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SPORTA AUTOMAŠĪNAS TEHNISKĀS PASES IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA 
 

 
1.   LAF sporta automašīnas  tehnisko pasi izsniedz tikai sporta automašīnām, kurām 

ir uzstādīts drošības karkass, kurš atbilst attiecīgā sporta veida tehniskajiem 

noteikumiem. 

2.   Lai saņemtu sporta automašīnas tehnisko pasi, ir jāiesniedz sekojošais: 
 

2.1. Atklātajām trasēm: 
 

2.1.1. Divas fotogrāfijas ( izmērs 9x13) var arī digitālā formātā ¾ skats no 

priekšas un ¾ skats no aizmugures; 

2.1.2.    Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība, kuru izsniegusi CSDD vai 
 

citas valsts reģistrācijas uzskaiti apliecinošs dokuments; 
 

2.1.3. Sertifikāts  sporta  automašīnas  drošības  karkasam,  kuru  izsniegusi 

kāda no LAF atzītajām sertificēšanas iestādēm vai citas valsts ASN 

atzīta drošības karkasu sertificēšanas iestāde. Trofi-reidu disciplīnas 

TR  1  grupas  automašīnām,  saskaņā  ar  LAF  Prezidija2008.gada 

7.maija lēmumu drošības karkasa sertifikāts nav jāiesniedz. 
 

 
2.2. Slēgtajām trasēm: 

 

2.2.1. Divas fotogrāfijas ( izmērs 9x13) var arī digitālā formātā ¾ skats no 

priekšas un ¾ skats no aizmugures; 

2.2.2. Sertifikāts  sporta  automašīnas  drošības  karkasam,  kuru  izsniegusi 

kāda no LAF atzītajām sertificēšanas iestādēm vai citas valsts ASN 

atzīta drošības karkasu sertificēšanas iestāde. 

2.2.3.    LAF aktuālās sezonas sportista licence vai apliecinājums par licences 
 

apmaksu. 
 

3.   Lai nomainītu sporta pasi, ir jāiesniedz sekojošais: 



3.1. Divas fotogrāfijas ( izmērs 9x13) var arī digitālā formātā ¾ skats no priekšas 

un ¾ skats no aizmugures; 

3.2. Sertifikāts sporta automašīnas drošības karkasam, kuru izsniegusi kāda no 

LAF atzītajām sertificēšanas iestādēm vai citas valsts ASN atzīta drošības 

karkasu sertificēšanas iestāde. 

3.3. LAF  aktuālās  sezonas  attiecīgās  sporta  disciplīnas  sportista  licence  vai 

apliecinājums par licences apmaksu. 

3.4. Iepriekšējā sporta automašīnas tehniskā pase, paskaidrojot nomaiņas iemeslu. 
 

4.   Sporta  pases  nomaiņas  gadījumā,  sportistam  kopā  ar  jauno  sporta  pasi  tiek 

izsniegta  iepriekšējās  sporta  pases  kopija,  bet  iepriekšējā  sporta  pase  tiek 

saglabāta LAF arhīvā. 

5.   Par sporta pases maiņu tiek veikts ieraksts jaunajā  sporta pasē, sadaļā piezīmes. 
 

6.   Nākamajās sacensībās pirmsstarta tehniskajā pārbaudē obligāti jāuzrāda sporta 

tehniskā pase kopā ar iepriekšējās sporta pases kopiju. 

7.   Sporta pases nozaudēšanas/zādzības gadījumā jauna sporta pase tiek izsniegta 

tikai ar TD vadītāja vai viņa pilnvarotās personas atļauju. 

8.   Sporta pases nozaudēšanas gadījumā tiek piemērota samaksa par sporta pases 

izsniegšanu (atjaunošanu) divkāršā apmērā. 

9.   Sporta automašīnas tehniskajā pasē tiek veikti ieraksti par katrām sacensībām, 

kurās sportists piedalījies ar šo automašīnu. 


