
 

LAF Prezidija 25.07.2018. sēdes protokols 
 

Sēdes numurs: 06/2018; Vieta: Rīga, Gustava Zemgala gatve 71 

   

Laiks #. Darba kārtība Piezīmes  

18:00 1. Darba kārtības apstiprināšana: 

- darba kārtības papildināšana 

 

18.05 2 Informācija no rallija komisijas par avāriju rallija testu 

laikā, tās sekām un iesaistīto personu atbildību. 

J.Krastiņš 

18:30 3 Informācija par FIA NEZ kongresu L.Medne 

18:35 4 Informācija par FIA grantu pieteikumiem L.Medne 

18:40 5 LAF sekretariāta budžeta izpilde Budžets 

18:50 6 Dažādi 

- Konkurss par balvu izgatavošanu gala 

apstiprinājums 

 

19:00 7 Nākamās sēdes datuma noteikšana  

 

Prezidija sēdē piedalās ar balsstiesībām: 

1. Raimonds Kisiels, Prezidents (no 

19.55) 

2. Jānis Naglis, Viceprezients 

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 k. p-āja   

 

 

 

Bez balsstiesībām:     Pilnvaras: 

 

1. Irēna Krastiņa 

 

1. Inta Ulme pārstāv G.Kosoju 

Sēdi protokolē: K.Pavlovska 



1. Darba kārtības apstiprināšana 

 

Darba kārtība tiek apstiprināta. 

 

2. Informācija no rallija komisijas par avāriju rallija testu laikā, tās sekām un 

iesaistīto personu atbildību. 

 

J.Krastiņš ziņo, ka 12.jūlijā notika divas  rallija automašīnu sadursme, biedrības „Autosporta 

klubs Alūksne” rīkotajos izmēģinājuma braucienos. Izmēģinājuma braucienos piedalījās 

Krievijas sportisti. Pēc notikušās avārijas, abas iesaistītās automašīnas pilnībā nodega. Ekipāžas 

ar dažādām traumām tika nogādātas Alūksnes slimnīcā. Šobrīd visi četri sportisti nogādāti 

atpakaļ Krievijā un dzīvībai briesmas nedraud. Pēc sadursmes LAF Rallija komisija par savu 

pārstāvi notikušā izmeklēšanai Dāvi Kalniņu. Ja rīkotie izmēģinājuma braucieni tiek pielīdzināti 

treniņiem, tad šo treniņu rīkošanās tika konstatēti vairāki rupji treniņu rīkošanas noteikumu 

pārkāpumi, kā rezultātā arī notika sadursme. Notiek diskusija. 

 

Nolēma:  

Pieņemt zināšanai J.Krastiņa ziņojumu, uzdot LAF Rallija komisijai noformēt ziņojumu par 

negadījumu, izsaukt biedrības „Autosporta klubs Alūksne” pārstāvjus uz ārkārtas prezidija sēdi 

pirmdien, 30.jūlijā, lai pieņemtu lēmumu par biedrības izslēgšanu no LAF. 

 

Balsojums: 
PAR: 9 (J.Naglis, A.Zvingēvics, L.Medne, I.Ulme (uz pilnvaras pamata pārstāv G.Kosoju), 

V.Brutāns, E.Kalve, K.Vīdušs, J.Ducmanis, E.Berķe). 

PRET: 0 

ATTURAS: 1 (J.Krastiņš) 

 

3. Informācija par FIA NEZ kongresu. 

 

Ziņo L.Medne. No FIA saņemta vēstule, ka atteikties rīkot šo pasākumu LAF nevar. FIA sola no 

savas puses arī meklēt sponsorus. Dalības maksas iekasēt FIA aizliedz. Papildus jau noteiktajam 

grafikam, vēl parādījusies informācija par to, ka dienu pirms kongresa vēl, jārīko ASN Executive 

tikšanās, tās būs vēl papildu izmaksas. Notiek diskusija. 

 

Nolēma: 

Pieņemt zināšanai L.Mednes ziņojumu. Uzdot L.Mednei sazināties vēlreiz ar FIA, uzrakstot, ka 

Latvija jau ir vairākas reizes rīkojusi dažādus seminārus, par kuriem dalības maksa netika 

iekasēta, bet pēc tam – citas rīkotājvalstis dalības maksas tomēr ņēma, ka nav godīgi attiecībā 

pret Latviju. Turpināt darbu pie atbalstītāju meklēšanas. 

