
  
LAF Prezidija 25.09.2019. sēdes  

PROTOKOLS 
 
Sēdes numurs: 06/2019; Vieta: Rīga, Gustava Zemgala gatve 71 
   
Laiks #. Darba kārtība 
18:00 1. Darba kārtības apstiprināšana: 

- darba kārtības papildināšana 
18:05 2. SKN kluba pārstāvja paskaidrojumi par  ielūgumu nenodrošināšanu LAF 

ģenralsponsoram (iepriekšējas sēdes lēmums) 
18.15 3. Paskaidrojums par BMW MTown pasākumu, konkrēti aizsargķiveru nelietošanu 

(iepriekšējās sēdes lēmums) 
18:40 4 Medicīnas pakalpojumu iepirkums priekš LAF pasākumiem 
19:00 5 LAF Apbalvojumi 2019 

 - sporta meistari (Trofi reids) 
 - atzinības veltes 
 - ordeņi 

19:20     6 Dažādi 
- LAF Preses lietas 
- FIA Motorsport games 
- LAF nominācija "FIA officials" balvai 
- “Rallija klubs Liepāja" parāds LAF, par miniralliju Karosta, kas notika 

5.maijā. 
19:50 7. Nākamās sēdes datuma noteikšana 

 
Prezidija sēdē piedalās ar balsstiesībām: 

1. Jānis Naglis, Viceprezients 
2. Andris Zvingevics, Viceprezidents 
3. Gunārs Kosojs, Viceprezidents, KK p-ājs 
4. Linda Medne, Ģenerālsekretāre 
5. Jānis Krastiņš, Rallija k. p-ājs 
6. Atis Veismanis (uz pilnvaras, Kartinga k. 
p-āju)  

7. Eduards Kalve, SAK p-ājs 

8. Krišjānis Vīdušs Trofi reidu k. p–ājs 
(līdz plkst. 19.00) 

9. Jānis Ducmanis, Šosejas k. p-ājs 
10. Elīne Berķe Drifta&Dragreisa k. p-āja  

 
Bez balsstiesībām: 

1. Raimonds Strokšs 
 

 
 

Sēdi protokolē: Z. Lielkāja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Darba kārtības apstiprināšana  

Izskan priekšlikums no darba kārtības izņemt punktu: "SKN kluba pārstāvja paskaidrojumi par 
ielūgumu nenodrošināšanu LAF ģenerālsponsoram (iepriekšējas sēdes lēmums)", jo aicinātais SKN 
kluba pārstāvis A. Vasilis nav ieradies, kā arī punktu: ""Rallija klubs Liepāja" parāds LAF, par 
miniralliju Karosta, kas notika 5.maijā," jo atbildīgās personas pirms prezidija sēdes parādu ir 
apmaksājušas. Izskan priekšlikums sadaļā „dažādi” iekļaut KONKURSA NOLIKUMA "Latvijas 
Automobiļu federācijas 2019. gada Apbalvošanas ceremonijas - Balvu izgatavošana" 
apstiprināšanu. No LAF Drifta&Dragreisa k. p-ājas Elīnes Berķes izskan priekšlikums sadaļā̄ 
„dažādi” iekļaut jautājumu par jaunas disciplīnas izveidi komisijas ietvaros. 

Nolēma:  

No darba kārtības izņemt 2 punktus: "SKN kluba pārstāvja paskaidrojumi par ielūgumu 
nenodrošināšanu LAF ģenerālsponsoram (iepriekšējas sēdes lēmums)", ""Rallija klubs Liepāja" 
parāds LAF, par miniralliju Karosta, kas notika 5.maijā." Iekļaut sadaļā̄ „dažādi” 2 papildus 
jautājumus – par konkursa nolikuma apstiprināšanu un jaunas disciplīnas izveidi Drifta&Dragreisa 
komisijas ietvaros. Apstiprināt darba kārtību.  

Balsojums:  

PAR: 10 (J.Naglis, A.Zvingevics, G. Kosojs, L. Medne, J. Krastiņš, A. Veismanis, E. Kalve, K. 
Vīdušs, J. Ducmanis, E. Berķe)  
PRET: 0 
ATTURAS: 0  

