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LAF Rallija komisijas biedru pilnsapulces 
PROTOKOLS 

 
20.12.2017. plkst.19:00 

 

Darba kārtība: 

1. Sapulces atklāšana.                                                                  
2. Mandātu komisijas ziņojums. 
3. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana. 
4. Vēlēšanu procedūras apstiprināšana 
5. Sapulces darba kārtības un reglamenta apstiprināšana. 
6. RK vadītāja  J.Krastiņa pārskats par LAF RK darbību. 
7. Komisijas Padomes priekšsēdētāja kandidāta programmas izklāsts. 
8. LAF RK vadītāja un padomes vēlēšanas. 
9. Dažādi. 
10. Sapulces noslēgums. 

 
1. Sapulci atklāj Rallija komisijas Padomes priekšsēdētājs Jānis Krastiņš. 

 
2. Mandātu komisijas ziņojums. 

Mandātu komisija ziņo, ka kopējais LAF RK biedru skaits ir 131. Uz Pilnsapulci 
ieradušies 92 biedri.  
Sapulce ir lemttiesīga.  
 

3. Balsu skaitīšanas komisijas vēlēšanas. 
Priekšlikums balsu skaitīšanas komisijā ievēlēt Eduardu Kalvi un Raimondu 

Strokšu. 
Balsojums – vienbalsīgi. 
 

4. Vēlēšanu procedūras apstiprināšana. 
5. Sapulces darba kārtības un reglamenta apstiprināšana. 

Sapulces Dienas kārtība apstiprināta.  
Katrs runātājs var runāt maks.3 min.  
Balsojums – vienbalsīgi. 
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6. RK vadītāja Jāņa Krastiņa pārskats par LAF RK darbību. 
 
J.Krastiņš: Rallija attīstībā kopumā vērojam lejupslīde, ne tikai Latvijā, bet arī 
apkārtējās valstīs un Eiropā kopumā. To diezgan būtiski ietekmējuši arī visi 
ekonomiskie faktori (Krievijas sankcijas; vietējā tirgus samazināšanās) kā arī kopējo 
līdzekļu samazinājums šajā periodā. Tas skaidri parāda arī ziedojumu apjoma 
samazinājums ir vairāk par 30% šo 4 gadu laikā.  
 
Latvijas rallija čempionātam piesaistīto ārzemnieku skaits palicis nemainīgs - vidēji 25 
dalībnieki, no kuriem 22 ir aktīvi braucēji, kā iepriekšējā periodā. Mūsu valsts 
čempionātu slavē un atpazīst, nu jau vairs ne tikai Baltijā, bet Anglijā, Jaunzēlandē un 
Austrālijā. Šodien LRČ piedalās arī braucēji no Spānijas Grand Canaria salas. 
 
J.Krastiņš turpina: ir jāsaka liels paldies RE Autosports biedrībai, par savulaik 
piesaistīto Harri Rovanperra dēlu, Kalli, kurš nākošgad tieši kā LRČ čempions un 
Latvijas meistars startēs WRC2 seriālā. SRT komandas neatlaidīgo darbu ar Grjazinu 
ģimeni, Nikolaja panākumi ERC un ERC Junior 27 un 28, un Latviju slavē Eiropas rallija 
čempionātā. Lebester racing un Artūra Priednieka darbam Olivera Solberga un citu 
Norvēģu piesaistīšanai LRČ, ar ko mēs noteikti apsteidzam Igaunijas kolēģus. Liela 
loma ir bijusi arī LMT akadēmijai, kura ir izaudzinājusi labus un talantīgus rallija 
braucējus tieši Latviešu vidū. Ra Events milzīgais darbs, autosporta attīstība kopumā 
un tieši Rallijā. 
  
Komisijas padomē aktīvi ir strādājuši visi tās locekļi, un ir ieguldījuši lielu darbu, 
paldies viesiem, kuri bija līdzās šo 4 gadus. 
 
