
 
PREZIDIJA SĒDES PROTOKOLS 

  

Sēdes numurs: 7/2016; Vieta: Rīga, Brīvības iela 224 K5,  

Datums: 02.11.2016. 
Sēdes vadītājs – LAF prezidents Jānis Naglis 

Sēdes dalībnieki ar balss tiesībām 11 no 11 

1. Jānis Naglis, Prezidents 

2. Andris Zvingevics, Viceprezidents 

3. Raimonds Kisiels, Viceprezidents 

4. Linda Medne, Ģenerālsekretāre 

5. Juris Mūrnieks, SAK  

6. Inta Ulme – krosa k.p. – pilnvar. 

7. Valdis Brutāns  Kartinga k.p. 

8. Jānis Ducmanis Šosejas  k.p. 

9. Jānis Krastiņš Rallija k.p. 

10. Krišjānis Vīdušs Trofi – reidu k.p – 

pilnv. 

11. Gabriels Žīgura Rallija reidu komisija 

 

 

 
Bez Balss tiesībām: V.Saukāns, I.Krastiņa 

Nav ieradušies: ,I.Ulme - balss nodota V.Saukānam, Krišjānis Vīdušs  - balss nodota G. Žīguram 

Protokolē– V.Saukāns 

Pieaicinātie: H.Šlēgelmilhs, A.Ronis – Race Ring iesniegums, M.Dzenītis - BMP iesniegums 

 

Darba kārtībā 

1. Darba kārtības apstiprināšana: 

- darba kārtības papildināšana 

- iepriekšējā sēdes protokola 21.09.2016.apstiprināšana 

2 Biedrības Race Ring iesniegums par ziedojumu % samazinājumu. 

3 E.Kalves – minišosejas rīkotāja iesniegums  

4 Aivara Laipnieka VAZ darba grupas pārstāvja iesniegums  

5. Nominācijas LAF apbalvojumiem 

- čempioni 

- sporta meistari 

- atzinības balvas 

- ordeņi par ieguldījumu autosportā 

6. LAF Treneru sertifikācijas noteikumi 

LAF Tiesnešu licencēšanas noteikumi 

7. LAF Sekretariāta darbība 

8. Dažādi  

- informācija par NEZ un FIA konferenci 

-  iesniegums no Baltic Motorsport promotion  

 

Nākamās sēdes datuma noteikšana 

 

#. Sēdes norise 

1. Darba kārtība netiek papildināta 

Iepriekšējās sēdes protokols apstiprināts un publicēts www. laf.lv 

2 Biedrības Race Ring iesniegums par ziedojumu % samazinājumu. 

Lēmums: Pamatojoties uz to ka ir pārsniegts biedrības piesaistīto ziedojumu apjoms virs 140 

000 EUR kā arī izskatot un izvērtējot biedrības Race Ring iesniegumu, Prezidijs nolēma 

piešķirt ziedojuma atlaidi 2 % apmērā no visas piesaistītās ziedojumu summas. LAF Biedra 

Biedrība Race Ring piesaistītajiem ziedojumiem. 

Papildus lēmums par ziedojuma apjoma finanšu gada noteikšanu. 

Turpmāk tiek noteikts finanšu gads  no 1. novembra no 31. oktobrim. 



 

3 E.Kalves – minišosejas rīkotāja iesniegums 

Konstatē: 

 E.Kalve slimības dēļ nevar ierasties un pārstāvēt savu iesniegumu. 

J.Ducmanis informē, ka iesniegums tika izskatīts šosejas komisijas sēdē 18.oktobrī. 

Šosejas komisija uzdeva tehniskajam dienestam izvērtēt minišosejas tehniskos noteikumus.  

Lēmums: Pieņemt E.Kalves iesniegumu un izskatīt to nākošajā LAF Prezidija sēdē. LAF 

Šosejas komisijai informēt par Tehniskā dienesta ziņojumu situācijas attīstību LAF 

Prezidiju.  

