
  

LAF Prezidija 13.11.2018. sēdes protokols 
 

Sēdes numurs: 08/2018; Vieta: Rīga, Gustava Zemgala gatve 71 

   

Laiks #. Darba kārtība Piezīmes  

18:00 1. Darba kārtības apstiprināšana: 

- darba kārtības papildināšana 

 

18.05 2 LAF čempionātu apbalvošana  

  - priekšlikums par kausu apbalvošanu 

 - pasākuma tāmes projekts 

 - nominācija gada tiesnesis 

 - nominācijas LAF apbalvojamiem 

L.Medne 

18:40 3 2019.gada sacensību kalendāra plāns  

 - kalendāra  reģistrēšana laflicences.lv tiešsaistē 

L.Medne 

18:50 4 Kartinga sportistu kombinezonu iegāde Pasaules Rotax 

kausam 

 

19:00 5 LAF sekretariāta budžeta izpilde Budžets 

19:15 6 LAF diferencētās biedra naudas maksājumi Komisiju priekšlikumi 

19:30 7 Dažādi 

- LAF RK iesniegums par rezultātiem 

- LAF RK rekomendācija par biedrību Rallijs 

Alūksne 

 

19:40      8 Nākamās sēdes datuma noteikšana  

 

Prezidija sēdē piedalās ar balsstiesībām: 

1. Raimonds Kisiels, Prezidents 

2. Jānis Naglis, Viceprezidents  

 ( ieradās 18:30) 

3. Andris Zvingēvics, Viceprezidents 

4. Linda Medne, Ģenerālsekretāre 

5. Jānis Krastiņš, Rallija k. p-ājs 

6. Valdis Brutāns, Kartinga k. p-ājs  

7. Eduards Kalve, SAK p-ājs 

8. Krišjānis Vīdušs Trofi reidu k –pājs 

9. Jānis Ducmanis, Šosejas k. p-ājs-  

10. Elīne Berķe Drifta&Dragreisa k. p-āja  

 

Bez balsstiesībām: 

1. Ilona Gaigole, LAF grāmatvede 

2. Irēna Krastiņa 

3. Ģirts Auziņš 

 

 

 

Nav ieradušies: 

 

Gunārs Kosojs, Viceprezidents, KK p-ājs 

 

Pilnvaras:  

V.Brutāns – A. Veismanim 

J.Ducmanis – A.Meilandam 

 

 

Sēdi protokolē: L.Medne 
 

 

 

 



 

 

Sēdes gaita: 

 

L.Medne atklāj sēdi un lūdz papildināt darba kārtību. Darba kartība tiek papildināta ar LAF RK 

iesniegumiem par rezultātiem un biedrību Rallijs Alūksne. 

Balsojums par darba kārtības apstiprināšanu ar izmaiņām. 

 

Balsojums: 

PAR: 9 R.Kisiels, A.Zvingēvics, L.Medne, K.Vīdušs, E.Kalve, J.Krastiņš, E.Berķe, A.Veismanis, 

A.Meilands. 

PRET: 0 

ATTURAS: 0 

 

LAF čempionātu apbalvošana 

 

L.Medne prezentē divus iespējamos apbalvošanas organizēšanas variantus. Viens ir pie klātiem 

galdiņiem kā iepriekšējo gadu un otrs - tikai pieņemšanas formāts un balvu saņemšana lielajā zālē 

bez ēdināšanas. Tikai ar „welcome” dzērienu un uzkodu pie sagaidīšanas un kopējo torti. Abiem 

variantiem ir pievienotas tāmes.  

Notiek diskusija.  

A.Veismanis piebilst, ka sportistiem ļoti nepieciešami šādi svētki un, lai tie būtu īsti, noteikti 

jāpaliek pie iepriekšējā gada formāta – pie galdiem. 

 

Nolēma: 

Palikt pie iepriekšējā gada varianta. Visi sēdēs pie klātiem galdiem apbalvošanas laikā. Komisijas 

maksā tāpat kā pagājušo gadu 200 eur no ieskaites klases. Kausa klases izmaksas 50 eur,  bet šiem 

nav bezmaksas ielūgumu un viņi tiks apbalvoti visi kopā uz skatuves, pirms čempionātiem. 

Ielūgumi maksās 50 eur. L.Medne finalizē izmaksu tāmi un izsūta visiem zināšanai. 

 

Balsojums: 

PAR: 9 R.Kisiels, A.Zvingēvics, L.Medne, K.Vīdušs, E.Kalve, J.Krastiņš, E.Berķe, A.Veismanis, 

A.Meilands. 

PRET: 0 

ATTURAS: 0 

 

L.Medne turpina ar nomināciju LAF Gada tiesnesis. Ir iesūtīti 3 priekšlikumi: 

Drifta komisija nominē G.Ķeipānu 

Krosa komisija nominē S.Bednarski 

Tehniskais dienests nominē Ģ.Auziņu 

Notiek diskusija. 

Visi kandidāti ir darījuši daudz laba, bet jāskatās uz to, kura darbība bijusi visdaudzpusīgākā.  

 

Nolēma: 

Nominēt G.Ķeipānu par LAF Gada tiesnesi 

 

Balsojums: 

PAR: 9 R.Kisiels, A.Zvingēvics, L.Medne, K.Vīdušs, E.Kalve, J.Krastiņš, E.Berķe, A.Veismanis, 

A.Meilands. 

