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2018. gada 10. aprīlī Nr. 03/2018 

Sēdi vada padomes priekšsēdētājs: J.Krastiņš 

Sēdi protokolē: I.Krastiņa 

Sēdē piedalās padomes locekļi: 

V.Kalve   (SAK),   A.Pīlēns,  R.Strokšs, 

A.Šimkus,    A.Zvingevics, M.Neikšāns,          

R.Elbakjans, N.Vuguls, 

Sēdē nepiedalās: U.Hmieļevskis, R.Pozņaks 

Sēdē piedalās: Baltic Motorsport pārstāvis Mārtiņš Dzenītis. 

 

Sēde notiek Rīgā, G.Zemgala gatve 71. 

Sēde sākas plkst.18.00. 

 

Padomes sēdes darba kārtība: 

 

1. Darba kārtības apstiprināšana 
 

2. RK 21.02.2018. sēdes protokola apstiprināšana. 
 

3. Baltic Motorsport iesnieguma izskatīšana 
 

4. Reiņa Pozņaka iesnieguma izskatīšana 
 

5. LRČ Rangu tabulas projekta apspriešana 
 

6. Ziņojums par 2018. g. LRČ un Rallijsprinta statistiku 
 

7. 2018. g. LRČ vispārīgo noteikumu projekta apspriešana. 
 

8. Dažādi: 
 

8.1 Rallija sociālā konta izveide un apsaimniekošana.  
8.2. Nākošās RK padomes sēdes datuma noteikšana. 
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Padomes sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšana: 

 

1. NOLĒMA: Darba kārtība tiek apstiprināta. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

 

2. J.Krastiņš iepazīstina klātesošos ar 21.02. sēdes protokolu. 

 Tiek nolemts: Apstiprināt 21.02.2018. sēdes protokolu. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 
 

3. M. Dzenītis iepazīstina klātesošos ar Baltic Motorsport iesnieguma būtību par stratēģiju 

rallija un rallijsprinta attīstībā turpmākajos gados, kā arī iesaka izstrādāt 1600 klasei jaunus 

tehniskos noteikumus, lai padarītu šo klasi izmaksās draudzīgu un pieejamu. 

Tiek nolemts: šī jautājuma risināšanai izveidot darba grupu – A.Šimkus, V.Kalve, 

M.Dzenītis. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 
 

4. J.Krastiņš ziņo par saņemto iesniegumu no Reiņa Pozņaka par atteikšanos turpmāk strādāt 

Rallija komisijas Padomē un LAF Apelācijas tiesā. Notiek diskusija.   

Tiek nolemts: no RKP strādāt LAF Apelācijas tiesā deleģēt Normundu Vuguli. Lēmums 

pieņemts vienbalsīgi. 

 
5. I.Krastiņa iepazīstina klātesošos ar izstrādāto LRČ dalībnieku Rangu tabulu. Notiek 
diskusija.    

Tiek nolemts: atbalstīt izstrādāto Rangu tabulu salabot nepilnības un prezentēt gala 
versiju nākošajā RKP sanāksmē. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 
 

6. I.Krastiņa ziņo par 2018. gada LRČ un rallijsprinta statistiku. Ziņojums tiek pieņemts 

zināšanai. 

 

7. J.Krastiņš iepazīstina klātesošos ar izmaiņām rallija vispārīgajos noteikumos un lūdz 

klātesošos ar tām iepazīties, lai nākamajā sēdē varētu apstiprināt 2018. gada Rallija vispārīgos 

noteikumus. 

 

8. Jautājumi “Dažādi”: 

   
8.1. J.Krastiņš ziņo, ka līdz ar R.Pozņaka atteikumu strādāt RKP, radusies vakance darbā ar  
sociālajos mēdijos izplatāmo informāciju par rallija tematiku. Notiek diskusija.  

Tiek nolemts: Sagatavot sociālo mēdiju “Facebook” kontu rallija komisijas paziņojumiem 
un vispārējai informācijai, kā arī uzticēt šo darbu Mārim Neikšānam. Lēmums pieņemts 

vienbalsīgi.  
8.2. J.Krastiņš nosaka nākamās sēdes datumu 25.04.2018. plkst. 18:00 

 

Sēde beidzas plkst. 19.50

 

 

 

 

Padomes priekšsēdētājs     J.Krastiņš 

 

Sēdes protokolists     I.Krastiņa 


