
 

LAF Prezidija 23.05.2018. sēdes darba kārtība 
 

Sēdes numurs: 05/2018; Vieta: Rīga, Gustava Zemgala gatve 71 

   

Laiks #. Darba kārtība 

18:00 1. Darba kārtības apstiprināšana: 

- darba kārtības papildināšana 

18.05 2 Informācija par Eiropas autokrosa čempionātu 

18:20 3 Informācija par vasara sezonas uzsākšanu no sporta komisijām, problēmas un 

iespējamie risinājumi. 

18:25 4 Informācija par personas datu aizsardzību 

18:50 5 LAF sekretariāta budžeta izpilde 

19:00 6 Dažādi 

- LAF stends Tartu, rallija Estonia laikā 

19:10 7 Nākamās sēdes datuma noteikšana 

 

Prezidija sēdē piedalās ar balsstiesībām: 

1. Raimonds Kisiels, Prezidents 

2. Jānis Naglis, Viceprezients 

3. Andris Zvingevics, Viceprezidents 

4. Gunārs Kosojs, Viceprezidents, KK p-ājs 

5. Linda Medne, Ģenerālsekretāre 

6. Jānis Krastiņš, Rallija k. p-ājs ( ierodas 

18:36) 

7. Valdis Brutāns, Kartinga k. p-ājs 

8. Eduards Kalve, SAK p-ājs 

9. Krišjānis Vīdušs Trofi reidu k –pājs 

10. Jānis Ducmanis, Šosejas k. p-ājs 

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

 

 

 

Bez balsstiesībām: 

1. Ilona Gaigole, LAF grāmatvede 

2. Inta Ulme 

3. Ģirts Auziņš, LAF tehniskā dienesta 

vadītājs 

 

 

Pilnvaras: V. Brutāns pilnvaro A.Veismani 

Nav ieradies: R.Kisiels 

 

Sēdi protokolēs: L.Medne 
 

1. Darba kārtības apstiprināšana 

 

Nolēma: 

Apstiprināt darba kārtību.  

Jautājums par datu aizsardzību netiks izskatīts jo nav saņemts ziņojums no personas datu 

aizsardzības speciālista. 

 

Balsojums: 

PAR: 9 (J.Naglis, A.Zvingēvics, L.Medne, G.Kosojs), A.Veismanis, K.Vīdušs, E.Kalve, 

J.Ducmanis, E.Berķe.) 

PRET: 0 

ATTURAS: 0 

 



 
 

2. Informācija par Eiropas autokrosa čempionātu. 

 

G.Kosojs ziņo par gatavību Eiropas autokrosa čempionātam. Trase ir gatava tikai atlikušas 

formalitātes, lai saņemtu trases licenci. 

L.Medne ziņo kas ir veikts pārskaitījums saskaņā ar LAF Preizdija lēmumu  - atbalsts Eiropas 

autokrosa čempionāta rīkotājam. 

 

Nolēma: 

Pieņemt zināšanai šo informāciju un informēt Medni, lai saņemtu ielūgumus uz sacensībām. 

 

 

3. Informācija par vasara sezonas uzsākšanu no sporta komisijām, problēmas un 

iespējamie risinājumi. 

L.Medne informē, ka no komisijām tiek saņemta informācija par problēmsituācijām, līdz ar to 

priekšlikums šīs situācijas izdiskutēt, lai arī prezidijs būtu, informēts par to, kas notiek katras 

komisijas ietvaros, tādējādi iespējams izvairīties no problēmām kas var ietekmēt LAF kopumā. 

 - Šosejas komisija ziņo, ka ir uzsākta sezona, bet katastrofāli trūkst gan trases tiesnešu gan 

arī sacensību vadītāji un komisāri. Kopumā sezonas atklāšanas sacensības vērtējamas labi, 

neskatoties uz to, ka atkal dažas personas mēģina ieviest nekārtības. A.Zvingēvics apliecina, ka 

sacensības bija veiksmīgs viņam ir daži aizrādījumi, kurus viņš izdiskutēs ar organizatoru, bet 

kopumā organizatora komanda strādā labi. 

 - K.Vīdušs ziņo, ka arī trofi reidu sezona uzsākusies labi bet viņam bažas rada viens 

rīkotājs, kurš tagad esot pārgājis uz SAK, bet viņam esot tendence neievērots noteikumus. E.Kalve 

apliecina ka organizators esot sacensības saskaņojis bet diemžēl piemirsis nosūtīt apstiprināto 

nolikumu bet visi saskaņojumi esot bijuši. 

