
 

LAF Prezidija 17.10.2018. sēdes protokols 
 

Sēdes numurs: 07/2018; Vieta: Rīga, Gustava Zemgala gatve 71 

   

Laiks #. Darba kārtība 

18:00 1. Darba kārtības apstiprināšana: 

- darba kārtības papildināšana 

18.05 2 FIA čempionātu rīkotāju atskats uz 2018. gada sezonu un 2019. gada plāns.  

18:30  2019.gada sacensību kalendāra plāns 

18:50 3 Licenču sistēmas laflicences.lv darbība 2019. gadā 

19:10 4 Informācija par FIA NEZ kongresu 

19:20 5 LAF sekretariāta budžeta izpilde 

 6 LAF čempionātu apbalvojuma konkursa noslēgumi, iesūtīto pretendentu un dizainu 

apkopojums 

19:30 7 Dažādi 

-  

19:40  Nākamās sēdes datuma noteikšana 

 

Prezidija sēdē piedalās ar balsstiesībām: 

1. Raimonds Kisiels, Prezidents 

2. Jānis Naglis, Viceprezients 

3. Andris Zvingēvics, Viceprezidents 

4. Gunārs Kosojs, Viceprezidents, KK p-ājs 

(ieradās pl. 19.00) 

5. Linda Medne, Ģenerālsekretāre 

6. Jānis Krastiņš, Rallija k. p-ājs 

7. Valdis Brutāns, Kartinga k. p-ājs – uz 

pilnvaras pamata sapucē piedalās Dairis 

Vīksna 

8. Eduards Kalve, SAK p-ājs 

9. Krišjānis Vīdušs Trofi reidu k –pājs 

10. Jānis Ducmanis, Šosejas k. p-ājs – uz 

pilnvaras pamata sapulcē piedalās 

Mārtiņš Lagzdiņš 

11. Elīne Berķe Drifta k. p-āja  - uz pilnvaras 

pamata sapulcē piedalās Jānis Blušs 

 

 

 

Bez balsstiesībām: 

1. Ilona Gaigole, LAF grāmatvede 

2. Inta Ulme 

3. Raimonds Strokšs 

4. Ģirts Auziņš 

5. Jānis Bergs 

6. Jānis Beļakovs 

 

 

Sēdi protokolē: K.Pavlovska 



1. Darba kārtības apstiprināšana 

 

Jānis Krastiņš ierosina pie darba kārtības, sadaļā „Dažādi” pievienot jautājumu par drošības 

iekārtām un jautājumu par nacionālās kompleksās sporta bāzes Biķernieki nākotni. D.Vīksna 

ierosina iekļaut sadaļā „Dažādi” jautājumu par kartinga sacensību Rotax Grand Finals dalībnieku 

atbalstu. 

 

Nolēma: 

Iekļaut sapulces darba kārtībā, sadaļā „Dažādi” pievienot jautājumu par drošības iekārtām un 

jautājumu par nacionālās kompleksās sporta bāzes Biķernieki nākotni. Iekļaut jautājumu par 

kartinga sacensību Rotax Grand Finals dalībnieku atbalstu. 

Apstiprināt darba kārtību.  

 

Balsojums: 

PAR: 10 R.Kisiels, J.Naglis, A.Zvingēvics, L.Medne, D.Vīksna, K.Vīdušs, E.Kalve, M.Lagzdiņš, 

J.Krastiņš, J.Blušs. 