4.  VAZ darba grupas pārstāvja A.Laipnieka iesniegums. 

Konstatē: 

J.Ducmanis informē, ka Latvijas autošosejas čempionāta vēsturisko auto VAZ 1300 klasē aizvadīti 

seši posmi, no kuriem trijos ir piedzīvots punktu saņemšanai nepieciešamais dalībnieku kvorums 

(vismaz 6 braucēji), kā to paredz attiecīgā LČ nolikums.  

Pamatojoties uz A.Laipnieka iesniegumu LAF Šosejas komisija vēlas saņemt skaidrojumu, vai šādā 

situācijā ir izpildīts LAF Kodeksa punkts 2.16., kas norāda, ka LČ jāsastāv no ne mazāk kā četriem 

posmiem. 

Lēmums: Sporta komisijas nolikumos var paredzēt „stingrākus” kritērijus čempionāta 

ieskaites noteikšanai. Balstoties uz faktu, ka VAZ 1300 klasē praksē ir notikuši seši posmi, 

čempionāts šajā ieskaitē uzskatāms par notikušu. Šosejas komisijai veikt sekojošu klases 

klasifikāciju: Čempionāta punktus piešķirt tajos posmos, kuros sasniegts nepieciešamais 

dalībnieku kvorums, tajos kuros nav kvorums piešķirt nulle punktus visiem dalībniekiem. 

Kopvērtējumu noteikt saskaitot visos braucienos iegūtos punktus, atņemot divus sliktākos 

braucienu rezultātus.  

5.  Nominācijas LAF apbalvojumiem 

- Čempioni – saskaņā ar LAF sporta komisiju iesniegtajiem čempionu sarakstiem. 

- sporta meistari LAF komisijas iekšēji izvērtē Latvijas čempionu un Sporta meistara statusu 

izpildījušos laureātus, ievērojot LAF prasības 

- atzinības balvas 

Lēmums: Piešķirt LAF atzinības balvas: 

*Sports Racing Technologies komandai, Staņislavs Grjazins, - par paveikto darbu un 

ieguldījumu starptautisko panākumu rallijā veidošanā. 

*Latvijas Valsts meži – par pretimnākšanu, organizatoriem gatavojot sacensības, kuras 

jāaizvada uz koplietošanas ceļiem. 

 *Piešķirt īpašu kausu RA EVENTS par Pasaules Rallijkrosa posma veiksmīgu rīkošanu 

Latvijā. 

           -ordeņi par ieguldījumu autosportā: 

Lēmums: piešķirt LAF ordeni par mūža ieguldījumu autosporta attīstībā:  

Jurim Majoram – pēc kartinga komisijas iesnieguma  

Konstantīnam Haldinam - pēc kartinga komisijas iesnieguma 

Andrim Lukstiņam – LAF Prezidija nominācija 

Raimondam Strokšam - LAF Prezidija nominācija 

Uldim Seskam –  LAF Prezidija nominācija 

Uldim Augulim- LAF Prezidija nominācija 

Jurim Mūrniekam – LAF Prezidija nominācija 

Jānim Krastiņam - LAF Prezidija nominācija 

Solvitai Āboltiņai- LAF Prezidija nominācija 

Jānim Āboltiņam - LAF Prezidija nominācija 

6. LAF Treneru sertifikācijas noteikumi – izstrādāti LAF treneru sertifikācijas noteikumi. 

Lēmums: Veikt nelielas korekcijas un apstiprināt LAF  Treneru sertifikācijas noteikumus 

LAF Tiesnešu licencēšanas noteikumi 

Lēmums: Apstiprināt LAF Tiesnešu licencēšanas noteikumus, kas stājas spēkā ar 2017.gadu 

7. LAF Sekretariāta darbība – J.Naglis informē, ka L.Medne atgriežas pie ģenerālsekretāres 

pienākumu pildīšanas. I.Ulme LAF sekretariātā atbildēs par praktisko darbu ar licencēm, sporta 

pasēm un citiem ikdienas uzdevumiem. 

8.  Dažādi  

- *BMP iesniegums par rallija un rallijsprinta sacensību (klašu, komisiju) apvienošanu. 