 - E.Kalve ziņo, ka joprojām cenšas palielināt dalībnieku skaitu minirallijam uz pirmo 

posmu Gulbenē varētu vēl nebūt vēlamais bet uz Saldus posmu jau varētu sasniegt. 

E.Kalve satraucas par ABC Race kustību kas „kropļo” jau tā mazo tirgu un organizatoram rodas 

problēmas ar dalībniekiem. 

Biķerniekos notiek treniņi, kuros atļauj piedalīties gan sporta, gan ielas automašīnām. Būtu arī 

CSDD jāinformē par to ka tas nav droši un ka viņiem vajadzētu trasē ieviest iekšējo regulējumu.  

   - E.Berķe ziņo, ka arī viņai sezonas sākums labs –daudz skatītāju pirmajā posmā jo labi 

laika apstākļi, problēmu nav. FIA no 2019.gada plānota drifta komisija. 

 - Kartinga sezona uzsākta. Elektrokartings neattaisnoja sev uzliktās cerības. Publicitātei jau 

bija labi bet kas pārsteidza bija mazais ātrums un tas, ka ik pa laikam dažiem kartingiem vajadzēja 

brauciena laikā kaut ko restartēt. Līdz šim kartinga komisija nebija saskārusies bet arī šogad treniņu 

rīkošana kartinga komisijai ir problēma jo nesen notika smaga avārija treniņos.  

Papildus kartinga komisija informē, ka pirmajā posmā izcēlās konflikts starp tiesnešiem un 

sportistiem bet viņi cer paši tikt galā komisijā ar šo lietu. 

  G.Kosojs ziņo, ka katastrofāli mazā dalībnieku skaita dēļ uz pirmo posmu tika pieņemt 

ārkārtas lēmums atļaut piedalīties sportistiem pēc iepriekšējā gada tehniskajiem noteikumiem t.i. 

nelietojot HANS sistēmu.  

Notiek diskusija. 

Bija pietiekoši daudz laika sportistiem sagatavoties un šāds lēmums nav pieņemams jo  tādējādi tiek 

pārkāpts LAF Prezidija lēmums kas nosaka ka sākot ar 2018.gadu visos Latvijas čempionātos ir 

jālieto HANS. 

 J.Krastiņš ziņo, ka rallijā viss ok. Vienas dienas formāts sportistiem patika. Turpmāk seko 2 

izbraukuma posmi. 

 

Nolēma: 

Informēt CSDD par treniņu regulējuma nepieciešamību 

Veikt izskaidrojošo darbu ar sadaļu „Mīti un patiesība” www.laf.lv saistībā ar ABC Race un kādu 

no jau esošajām šosejas klasēm 

Katrai komisijai izstrādāt treniņu rīkošanas noteikumus   

Vērst trašu īpašnieku uzmanību uz iekšējo noteikumu nepieciešamību par treniņu rīkošanu 

http://www.laf.lv/


Krosa komisijas padomei atcelt lēmumu par HANS sistēmu nelietošanu un nākošajā posmā visiem 

sportistiem jābūt HANS. 

 

 

 

4. LAF sekretariāta budžeta izpilde 

 

Tiek apskatīta LAF Budžeta izpilde un konstatē, ka budžets ieņēmumu sadaļā pildās slikti. L.Medne 

informē, ka paredzētā FIA Sporta konference oktobrī mums varētu radīt zaudējumus jo FIA nav 

apstiprinājis viesnīcu kas tika piedāvāt izdevīgo noteikumu dēļ. 

 

Nolēma: Uzdot L.Mednei informēt FIA par LAF finansiālajām grūtībām un iespējamiem 

konferences rīkošanas risinājumiem: - visas izmaksas pilnībā sedz FIA vai no dalībniekiem 

tiek prasīta dalības maksa. 

 

 

5. Dažādi 

 

J.Krastiņš informē, ka ir iespēja piedalīties auto izstādē, kas norisināsies rallija Estonia laikā uz 

galvenās ielas. 

Piedalīsies Eiropas rallija čempionāts un Pasaules rallija čempionāts. Priekšlikums šosejas komisijai 

un drifta komisijai piedalīties ar savām sacensībām. 

Abas komisijas izrāda interesi par šo pasākumu. Arī E.Kalve izrāda interesi.  

 

Nolēma: 

Visa koordinēšana dalībai notiks caur L.Medni.  

 

 

Nākamā sēdes datuma noteikšana 

 

Nolēma: 

Nākamo prezidija sēdi noteikt 27.jūnijā.  

 

 