PRET: 0 

ATTURAS: 0 

 

2. FIA čempionātu rīkotāju atskats uz 2018.gada sacensībām, 2019.gada plāni. 

 

Ziņo R.Strokšs. 2018. gada pasaules rallijkrosa posms Rīgā bija vēl labāks par iepriekšējos gadus 

notikušajām sacensībām, kas ir likumsakarīgi, ņemot vērā gūto pieredzi. Novērotājam nekādu 

komentāru uz vietas nebija, bet vēl jāsagaida oficiālais FIA atzinums. Vienīgais risks, kas bija – tas 

bija saistīts ar parādi Rīgas ielās, bet beigās viss izdevās lieliski. Kas attiecas uz ERC, tad šogad bija 

ideāli laikapstākļi un tas nodrošināja lielāku skatītāju skaitu. Vienīgais, regrupinga vietā Priekulē 

bija vairāk skatītāju, kā tika plānots, par to jādomā nākamgad. ERC posms nākamajā gadā notiks 

maija beigās nevis rudenī, kā līdz šim. Jaunums – nākamgad Latijā būs RX Nordic posms 

20.21.jūlijā Biķerniekos. Vairākus gadus strādāts pie šī seriāla posma atvešanas uz LV, tagad 

beidzot ir panākta vienošanās. J. Beļakovs: Būtu bijis labi, zināt šo informāciju iepriekš un 

komisijas ietvaros, nevis no masu medijiem, jo arī Latvijas organizatori plāno sacensību datumus 

jau laicīgi. J.Krasiņš: krosa komisijas vadītājs bija informēts jau vasarā. Notiek diskusija. 

 

Ziņo J.Bergs par Eiropas autokrosa čempionāta posmu Mūsā. Sacensības izdevās aizvadīt godam un 

arī nākamgad EAČ viens no posmiem notiks Mūsā – 1., 2. jūnijā. Daudz darba priekšā – tiks 

paplašinātas tribīnes, pilnveidots dalībnieku parks u.c. A.Zvingēvics izsakās, ka jānovērš arī 

iepriekš pieļautās neprecizitātes – par mazu LAF logo parādīšanās sacensību vietā, meitenes, kas 

pirms starta nesa rokās zīmes, kas šis ir par attiecīgo braucienu – mēdza sajaukt braucienus un 

parādīt nepareizās plāksnītes. Notiek diskusija. 

 

Nolēma: 

Uzdot pievērst uzmanību norādītajām nepilnībām un komisiju vadītājiem un organizatoriem 

vienmēr laicīgi informēt ģenerālsekretāri Lindu Medni par datumiem, kuros plānot rīkot kādas 

sacensības, lai šī informācija būtu pieejama federācijā. Uzdot Lindai nosūtīt Eiropas un pasaules 

čempionātu posmu norises datumus kaimiņvalstu federācijām.  

 

Balsojums: 

PAR: 10 R.Kisiels, J.Naglis, A.Zvingēvics, L.Medne, D.Vīksna, K.Vīdušs, E.Kalve, M.Lagzdiņš, 

J.Krastiņš, J.Blušs. 

PRET: 0 

ATTURAS: 0 

 

3. Licenču sistēmas laflicences.lv darbība 2019. gadā 

 

L.Medne ziņo, ka ir ieviestas sistēmā arī vienreizējās tiesnešu licences. Visām licencēm būtu jābūt 

sistēmā, tajā skaitā arī visām vienreizējām, sportists ir sportists tikai tad, kad viņam ir licence. 



Notiek diskusija. Izskan jautājums par tiesnešu apdrošināšanu un tiek ierosināts uzdot tiesnešiem 

jau decembrī sakārtot nākamā gada licences. 

 

Nolēma: 

Visām licencēm, vienreizējām tajā skaitā, jābūt reģistrētām sistēmā.  Uzdot komisiju vadītājiem 

informēt visus sacensību organizatorus par prasību uzrādīt licences un nepieļaut, ka sacensībās 

strādā tiesneši bez licencēm un nepielaist pie starta sportistus, kas nav reģistrējušies sistēmā un 

nevar uzrādīt licenci. Uzdot tiesnešiem jau decembrī sakārtot nākamā gada licences 

 

Balsojums: 

PAR: 11 R.Kisiels, J.Naglis, A.Zvingēvics, G.Kosojs, L.Medne, D.Vīksna, K.Vīdušs, E.Kalve, 

M.Lagzdiņš, J.Krastiņš, J.Blušs. 