2. Paskaidrojums par BMW MTown pasākumu, konkrēti aizsargķiveru nelietošanu  

Pasākuma organizatora "RA Events" pārstāvja R. Strokša paskaidrojums: Pasākumā piedalījās ap 
10 profesionālu instruktoru, kuri gan mācīja pasākuma dalībniekus par braukšanu trasē, gan izveda 
pa trasi katru no viņiem. Pasākumam bija divas daļas - pirmajā, instruktori sēdās blakus pasākuma 
dalībniekiem un kopā devās trasē - šajā brīdī aizsargķiveres netika lietotas, jo ar tām, konkrētajās 
automašīnās, ir apgrūtinoši ar savstarpējo komunikāciju. Profesionālo instruktoru starpā tika 
pieņemts lēmums, šajā daļā, aizsargķiveres neizmantot, jo komunikācija ar instruktoru, kas atrodas 
pie stūres ir ļoti svarīga, kā arī ātrums trasē tajā brīdī nav liels. Otrajā daļā, instruktori sēdās pie 
automašīnu stūres un izveda pasākuma dalībniekus pa trasi - šajā daļā visi, kas atradās automašīnā 
lietoja aizsargķiveres, jo šajā gadījumā komunikācijai starp vadītāju un pasažieri nav tik būtiska un 
ātrum trasē ir lielāks. 
 
E. Kalve un A. Veismanis norāda, ka pasākuma norises vieta, Biķernieku kompleksā sporta bāze, 
pēc savas konfigurācijas un elementiem trasē (betona aizsarg-apmales), ir bīstama. Jebkuru 
pasākumu, sacensību vai treniņu ietvaros, pārvietojoties ar transporta līdzekli, ir nepieciešams lietot 
minimālo drošības aprīkojumu - aizsargķiveres, transporta līdzekļa vadītājam, kā arī visiem 
pasažieriem. 

Nolēma: Ieteikt un vienoties ar Biķernieku komplekso sporta bāzi (BKSB) un Ceļu Satiksmes 
Drošības Direkciju (CSDD) par minimālā drošības aprīkojuma (aizsargķiveru) izmantošanu ne tikai 
rīkotajās autosporta sacensībās, bet arī treniņos un citos rīkotajos pasākumos, kuros automašīnas 
veic braucienus pa Biķernieku trasi.  

Balsojums:  

PAR:  10 (J.Naglis, A.Zvingevics, G. Kosojs, L. Medne, J. Krastiņš, A. Veismanis, E. Kalve, K. 
Vīdušs, J. Ducmanis, E. Berķe)  
PRET: 0 
ATTURAS: 0 



3. Medicīnas pakalpojumu iepirkums priekš LAF pasākumiem 
 
E. Kalve izsakās, ka medicīnas pakalpojumu izmaksas ir cēlušās un būtu nepieciešams izveidot 
vienotu sistēmu/kalendāru par 2020. gadā, gaidāmajiem autosporta notikumiem, kā arī noteikt 
minimālo nepieciešamo medicīnas nodrošinājumu un līmeni konkrētajās sacensībās. Pēc šāda 
informācijas apkopojuma iespējams pieprasīt vienotu izmaksu piedāvājumu. 

Nolēma: LAF Ģenerālsekretāre L. Medne sagatavo sacensību  kalendāra projektu   kurā LAF 
komisiju priekšsēdētāji ievieto informāciju par plānotajiem autosporta notikumiem 2020. gadā, kā 
arī nosaka minimālo nepieciešamo medicīnas nodrošinājumu un līmeni konkrētajās sacensībās. 

Balsojums:  

PAR:  10 (J.Naglis, A.Zvingevics, G. Kosojs, L. Medne, J. Krastiņš, A. Veismanis, E. Kalve, K. 
Vīdušs, J. Ducmanis, E. Berķe)  
PRET: 0 
ATTURAS: 0 

4. LAF Apbalvojumi 2019 
 

• sporta meistari (Trofi reids) 
 
Pirms LAF Prezidija sēdes, LAF Ģenerālsekretāre, Linda Medne saņem e-pasta ziņojumu no 
Krišjāņa Vīduša (Trofi reidu k –pājs) ar lūgumu piešķirt sporta meistara titulu sekojošiem sacensību 
dalībniekiem: Vadims Seleckis un Sanita Selecka, jo 4 gadus pēc kārtas ir izcīnījuši Latvijas kausus 
CanAm Trophy; 3 gadus pēc kārtas ir Igaunijas kausa ieguvēji apļu braukšanas kausā, kā arī šogad 
Krievijas apļa apļa braukšanas sacensībās "Kudrjavskije ozera" izcīnīta 1. vieta.  
 
Nolēma: Prezidijs noraida Trofi reidu k. p-āja Krišjāņa Vīduša lūgumu par sporta meistara titula 
piešķiršanu komisijas rīkoto pasākumu dalībniekiem, jo šī disciplīna neatbilst noteiktajiem 
kritērijiem, kuri nosaka kam šāds tituls tiek piešķirts. 
 

• atzinības veltes 
 
Prezidija sastāvs izvirza atzinības velšu saņēmējus - Alūksnes dome, Talsu dome, Solbergu ģimene, 
Mūsas trases īpašniekam, Gunārs Kosojs, Elīne Berķe, Krišjānis Vīdušs, Jānis Ducmanis, Dairis 
Vīksne. 
 