PRET: 0 

ATTURAS: 0 

 

Turpina ar nominācijām LAF apbalvojumiem. 

Priekšlikums nominēt J.Nagli  Ordenim par ieguldījumu autosportā.  

Priekšlikums  V.Sniedzānam piešķirt ordeni par viņa nepārtraukto ieguldījumu autosportā 

Priekšlikums apbalvot ar atzinības balvām Rīgas, Liepājas un Bauskas pilsētas par viņu atbalstu 

LAF svarīgo starptautisko sacensību rīkošanā. 



 

Balsojums: 

PAR: 9 R.Kisiels, A.Zvingēvics, L.Medne, K.Vīdušs, E.Kalve, J.Krastiņš, E.Berķe, A.Veismanis, 

A.Meilands. 

PRET: 0 

ATTURAS: 0 

 

Kalendāra reģistrēšana on-line 

 

L.Medne informē, ka lapas izstrādātāji vēl nav iesnieguši aprēķinu, cik tas varētu izmaksāt, līdz ar 

to šis jautājums tiek pārcelts uz nākošo sēdi. 

Papildus jautājums no kartinga komisijas bija par kalendāra  datuma pārklāšanos ar Eiropas rallija 

čempionātu. 

A.Veismanis informē ka viņi šo datumu varētu vēl mainīt, jo līdz galam kartinga sacensību 

kalendārs nav apstiprināts. 

 

Nolēma: 

Kartinga komisijai plānot savu sacensību kalendāru tā, lai tas nepārklājas ar Eiropas čempionāta 

posmiem. Posmu pārklāšanās ir ne tikai skatītāju un dalībnieku jautājums, bet šādas pārklāšanās 

rezultātā var rasties problēmas ar tiesnešiem. Kā arī nepieciešams izrādīt cieņu pret starptautisko 

sacensību rīkotājiem. 

 

Balsojums: 

PAR: 9 R.Kisiels, A.Zvingēvics, L.Medne, K.Vīdušs, E.Kalve, J.Krastiņš, E.Berķe, A.Veismanis, 

A.Meilands. 

PRET: 0 

ATTURAS: 0 

 

 

LAF sekretariāta budžets un LAF biedra naudu nolikums 

 

Tiek apskatīta LAF budžeta izpilde uz novembri un tiek konstatēts, ka ziedojumu samazinājums ir 

ievērojams attiecībā pret iepriekšējo gadu.  

Prognozes uz nākošo gadu nav iepriecinošas. Kontekstā ar budžetu, tiek apskatīts arī jautājums par 

LAF biedra naudu nolikumu. 

Notiek diskusija par biedra naudas palielināšanu un iestāšanās maksas palielināšanu. Komisijām 

obligāti jāpārskata savas licenču maksas un citi maksājumi, jo nākamgad tie būs LAF 

pamatienākumi un tas, kā tie tiks saplānoti, ir ļoti svarīgi. Jārēķinās, ka no visām licencēm (arī 

vienreizējam) turpmāk tiks ieturēta sekretariāta daļa. 

 

Nolēma: 

Komisijām rūpīgi izplānot savus maksājumus un licenču maksas. L.Mednei sagatavot sagatavi un 

izsūtīt komisijām biedru naudu nolikumam, kurā iekļauti maksājumi sekretariātam. 

Palielināt iestāšanās maksu uz 200 eur un biedra naudu - uz 150 eur no 2019.gada.  

 

 

Rallija komisijas iesniegums par rezultātiem. 

 

Rallija komisija lūdz prezidijam pieņemt lēmumu par divām Latvijas rallijsprinta čempionāta 

klasēm (4WD un 4WD Open) , kurās saskaņā ar LAF kodeksu nav pietiekošs dalībnieku skaits, līdz 

ar to čempionāta kritērijs nav izturēts. Problēma tajā, ka gada nolikumā ir ierakstīts mazāks 

nepieciešamais dalībnieku skaits, nekā to paredz kodekss. 

 

Nolēma: 

Tā kā LAF kodeksa normas netiek pildītas, minētām klasēm 4WD un 4WD Open netiek apstiprināts 

čempionāta statuss.  

 



 

Balsojums: 

PAR: 10 R.Kisiels, A.Zvingēvics, L.Medne, K.Vīdušs, E.Kalve, J.Krastiņš, E.Berķe, A.Veismanis, 

A.Meilands, J.Naglis. 

PRET: 0 

ATTURAS: 0 

 

Nākošais rallija komisijas iesniegums ir rekomendācija biedrībai Rallija Alūksne, samainīt valdes 

sastāvu, lai izslēgtu iespēju, ka LAF dokumentos parādās prezidija diskvalificētās personas. 

Notiek diskusija.  

 

Nolēma: 

Pamatojoties uz iepriekš lemto par Autosporta klubu Alūksne un personām, kurām tika piešķirta 

diskvalifikācija, uzrunāt Biedrība rallijs Alūksne valdi ar lūgumu mainīt valdes sastāvu, lai izslēgtu 

iespēju, ka LAF dokumentos parādās prezidija diskvalificētās personas. 

 

 

Balsojums: 

PAR: 10 R.Kisiels, A.Zvingēvics, L.Medne, K.Vīdušs, E.Kalve, J.Krastiņš, E.Berķe, A.Veismanis, 

A.Meilands. J.Naglis. 

PRET: 0 

ATTURAS: 0 

 

Nākošās sēdes datums: 12.decembris. 