 

Balsojums: 

PAR: 10 (J.Naglis, A.Zvingēvics, L.Medne, I.Ulme (uz pilnvaras pamata pārstāv G.Kosoju), 

V.Brutāns, E.Kalve, K.Vīdušs, J.Ducmanis, E.Berķe, J.Krastiņš). 

PRET: 0 

ATTURAS: 0 

 

4. Informācija par FIA grantu pieteikumiem. 

J.Krastiņš ziņo, ka izziņotajiem FIA grantiem varam pieteikties ar vēl vienu drošības aprīkojuma 

projektu, iegādājoties transporta piekabes, kas aptīkotas ar nepieciešamo uguns dzēšanai. Šī ir 

vismazākā transporta vienība, uzturēšana viegla, J.Krastiņš šāds piekabes ir redzējis Īrijā. Tās 

sver aptuveni 500 kg, darbojas ar ģeneratoru. Līdz 19.augustam jāiesniedz pieteikums grantam. 

Notiek diskusija. 



 

Nolēma:  

Apstiprināt ideju granta pieteikumam. Uzdot J.Krastiņam sagatavot un nodot L.Mednei 

aprīkojuma specifikāciju, lai varētu sagatavot granta pieteikumu. 

Balsojums: 

PAR: 10 (J.Naglis, A.Zvingēvics, L.Medne, I.Ulme (uz pilnvaras pamata pārstāv G.Kosoju), 

V.Brutāns, E.Kalve, K.Vīdušs, J.Ducmanis, E.Berķe, J.Krastiņš). 

PRET: 0 

ATTURAS: 0 

5. LAF sekretariāta budžeta izpilde. 

Ziņo J.Naglis. LAF budžets jūlijā izpildīts labi, izņemot ziedojumu sadaļu. Notiek diskusija.  

 

Nolēma:  

Pieņemt zināšanai J.Nagļa ziņojumu. 

 

Balsojums: 
PAR: 10 (J.Naglis, A.Zvingēvics, L.Medne, I.Ulme (uz pilnvaras pamata pārstāv G.Kosoju), 

V.Brutāns, E.Kalve, K.Vīdušs, J.Ducmanis, E.Berķe, J.Krastiņš). 

PRET: 0 

ATTURAS: 0 

 

6. Dažādi 

 

- Ziņo L.Medne. Pirms kāda laika visiem izsūtīts konkursa nolikuma projekts par balvu 

izgatavošanu LAF lielajai apbalvošanas ceremonijai, kas notiks janvārī. Ja nevienam nav 

iebildumu vai komentāru, konkursu iespējams izsludināt tuvākajā laikā. Komentāru un 

iebildumu nav. 

 

- Ziņo A.Zvingēvics. Bija kā novērotājs autošosejas sacensībās un var teikt, ka bija ļoti 

labas sacensības, tomēr ir vairāki aizrādījumi. Ir jūtams un redzams iekšējs konflikts starp 

komisiju un apakškomisiju (vēsturiskā autošoseja), šis konflikts jāregulē komisijas 

ietvaros. Sacensībās nebija LAF karoga, trūka distances tiesnešu, jo, kā izrādījās – notika 

arī kartinga sacensības un vairāki cilvēki, kas bija apsolījuši strādāt Biķerniekos, tika 

„pārpirkti”. V.Brutāns izsakās, ka nebija zinājis, ka tiesneši bija solījuši strādāt šosejas 

sacensībās un nekādā gadījumā nav gribējis radīt šādu konfliktu. Notiek diskusija. 

 

- Ziņo E.Kalve. Nepieciešams precīzi izprast, kādām sacensībām tieši kādas ir prasības 

neatliekamās medicīnas nodrošināšanai, jo mazbudžeta sacensībām tas ir liels slogs, 

zinot, ka jau drīzumā tiek celtas cenas NMPD pakalpojumiem. Sadārdzinājums būšot pat 

60-80%. Notiek diskusija, atvērts Publisko pasākumu rīkošanas likums, kurā ir norādītas 

prasības neatliekamās medicīnas nodrošināšanai. Paliek atklāts jautājums par to, kā tieši 

jābūt aprīkotām palīdzības automašīnām. Notiek diskusija. 

 

Pieņemt zināšanai visus ziņojumus. Ar I.Krastiņas starpniecību lūgt rallija galvenajai ārstei T. 

Ivanovai.sagatavot neatliekamās medicīnas automašīnu nepieciešamā aprīkojuma aprakstu.  

 

Nākamā sēde noteikta pirmdien, 30.jūlijā – biedrība sporta klubs Alūksne pārstāvju 

uzklausīšana. 

Sēde beidzas: 20.45  