Nolēma: Piešķirt atzinības veltes augstākminētajām personām. 
 

A. Zvingevics  nominācijai "Gada tiesnesis 2019" izvirza Jāni Beļakovu. 
 
Nolēma: Piešķirt nomināciju "Gada tiesnesis 2019" Jānim Beļakovam. 
 
Prezidija sastāvs izvirza personas balvai "Latvieši pasaules autosportā" - Mārtiņš Zūlis, Kristaps 
Ulmis, Ingus Ulmis, Artūrs Ozoliņš, Mārtiņš Viliams, Redbull pavārs.  
 
Nolēma: Piešķirt balvu  „Latvieši pasaules autosportā" augstākminētajām personām. 
 

• ordeņi 
 
Prezidija sastāvs izvirza ordeņa saņēmējus - Andis Meilands, Roberts Elbakjans, Andris Šimkus, 
Linda Medne, Ivars Caune. 
 
Nolēma: Piešķirt ordeņus - Andim Meilandam, Robertam Elbakjanam, Andris Šimkusam, Lindai 
Mednei. Ivaram Caunem piešķirto ordeni LAF 2019. gada apbalvošanas laikā pasneidz dēlam - 



Krišjānim Caunem (apbalvošanas laikā tiek veltīta goda minūte autosportistam Ivaram Caunem, 
tiek demonstrēts videomateriāls un fotogrāfijas ar sasniegumiem autosportā). 

Balsojums:  

PAR:  9 (J.Naglis, A.Zvingevics, G. Kosojs, L. Medne, J. Krastiņš, A. Veismanis, E. Kalve, J. 
Ducmanis, E. Berķe)  
PRET: 0 
ATTURAS: 0 

5. Dažādi 
 

• LAF Prese 
 
Nolēma: 

- Medijiem rādām ne tikai sportistus, bet arī administrāciju, intervijas pirmās tiek organizētas: 
G. Kosojs, E. Berķe un L. Medne;  

- Katrai komisijai līdz nākamajai prezidija sēdei nepieciešams apkopot statistikas datus, ko 
iespējams izmantot LAF informācijā medijiem (tiks sagatavota anketa, ko nepieciešams 
aizpildīt), šo informācijas apkopojumu rādām arī LAF gada ballē;  

- Katras komisijas vadītājs LAF preses dienestam iesniedz sacensību kalendārus un katras 
komisijas sportistu kalendāru – starptautiskās sacensības, kam jāpievērš uzmanība un kuras 
nepieciešams atspoguļot LAF informatīvajā telpā;  

 
• FIA Motorsport games 

 
Nolēma: Atspoguļojumu medijos koordinē LAF preses dienests 
 

• LAF nominācija "FIA officials" balvai 
 
Prezidijs "FIA officials" balvai nominē – Annu Sprikuti, kas ir ilggadējā Biķernieku trases tiesnese 
 
Nolēma: Nominēt "FIA officials" balvai - Annu Sprikuti, kas ir ilggadējā Biķernieku trases 
tiesnese. Par papildus jautājumiem un CV kontaktēties ar G.Ķeipānu. 
 
 

• Konkursa nolikuma  "Latvijas Automobiļu federācijas 2019. gada Apbalvošanas 
ceremonijas Balvu izgatavošana" apstiprināšana 

 
Nolēma: Apstiprināt Konkursa nolikumu "Latvijas Automobiļu federācijas 2019. gada 
Apbalvošanas ceremonijas - Balvu izgatavošana". 

• Jaunas disciplīnas izveide Drifta&Dragreisa komisijas ietvaros 

Drifta&Dragreisa k. p-āja Elīne Berķe, izsaka priekšlikumu komisijas ietvaros izveidot jaunu 
disciplīnu - Elektriskie drifta traiki. Šāda veida tricikli piedāvā izmēģināt kontrolētu sānslīdi bez 
iepriekšējas pieredzes vai īpašas sagatavošanās. Šī disciplīna būtu īpaši piemērota bērniem un 
jauniešiem, kuri nākotnē vēlētos uzsākt gaitas kādā no citām Drifta&Dragreisa komisijas 
diciplīnām.  
 
Nolēma: Pieņemt un apstiprināt priekšlikumu, kā arī noteikt Drifta&Dragreisa k. p-ājai Elīnei 
Berķei, uz nākamo prezidija sēdi, sagatavot attiecīgus dokumentus: nolikums un tehniskie 
noteikumus. 

PAR:  9 (J.Naglis, A.Zvingevics, G. Kosojs, L. Medne, J. Krastiņš, A. Veismanis, E. Kalve, J. 
Ducmanis, E. Berķe)  



PRET: 0 
ATTURAS: 0 

Nākamā prezidija sēde – 5. novembris Sēde beidzas: 20.30.  