Konstatē:  

M.Dzenītis informē, ka mazais Latvijas dalībnieku skaits Latvijas rallija čempionātā nerada 

atbalstītāju interesi, tāpēc viens no risinājumiem būtu rallija un rallijsprinta norises apvienošanu, 

piemēram, vienas komisijas ietvaros. 

J.Krastiņš atzīst mazā dalībnieku skaita problēmu, atzīmējot, ka to nosaka kopējā valsts finanšu 

situācija. Savukārt rallija un rallijsprinta sacensības 2016. gadā lielākajā daļā gadījumu jau tiek 

rīkotas kopīgos pasākumos. 

J.Mūrnieks atzīmē, ka rallijsprints ir ievērojama LAF SAK sastāvdaļa komisijas budžeta veidošanā 

un noturēšanā. Pievienojas J.Krastiņam, ka daļa sacensību jau tiek rīkotas kopā ar Latvijas rallija 

čempionātu. 

 

Lēmums: Informēt iesnieguma iesniedzēju, ka jebkuru LAF strukturālu izmaiņu jautājums 

ir lemjams LAF biedru sapulcēs atbilstoši LAF reglamentējošiem dokumentiem. 

Uzdot LAF Rallija un standartauto komisijai 2017. gada neveikt kardinālas izmaiņas rallija, 

rallijsprinta un abu iesaistīto LAF komisiju plānos par sacensību formātu un aizvadīšanu. 

Turpināt attīstīt sadarbību, lai palielinātu sportistu skaitu sacensībās.  

 

 

NEZ un FIA kongress Oslo. 

 

 J.Naglis informē par LAF pārstāvju lietderīgo NEZ sapulces un FIA reģionālā kongresa 

apmeklējumu, kas arī 2017. gadā Latvijā ļaus aizvadīt starptautiskas sacensības dažādos autosporta 

veidos. Tiek atzīmēta tautas sporta – kroskartu, drifta attīstīšana FIA līmenī. Tiek informēts, ka FIA 

liek ievērojamu uzsvaru uz e-sporta (datorspēļu) čempionātiem, kas ir viena no nākotnes realitātēm, 

ar ko jārēķinās nākotnē. 

 

LAF publicitāte un PR 

Konstatē: 

FIA prezidents Žans Tods aicinājis federācijas piesaistīt sabiedrisko attiecību speciālistus 

pašreklāmai un atpazīstamības veicināšanai.  

Lai arī autosports Latvijā ir atpazīstams ar starptautiskiem sasniegumiem, ir par maz informācijas 

par vietējo sportu, kas neļauj orientēties daudzajās ieskaitēs un mašīnu klasēs.  

Latvijas autosportā ir ievērojami par daudz čempionāta statusa klašu/pasākumu, kas neļauj 

medijiem izvērtēt sasniegto čempionu titulu vērtību un nozīmību.  

LAF ir jādefinē, kas īsti ir nacionālā līmeņa prioritātes, kuras būtu nepieciešams uzrādīt kā LAF 

galvenās intereses. 

 

Lēmums: Izveidot darba grupu, kuras uzdevums būtu izvērtēt un noteikt LAF nacionālā 

līmeņa sporta prioritātes sabiedrības informēšanai. Kā arī izvērtēt visus līdzekļus un veidus 

kā tas būtu sasniedzams izmantojot esošos resursus un/vai piesaistot jaunus. Veikt 

„brainstormingu” 

Darba grupā nozīmēt J.Krastiņu, R. Kisielu, H.Šlēgelmilhu, V.Brutānu, J.Ducmani, 

V.Saukānu un vēlāk citus piesaistītos speciālistus. Līdz nākamajai Prezidija sēdei pieņemt 

lēmumu par tendera nepieciešamību PR pakalpojumiem. Izstrādāt tēzes uz biedru sapulci 

par nepieciešamajām izmaiņām LAF struktūrā. 

 

Nākamās sēdes norise: 

2016. gada 14. decembris 

 

 

LAF Prezidents J. Naglis 


