
  

LAF Prezidija 17.04 2019. sēdes darba kārtība 
 

Sēdes numurs: 03/2019; Vieta: Rīga, Gustava Zemgala gatve 71 

   

Laiks #. Darba kārtība 

18:00 1.  

Darba kārtības apstiprināšana: 

- darba kārtības papildināšana 

18.05 2.   

BMW kluba pasākuma saskaņošana Biķerniekos Eiropas rallija 

čempionātā laikā 

 

18:40 3. Medicīnas minimuma izstrāde sacensībām 

Darba grupas atskaite 

19:40 4. Dažādi 

-  

19:50      5. Nākamās sēdes datuma noteikšana 

 

Prezidija sēdē piedalās ar balsstiesībām: 

1. Raimonds Kisiels, Prezidents (no 19.30) 

2. Jānis Naglis, Viceprezients 

3. Andris Zvingēvics, Viceprezidents 

4. Gunārs Kosojs, Viceprezidents, KK p-ājs 

5. Linda Medne, Ģenerālsekretāre 

6. Jānis Krastiņš, Rallija k. p-ājs 

7. Atis Veismanis (uz pu, Kartinga k. p-āju)  

8. Eduards Kalve, SAK p-ājs 

9. Krišjānis Vīdušs Trofi reidu k –pājs 

10. Andris Griķis (uz pinvaras pamata 

pārstāv Jāni Ducmani, Šosejas k. p-āju) 

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

 

Bez balsstiesībām: 

1. Irēna Krastiņa 

2. Raimonds Strokšs 

3. Normunds Lagzdiņš 

 

 

Sēdi protokolē: K.Pavlovska 



1. Darba kārtības apstiprināšana 

 

Izskan priekšlikums sadaļā „dažādi” iekļaut jautājumu par sadarbību ar Valsts policiju. Izskan 

priekšlikums sadaļā „dažādi” iekļaut jautājumu par tiesnešu semināru. 

 

Nolēma: 

Iekļaut sadaļā „dažādi” 2 papildu jautājumus – par sadarbību ar Valsts policiju un par tiesnešu 

semināru. Apstiprināt darba kārtību.  

 

Balsojums: 

PAR: 10 (J.Naglis, A.Zvingēvics, L.Medne, J.Krastiņš, G.Kosojs, A.Veismanis, K.Vīdušs, E.Kalve, 

A.Griķis, E.Berķe.) 

PRET: 0 

ATTURAS: 0 

 

2. BMW kluba pasākuma saskaņošana Biķerniekos Eiropas rallija čempionātā laikā. 

 

E.Berķe un E.Kalve izsakās, ka pēdējā gada laikā izdevies panākt labu sadarbību arī ar auto 

klubiem, kas nu vēlas LAF saskaņot visus savus pasākumus, tajā skaitā arī klubu salidojumus, kuru 

viens no klubiem vēlas rīkot tajā pat laikā, kad notiks Eiropas rallija čempionāts. LAF Prezidijs ir 

lēmis, ka Eiropas un pasaules čempionāta posmu laikā federācija nesaskaņo nekādus citus 

pasākumus. Izskan jautājums, vai netiks saskaņoti arī šāda veida pasākumi. R.Strokšs izsaka 

gatavību pārplānot darbus pasaules RX sagatavošanās laikā, lai attiecīgajam auto klubam piedāvātu 

citu datumu salidojuma rīkošanai Biķerniekos. Notiek diskusija. 

 

Nolēma: 

Piedāvāt minētajam auto klubam 2 alternatīvus datumus pasākuma rīkošanai – 18.maiju vai 

31.augustu.  

 

Balsojums: 

PAR: 10 (J.Naglis, A.Zvingēvics, L.Medne, J.Krastiņš, G.Kosojs, A.Veismanis, K.Vīdušs, E.Kalve, 

A.Griķis, E.Berķe.) 

PRET: 0 

ATTURAS: 0 

 

3. Medicīnas minimuma izstrāde sacensībām, darba grupas atskaite 

 

Ziņo J.Krastiņš. Darba grupai, kuras sastāvā bija arī rallija galvenā ārste Tatjana Ivanova, bija 

tikšanās, kurā tika pārrunātas visu sporta veidu organizatoru vajadzības. Ir jau izstrādātas minimālās 

prasības, tagad jāsagaida T.Ivanovas atbildes par vairākiem punktiem, kuri vēl bija neskaidri. 

