
 
KROSA KOMISIJAS PADOMES SĒDES PROTOKOLS 

 

Nr.2 

07.02.2018 

Rīga. LAF birojs 

 

DARBA KĀRTĪBA: 

1. Iepriekšējās sēdes lēmumu izpilde. 

2. Izmaiņas Krosa komisijas nolikumā. 

3. Pienākumu sadale padomē. 

4. Padomes darba plānošana. 

5. Trases pārbaudes kalendārs. 

6. Par info  LAF mājas lapā: 

- kontaktinformācijas datu sasakņošana, 

- apraksti par sporta veidiem, 

- cits. 

7. Budžeta plāna apstiprināšana. 

8. Dažādi. 

Sēdi vada Krosa komisijas padomes priekšsēdētājs G.Kosojs 

Protokolu raksta Krosa komisijas padomes sekretāre I.Ulme 

 

SĒDĒ PIEDALĀS KOMISIJAS PADOMES LOCEKĻI: 

1. Gunārs Kosojs 

2. Arnis Vēza 

3. Arnis Odiņš 

4. Gints Freimanis 

5. Inta Ulme 

6. Ivo Traubergs 

7. Jānis Beļakovs 

8. Jānis Bergs 

9. Jānis Kozlovskis 

10. Mārtiņš Lapsa 

11. Viesturs Saukāns 

 

SĒDES NORISE: 

1. Iepriekšējās sēdes protokols: 

Tiek apstiprināts iepriekšējās sēdes protokols. 
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2. Izmaiņas Krosa komisijas nolikumā: 

Pamatojoties uz  Biedru sapulcē  nolemto, lūgt LAF prezidiju apstiprināt grozījumus  Krosa 

komisijas nolikumā 4.1.punktā LAF KK Padome  sastāv ne mazāk  kā no pieciem,  bet ne vairāk  

kā septiņiem vienpadsmit Padomes locekļiem. 

3. Pienākumu sadale krosa komisijas padomē: 

- Gunārs Kosojs – krosa komisijas padomes priekšsēdētājs; 

- Inta Ulme – krosa padomes sekretāre, biroja administrēšana; 

- Arnis Vēza – nolikumu izstrāde, tiesnešu un trašu licencēšana; 

- Arnis Odiņš – autokrosa organizatoru darba grupas vadītājs; 

- Gints Freimanis – tehnisko noteikumu izstrāde un apstiprināšana; 

- Ivo Traubergs – tehnisko noteikumu izstrāde, apstiprināšana; 

- Jānis Beļakovs – kroskartu un jauniešu sports, pārstāvniecība CK NEZ komisijā; 

- Jānis Bergs – rallijkrosa organizatoru darba grupas vadītājs – pārstāvniecība  NEZ  komisijā; 

- Jānis Kozlovskis – autokrosa braucēju  pārstāvis, trašu licencēšana; 

- Mārtiņš Lapsa – folkreisa darba grupa,  tiesnešu organizēšana; 

- Viesturs Saukāns – folkreisa darba grupas vadītājs, mediji. 

4. Padomes darba plānošana: 

G.Kosojs rosina padomes sēdes sasaukt vismaz reizi mēnesi vai pēc nepieciešamības. 

I.Ulme rosina ķerties pie Baltijas un Latvijas autokrosa  un rallijkrosa nolikumu izstrādes, lai 

nenokavētu to publicēšanas termiņu (divi mēneši pirms Čempionāta) un marta mēneša beigās  

vai augustā varētu sasaukt sportistu un sacensību rīkotāju sapulces. I.Ulme rosina organizēt arī  

semināru tiesnešiem krosa tiesnešiem. 

Notiek debates. 

Nolēma: I.Ulme organizē darbu pie Baltijas kausu un Latvijas autokrosa un rallijkrosa  

čempionātu Nolikumu savlaicīgas  izstrādes. 

5. Trases pārbaudes kalendārs: 

G.Kosojs uzskata par obligātu apsekot jūnija sākumā  “Baronu” trasi Biržos, un ”Rullītis” 

Jelgavā. 

Par citām trasēm, kur, pieteikta sacensību rīkošana,  viss ir zināms un apsekošana nav 

nepieciešama. Lai atjaunotu licences, nepieciešams katrai trasei sagatavot detalizētu trases plānu 

(shēmu). 

G.Kosojs uzsver, ka satrauc gatavība EČ posma veiksmīgai norisei. 

Notiek debates. 

Nolēma: G.Kosojs organizē  tikšanos ar “Musa racing” pārstāvi, lai pārliecinātos par gatavību 

Eiropas autokrosa čempionāta posmam. 

Jūnija sākums – I.Ulme organizē  “Baronu” trases, Biržos, un ”Rullītis” – Jelgavā apsekošanu. 

6. Par info  LAF mājas lapā: 

I.Ulme lūdz V.Saukānam sagatavot aprakstu par krosa disciplīnām. 
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- kontaktinformācijas datu sasakņošana: 

Nevienam padomes loceklim nav iebildumu par tel. numura publicēšanu LAF mājas lapā, sadaļā 

kontakti, taču E-pastu  norādīt tikai  sekretāres:  autokross@laf.lv 

7. Budžeta plāna apstiprināšana 2018.gadam: 

Tiek apstiprināts šāds budžeta plāns: 

 EUR 

1. Finanšu resursi kopā:  25 001.94 

  

1.1. Atlikums no iepriekšējā gada: 6 501,94 

  

1.2. Ieņēmumu plāns (t.sk.): 18 500 

- Licences 11 500 

- Sacensību reģistrācija 5 000 

- % no ziedojumiem 2 000 

  

2. Izdevumu plāns (t.sk.): 25 100 

- Alga ar nodokļiem 8 000 

- Komandējumi 2 500 

- Sakaru pakalpojumi 300 

- Biroja izdevumi 500 

- Sac. org. izdevumi 1 000 

- Tipogrāfijas izd. publicitāte 3 000 

- Tulkošana 300 

- Apbalvošana 9 000 

- Sapulces, semināri 500 

 

 

Sēde beidzas plkst.21.10 

 

Sēdes vadītājs G.Kosojs 

Protokolēja I.Ulme 

mailto:autokross@laf.lv