Jāpiebilst, ka uz 12.12.2018 komisijas padomē netika saņemts neviens pieteikums 
vadīt rallija komisiju, tāpēc RK Padome pieņēma lēmumu izvirzīt manu kandidatūru 
2018-2021. gadam, kas šodien arī visiem ir jāapstiprina. 
 
J.Krastiņš atskaitās par komisijas budžetu un finansēm par pēdējiem 4 gadiem. Ir 
piesaistīts atbalstītājs 2018.gada rallija čempionātam – Pirelli. 
 
J.Krastiņš prezentē jauno klašu sadalījumu. Notiek diskusija. 
 
Jautājumu par atskaiti nav.  
Atskaite vienbalsīgi apstiprināta. 
 

7. LAF RK padomes priekšsēdētāja kandidāta programmas izklāsts. 
 
J.Krastiņš: Jāturpina iesāktās pārmaiņas, jāpadara rallija disciplīna pēc iespējas 
pievilcīgāka un arī pieejamāka jaunpienācējiem (piemēram, rallijsprinta braucējiem). 
Jaunais 2018.gada nolikums jau paredz šādas izmaiņas, izmaksu samazināšanos ect. 
Notiek diskusija. 
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8. LAF RK vadītāja un Padomes vēlēšanas. 

  
J.Krastiņš piedāvā palielināt padomes locekļu skaitu no 9 uz 12. 
Balsojums: 
Par – 77 
Pret – 12 
Atturas – 3 
Lēmums – palielināt padomes locekļu skaitu no 9 uz 12. 
 
RKP ir izvirzījusi RK vadītāja kanditātam līdzšinējo RK vadītāju Jāni Krastiņu. Citu 
kandidatūru nav.  
 
Balsojums: 
Par – 88 
Pret – 0 
Atturas – 4  
 
Lēmums - par RK vadītāju ievēlēts Jānis Krastiņš. 
 
Izskan priekšlikums balsot par katru piedāvāto padomes locekli atsevišķi. 
Balsojums: 
Par – 26 
Pret – 63 
Atturas – 3 
 
Lēmums – par katru piedāvāto padomes locekli atsevišķi nebalsos. Balsošana 
notiks par visu sarakstu kopā. 
 
Jānis Krastiņš nosauc Padomes sastāvu periodam 2018.-2021.gadam: 
 

1. Jānis Krastiņš – Komisijas priekšsēdētājs;  
 

2. Māris Neikšāns – sportistu pārstāvis; 
 

3. Uldis Hmieļevskis- LRČ Komandas un sportisti; 
 

4. Raimonds Strokšs- LRČ rīkotāji; 
 

5. Aldis Pīlēns - drošības atskaites un SAF1 darbs; 
 

6. Andris Šimkus - tehniskā komisija, LAF tehniskais nov.; 
 

7. Roberts Elbakjans - tehniskā komisija, 4*4 piesaiste RK; 
 

8. Andris Zvingēvics - LAF novērotājs rallijos; 
 

9. Normunds Vuguls - vēsturiskie ralliji, regularitāte, SAK lietas; 
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10.  Ivars Caune - LAF sporta ētikas jautājumi; 

 
11. Reinis Pozņaks- Nolikumi, tiesāšana, un sabiedriskās attiecības; 

 
12. LAF SAK pārstāvis komisijā. 

 
LAF rallija komisijas sekretāre: Irēna Krastiņa. 

 
Balsojums: 
Par – 71 
Pret – 11 
Atturas – 10 
 
Lēmums – apstiprināt piedāvāto RK Padomes sastāvu. 
 

9. Dažādi  
 
J.Krastiņš – ir publicēts 2018.gada čempionāta nolikums. Notiek diskusija.  
 
J.Krastiņš - vai ir vēl jautājumi?  
Jautājumu nav. 
 

10. Sapulce tiek slēgta plkst. 21:00 
 

 
 

Protokolēja: K.Pavlovska 


