna Krastiņa – rallija komisijas padomes locekle 

 

Sēdi vada J.Naglis 

Protokolē I.Ulme 
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1. Darba kārtības apstiprināšana. 

Darba kārtība pie p. „8.Citi” tiek papildināta ar sekojošo: 

- par NJ Racing ziedojumu izlietojumu 

 

Tiek apstiprināts iepriekšējās sēdes protokols publicēšanai. 

 

2. Biedrības ”Race Ring ” iesniegums par ziedojuma %  likmes samazināšanu. 

 

Biedrības “ Race Ring” iesniegums par ziedojuma % likmes samazināšanu tiek noraidīts, taču, ja 

ziedojums tiešām sasniegs 100 000 eiro apmēru, tad par atlaides piemērošanu tiks lemts kādā no sēdēm šī 

gada beigās. 

 

3. Par viedo monitoringa sistēmas iegādi. 

Notiek debates. 

Nolemj: informēt TD, ka Kartinga komisija atsakās no nepieciešamības pēc MiniRAE Lite riepu testera 

iegādes, atliekot tam paredzētos līdzekļus (3025 EUR) kā rezervi trases video monitoringa sistēmas 

iegādei. 

 

4. Par sacensību Nolikumu saskaņošanu LAF un to publicēšanu 

I.Ulme informē, ka netiek ievērota sacensību nolikumu saskaņošanas un publicēšanas kārtība, atgādina 

LAF sporta kodeksā noteikto : 

 3.18. Čempionātu un citu daudzposmu sacensību nolikumus izstrādā, apstiprina un iesniedz LAF 

saskaņošanai attiecīgā LAF SK. Nolikumu publicē oficiālajā LAF interneta vietnē www.laf.lv  ne vēlāk kā 

divus mēnešus pirms sacensībām. Nolikums publicējams tikai pēc šajā punktā iepriekš minētā LAF 

saskaņojuma saņemšanas. 

 

3.19. Čempionātu posmu un  citu  daudzposmu  sacensību  posmu,  kā  arī  atsevišķu  sacensību nolikumus  

izstrādā  un iesniedz LAF SK apstiprināšanai  rīkotājs.  Nolikuma  iesniegšanas  termiņu nosaka attiecīgā 

LAF SK ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms sacensību posma. 

Notiek debates. 

 

Nolemj: komisiju vadītājiem atgādināt sacensību rīkotājiem par LAF Sporta kodeksa p.3.18 un 3.19 

ievērošanu. 

 

5. Par licencēšanas prasībām un kārtības, kādā licencējamas trases un galvenie tiesneši. 

 

I.Ulme informē, ka priekšlikumi saņemti no Rallija un SAK komisijām. Krosa komisijai ir trašu 

licencēšanas noteikumi. 

Informācija tiek pieņemta zināšanai.  

V.Saukāns tiek izvirzīts pārstāvēt LAF intereses IZM, noteikumu izstrādei par trašu un galveno tiesnešu 

licencēšanu. 

 

6. Youngtimer pasākumu skaņošana 

 

Notiek debates, kurās iesaistās J. Ducmanis, J.Krastiņš, L.Medne. 

J.Ducmani satrauc fakts, ka šīs mašīnas brauc oficiālos LAF pasākumos sacensību režīmā, bet braucēji nav 

licencēti sportisti, mašīnām nav sporta pases, nav noteikumu, nav vienotas politikas. 

J.Krastiņš paskaidro, ka ir dažāda veida sacensības. piem., rallijā brauc zem FIA Historic rally 

noteikumiem, jo LV šī klase neattīstās. Lai brauktu rallija sacensību ietvaros, viņiem ir jābūt LAF licencei 

vai arī Biedrības AKK biedram, pēc viņa domām regularitātes rallijam saskaņošanai būtu jānotiek ar SAK 
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komisiju un, BSKB trasē notiekošajām, ar šosejas komisiju. Arī FIA šim mašīnām nepiedāvā tehnisko 

noteikumus. Mašīnām tiek izsniegtas sporta pases vēsturiskam regularitātes rallijam. 

 

Informācija tiek pieņemta zināšanai. 

 

7. Tehnisko noteikumu prasības attiecībā uz drošību Latvijas čempionātos. 

J. Ducmanis rosina noteikt vienādas Tehnisko noteikumu prasības attiecībā uz drošību LČ ieskaitēs 

(visās disciplīnās). 

Notiek debates. 

Nolemj: šosejas komisijai sagatavot izmaiņas Tehnisko noteikumu prasībās attiecībā uz drošību un 

paziņot sportistiem, ar kuru laiku tās stāsies spēkā. 

 

8. Citi. 

Notiek debates, atsaucoties uz faktiem minētajiem rakstā Neatkarīgā rīta avīzē. 

Nolemj: apturēt sadarbību ziedojumu jomā ar biedrību „NJ Racing” līdz rakstā minēto faktu 

noskaidrošanai. 

 

J.Krastiņš informē, ka vēlas piedalīties Sporta konferencē 20.-25.jūnijā, Turīnā. 

Nolemj: apstiprināt J.Krastiņa dalību Sporta konferencē  

 

Protokolēja   I.Ulme 

Sēdes vadītājs   J.Naglis 
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