Notiek diskusija. 

 

Nolēma: 

Uzdot komisiju vadītājiem līdz 1.maijam nosūtīt savus priekšlikumus darba grupas vadītājam 

J.Krastiņam, lai varētu noslēgt minimālo medicīnisko prasību izstrādes procesu.  

 

Balsojums: 

PAR: 10 (J.Naglis, A.Zvingēvics, L.Medne, J.Krastiņš, G.Kosojs, A.Veismanis, K.Vīdušs, E.Kalve, 

A.Griķis, E.Berķe.) 

PRET: 0 

ATTURAS: 0 

 

4. Dažādi. 

- LAF Rallija komisijas padome ieteikums LAF prezidijam 

LAF Rallija komisijas padome iesaka piešķirt sporta meistara titulu rallija stūrmanim R.Francim.  

un ordeni pasniegt rallija „Liepāja 2019”laikā.  

 



Nolēma: Piešķirt R.Francim sporta meistara titulu. Un ordeni pasniegt rallija „Liepāja 

2019”laikā  

 

- G.Kosojs ziņo par tikšanos ar Valsts policijas pārstāvjiem.  

G.Kosojs ticies ar Valsts policijas augstākajām amatpersonām, lai runātu par sadarbību nesaskaņotu 

sacensību kontrolei. Tikšanās bijusi auglīga, tagad VP garantē savu operatīvo e-pastu, uz kuru 

nosūtot ziņu, VP rīkosies nekavējoši. 

Nolēma: Komisiju vadītāji par nesaskaņotām sacensībām ziņo L.Mednei, savukārt viņa ziņo 

VP, izmantojot operatīvo e-pastu. 

 

- E.Kalve par tiesnešu semināru. 

E.Kalve izsakās, ka nav bijusi pietiekami redzama un laicīgi pieejama informācija par tiesnešu 

semināru, līdz ar ko SAK pārstāvji uz to nebija ieradušies.  

Nolēma: Turpmāk seminārus izziņot vismaz 2 nedēļas pirms notikuma un atsevišķi apzināt 

komisiju vadītājus, lai pārliecinātos, ka visi ir informēti. 

 

- R.Kisiels par tikšanos ar jauno Lietuvas federācijas prezidentu. 

R.Kisiels ziņo, ka ticies ar jauno Lietuvas autosporta federācijas prezidentu, kuras laikā abi ir 

vienojušies veidot ciešāku starpvalstu sadarbību. Latvijai jāuzņemas Baltijas valstu vidutājas loma, 

lai apvienotu čempionātus un veicinātu sporta veidu attīstību un sportistu daudzumu.  

Nolēma: Pieņemt zināšanai.  

 

- R.Kisiels par sadarbību ar NRA. 

Ir panākta vienošanās ar Sporta avīzi un NRA par to, ka katrā žurnālā būs pieejams viens atvērums 

tieši LAF. Tāpat būs pieejami lielie LED reklāmas stendi pilsētā. Vajadzētu šīs iespējas izmantot, 

lai izglītotu cilvēkus par to, kā atšķiras sporta veidi un automašīnas un tamlīdzīgi. Lai vienmēr 

aktuāli. Iedos Lindai kontaktpersonas datus, lai varētu precizēt sadarbības formu un iespējas. 

Nolēma: L. Mednei līdz nākamajai prezidija sēdei precizēt visas sadarbības detaļas. Uz 

nākamo prezidija sēdi komisijām sagatavot savus priekšlikumus un prioritātes, ko viņi vēlētos 

parādīt uz LED ekrāniem, kā arī žurnāla atvērumā.  

 

Balsojums: 

PAR: 11 (R.Kisiels, J.Naglis, A.Zvingēvics, L.Medne, J.Krastiņš, G.Kosojs, A.Veismanis, 

K.Vīdušs, E.Kalve, A.Griķis, E.Berķe.) 

PRET: 0 

ATTURAS: 0 

 

Nākamā prezidija sēde – 14.maijā. 

 

Sēde beidzas: 20.30. 

 


