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RALLIJA KOMISIJAS PADOMES  

SĒDES PROTOKOLS 

 

2018. gada 10. janvārī Nr. 01/2018 

  

Sēdi vada padomes priekšsēdētājs: J.Krastiņš 

Sēdi protokolē: I.Krastiņa 

Sēdē piedalās padomes locekļi: M.Neikšāns, U.Hmieļevskis, E.Kalve (SAK), A.Pīlēns, 

R.Pozņaks, R.Strokšs, A.Šimkus, N.Vuguls,  

Sēdē nepiedalās:  I.Caune, A.Zvingevics (balss J.Krastiņam), R.Elbakjans, 

Sēdē piedalās:  V.Kalve un G.Freimanis 

 

Sēde notiek Rīgā, G.Zemgala gatve 71. 

Sēde sākas plkst.18.00. 

 

Padomes sēdes darba kārtība:  

 

1. Darba kārtības apstiprināšana 

2. RK pilnsapulces protokola apstiprināšana, 2017.gada RK budžeta apstiprināšana  

3. Rallija laika iekārtu galējā piedāvājuma apstiprināšana 

4. Rallijsprinta dalībnieku pāreja uz Rallija komisiju 

5. LAF SAK lūgums palīdzēt ar RK jaunajām laika iekārtām 2018.gada minirallija 

seriālam 

6. 2018.gada Rallijsprinta čempionāta nolikuma apspriešana un izmaiņu apstiprināšana. 

Rallijsprinta dalībnieku dalība abās ieskaitēs. 

7. Tehniskā dienesta ziņojums – Igaunijas „Proto” a/m noteikumu apspriešana un šo 

noteikumu iespējamā pārņemšana. 

8. Jautājums par LRČ5 klases papildināšanu ar automašīnām L12 2WD, kuru motora 

tilpums ir līdz 3200cm3 

9. 2018.gada rallija licenču maksas apstiprināšana  

10. M.Egles iesniegums par Historic un LRČ klašu kopējās ieskaites iespēju 

11. Rallija „Alūksne” Tiesnešu saraksta apstiprināšana 

12. Dažādi: 

12.1  Ziņojums par LAF un LASF tikšanos 2018.gada 9.janvārī 

12.2.  Ziņojums par LAF jaunumiem (Logo un Licences.lv) 

12.3. Ziņojums par Dalības maksu paaugstināšanu sakarā ar PVN likumdošanas 

skaidrojumiem. 

12.4. LAF apbalvošana 2018. 

Padomes sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšana:  

 

1. NOLĒMA: Darba kārtība tiek apstiprināta vienbalsīgi. 
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2. J.Krastiņš iepazīstina klātesošos ar pilnsapulces protokolu un 2017.gada budžeta 

izpildi. Tiek ziņots, ka klubs ASRT nav nokārtojis pilnībā savas saistības ar LAF un 

Rallija komisiju.  

Tiek nolemts:   

1. Apstiprināt pilnsapulces protokolu un 2017.gada budžeta izpildi;  

2. Neveikt nekādas darbības ar ASRT līdz materiālo saistību ar LAF nokārtošanai. 

Lēmumi pieņemti vienbalsīgi. 

3. J.Krastiņš ziņo par rallija laiku ņemšanas iekārtu Autosport.lv piedāvājuma pēdējām 

niansēm. 

Tiek nolemts: iegādāties piedāvātās iekārtas.  

Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

4. SAK vadītājs E.Kalve izklāsta SAK padomes lēmumu par rallijsprinta disciplīnas 

pāreju uz Rallija komisiju, jo uzskata, ka SAK ir jānodarbojas ar standarta 

automašīnām un nevis sportam sagatavotām. Tā kā SAK nav daudz naudas līdzekļu 

E.Kalve lūdz 2018.gadā maksu par rallijsprinta licencēm atstāt SAK pārziņā.  

Tiek nolemts: atbalstīt SAK lēmumu par rallijsprinta disciplīnas pāreju uz Rallija 

komisiju, ziņot par šo lēmumu LAF prezidijam un 2018.gadā maksu par sportistu 

licencēm atstāt SAK komisijas budžetā.  

Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

5. E.Kalve lūdz palīdzēt minirallija seriāla rīkošanā nodrošinot šim pasākumam Rallija 

komisijas laiku ņemšanas iekārtas. 

Tiek nolemts: nodrošināt 2018.gadā SAK minirallijos LAF rallija laika ņemšanas 

iekārtas, sedzot tikai uzturēšanas izdevumus.  

Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

6. E.Kalve iepazīstina ar SAK Padomes izdoto Rallijsprinta 2018.gada Čempionāta 

Biļetenu Nr.1, kurā Rallija čempionāta grupu LRČ4, LRČ5, LRČ6 dalībniekiem 

atļauts piedalīties Rallijsprinta čempionātā. 

Tiek nolemts: Atbalstīt SAK lēmumu.  

Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

7. G.Freimanis un A.Šimkus ziņo Padomei par a/m jauniem tehniskajiem noteikumiem 

Igaunijā, kur tiek ieviesta klase „Proto”. Notiek diskusija vai Latvijā arī vajadzētu 

ieviest šādu a/m klasi. Daudz neskaidrību pagaidām. 

Tiek nolemts: Tiek izveidota darba grupa – M.Neikšāns, G.Freimanis, A.Šimkus, 

kura šo jautājumu dziļāk izpētīs un janvāra laikā sagatavo priekšlikumus. Atlikt 

lēmuma pieņemšanu līdz nākamajai sēdei.  

Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

8. Tiek izteikts priekšlikums LRČ gada nolikumā papildināt LRČ5 grupā ietilpstošo 

automašīnu sarakstu ar L-13 klases a/m. Lai izdarītu šādu papildinājumu, ir jāveic to 

dalībnieku aptauja, kuri pieteikušies dalībai startam čempionātā (LAF SK 

p.p.3.20.2.). Notiek diskusija un balsojums.  

Tiek nolemts: izdarīt papildinājumu LRČ 2018.gada nolikumā un LRČ pirmajā un 

otrajā pieteikušos dalībnieku iepazīstināt esošā nolikuma izmaiņām.  

Balsojums – par - 8; pret – 2. 

9. RKP nosaka 2018. gadā sekojošas biedru naudas maksas (licenču): 

• Rallija gada licence – 200 EUR 

• Rallija vienreizējā licence – 45 EUR 

• Rallija gada licence sportistiem, kuri iepriekš startējuši citā autosporta 

disciplīnā – 100 EUR 

• Vēsturiskā rallija licence (Historic sport) – 100 EUR 

• Maksa par dalību LRČ ārzemju ekipāžām – 200 EUR 
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• LRČ komandu reģistrācija – 500 EUR 

• Pieteicēju licences juridiskiem LAF biedriem, kuri samaksājuši LAF biedra 

naudu pašreizējā gadā  – bezmaksas 

• Pieteicēju licences juridiskai personai, kuras saņēmēja nosaukums atšķiras 

no juridiskā biedra nosaukuma – 100 EUR 

• Pieteicēja licence licenzētam sportistam – bezmaksas 

• LRČ posma reģistrācija LAF kalendārā – 1200 EUR 

• Rallijsprinta posma reģistrācija LAF kalendārā- 280 EUR 

Tiek nolemts: apstiprināt piedāvātās maksas 2018. gadam. Lēmums pieņemts 

vienbalsīgi. 

10. Tiek izskatīts sportista M.Egles iesniegums ar priekšlikumu noteikt  2018.gada 

čempionātā kopēju ieskaiti Historic un citām LRČ grupām. Notiek diskusija. 

Tiek nolemts: Noraidīt priekšlikumu, jo vēsturiskās sacensības ir domātas kā 

rallija popularizēšanas pasākums, un tas nevar konkurēt ar LRČ. Lēmums 

pieņemts vienbalsīgi. 

11. I.Krastiņa ziņo par saņemto iesniegumu no rallija „Alūksne” rīkotājiem par 

vienreizējo licenču izsniegšanu tiesnešiem, kuri strādās šajā gadā tikai minētajā 

rallijā. 

Tiek nolemts: piešķirt vienreizējo (bezmaksas) licenci iesniegumā minētajiem 

tiesnešiem.  Arī   turpmākajos rallijos šādas licences drīkst piešķirt tiesnešiem, kuri 

strādā tikai vienās sacensībās gadā, atbildība par šo tiesnešu darbu tiks prasīta no 

katru sacensību vadītāja. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

12.  Dažādi. 

13. Dažādi:  

12.1.  J.Krastiņš informē klātesošos par LAF un LASF delegāciju tikšanos 

š.g.9.janvārī un pieņemtajiem kopīgajiem lēmumiem. Uz ralliju attiecas lēmums, ka 

turpmāk čempionātu apmaiņas posmi tiek saskaņoti pēc sekojošas shēmas – Rallija 

komisija – LAF – LASF; 

Lēmums – pieņemt zināšanai. 

12.2.  J.Krastiņš ziņo par LAF Rallija komisijas jauno, logo un par jaunas 

licencēšanas sistēmas „licences.lv” ieviešanu.  

Lēmums – pieņemt zināšanai. 

12.3. J.Krastiņš ziņo par iespējamo sacensību dalības maksas paaugstināšanu sakarā 

ar PVN likumdošanas skaidrojumiem.  

Lēmums netiek pieņemts, jo vajadzīga padziļināta šā jautājuma izpēte. 

12.4. LAF apbalvošana 2018 

Tiek nolemts: atbalstīt 2018.gada čempionāta apbalvošanu veikt kopā ar pārējo 

autosporta veidu čempionātu apbalvošanu.  

Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

 

Sēde beidzas plkst. 20.30. 

Padomes priekšsēdētājs  J.Krastiņš 

Sēdes protokolists   I.Krastiņa 

 