PRET: 0 

ATTURAS: 0 

 

4. Informācija par FIA NEZ kongresu. 

 

Ziņo Linda Medne: norit pēdējie sagatavošanas darbi, Mollers Auto Lidosta nodrošinās 

mikroautobusus, lai varētu veikt  cilvēku transferus no lidostas līdz viesnīcai un atpakaļ. Viss iet 

pēc plāna. 

 

Nolēma: Pieņemt zināšanai. 

 

5. LAF sekretariāta budžeta izpilde 

 

Ziņo J.Naglis: Šobrīd budžeta izpilde ir zem plānotā. Notiek diskusija. 

 

Nolēma: Pieņemt zināšanai. 

 

 

6.LAF čempionātu apbalvojuma konkursa noslēgumi, iesūtīto pretendentu un dizainu 

apkopojums 

 

Ziņo K.Pavlovska: konkursā par balvu izgatavošanu tika iesniegti piedāvājumi no 3 firmām. Visi 

profesionāli sagatavoti un interesanti. Tiek izskatīti visas piedāvātās dizaina versijas un apspriestas 

cenas.  

 

 Nolēma: 

Uzdot Lindai Mednei izsūtīt Prezidijam piedāvātos dizainus ar cenām par komplektu, komisiju 

vadītājiem atbildēt Lindai ar sev pieņemamāko risinājumu. 

 

Balsojums: 

PAR: 11 R.Kisiels, J.Naglis, A.Zvingēvics, G.Kosojs, L.Medne, D.Vīksna, K.Vīdušs, E.Kalve, 

M.Lagzdiņš, J.Krastiņš, J.Blušs. 

PRET: 0 

ATTURAS: 0 

 

7.Dažādi 

 

- LAF drošības iekārtu izmantošana sacensībās 

J.Krastiņš izsakās, ka LAF komplekta īres cena ir 50EUR + PVN (ja netiek izmantots). Dažās 

sacensībās strādā ugunsdzēsēji, kuru ekipējums var nebūt precīzs un atbilstošs. Aicinājums 

komisijām izmantot tomēr LAF esošās iekārtas, jo tās ir pārbaudītas un tiek uzturētas darba kārtībā. 

Notiek diskusija. 

 

- Par sporta bāzes Biķernieki nākotni un sociālo akciju portālā manabalss.lv  

Notiek aktīva diskusija.  



 

- Jautājums par kartinga sacensību Rotax Grand Finals dalībnieku atbalstu. 

D.Vīksna nolasa kartinga komisijas iesniegumu, ar lūgumu piešķirt 2000 eur 10 braucējiem, kas 

izcīnījuši iespēju startēt Brazīlijā notiekošajās sacensībās Rotax Grand Finals novembra beigās. 

Šāda summa kā līdzmaksājums nodrošinātu iespēju braucējiem un komandām iegādāties vienādus 

krekliņus un cepures, kas nodrošinātu vienotu komandas vizuālo tēlu. Notiek diskusija.  

 

 

Nolēma: 

Pieņemt zināšanai J.Krastiņa teikto un ieteikt komisijām vairāk izmantot tieši LAF rīcībā esošos 

drošības aprīkojumus sacensībās. Pieteikties, rakstot Ilonai Gaigole uz epastu. Uzdot K.Pavlovskai 

sagatavot LAF Prezidija viedokli, uzrakstot rakstu par Kandavas trases slēgšanu un Biķernieku 

nākotni. Uzdot kartinga komisijai atsūtīt L.Mednei detalizētu tāmi un paredzētos apģērbu dizainus 

ar LAF logotipiem. 

 

Balsojums: 

PAR: 11 R.Kisiels, J.Naglis, A.Zvingēvics, G.Kosojs, L.Medne, D.Vīksna, K.Vīdušs, E.Kalve, 

M.Lagzdiņš, J.Krastiņš, J.Blušs. 

PRET: 0 

ATTURAS: 0 

 

Nākamā LAF prezidija sēde: 13.novembrī plkst. 18.00. 

 

Sēde beidzas 20.20 

 

 

 

 


