
  
LAF Prezidija 19.08.2020 sēdes protokols 

 

Sēdes numurs: 08/2020; Vieta: Rīga, Gustava Zemgala gatve 71 

   

 

 
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. Eduards Kalve, SAK p-ājs 

6. Valdis Brutāns, Kartinga k. p-ājs 

7. Krišjānis Vīdušs, Trofi reidu k. p-pājs 

8. Jānis Krastiņš, Rallija k. p-pājs 

9. Elīne Berķe, Drifta&Dragreisa k. p-āja  

 

Pilnvaras: Jānis Ducmanis, Šosejas k. p-ājs pilnvaro Andri 

Meilandu 

 

Pieaicinātie: Dairis Vīksne, Gatis Vecvagars, Rolands 
Juris Sprūde, Jānis Borševskis, Ēriks Gasparovičs, Evija 

Strēle, Armands Strēle, Mārtiņš Steinerts. 

 

Bez balsstiesībām: I.Krastiņa 

 

 

 

 

Sēdi protokolē: Z. Lielkāja 

 

 

1. Darba kārtības papildināšana un apstiprināšana 

 

J.Naglis lūdz apstiprināt kārtējās sēdes darba kārtību. 
 

Nolēma: Apstiprināt kārtējās sēdes darba kārtību. 

Balsojums: 

PAR 9 –  J. Naglis, A. Zvingevics, G. Kosojs, L. Medne, V. Brutāns, E. Kalve, K. Vīdušs, J. Krastiņš, A. Meilands, E. 

Berķe. 

PRET – 0 

ATTURAS – 0 

 

2. Izskatīt T. Strēles gadījumu/ incidentu, piedaloties visām iesaistītajām pusēm 

 

Tiek dots vārds iesaistītajām pusēm skaidrot situāciju: 

 
Armands Strēle izsakās un skaidro situāciju ģimenes vārdā un dēla Toma Strēles vārdā. Atkāroti atvainojas par radušos 

gadījumu sacensību laikā pie svariem Rolandam Jurim Sprūdem un viņa vecākiem. Informē, ka ar Tomu situācija ir 

izrunāta un šādi gadījumi no viņu puses vairs neatkārtosies, kā arī uzsver, ka viņiem sacensībās ir ticis piemērots sods 

par konkrēto incidentu. Pēc sacensībām tiek saņemts jauns sods – nosacīta diskvalifikācija uz atlikušo sezonu Tomam 

Strēlem, kuram braucējs un ģimene nepiekrīt. 

 

Ēriks Gasparovičs izklāsta savu viedokli par dažādiem incidentiem. Uzsver, ka ir bijuši divi gadījumi 1. Igaunijā, kur 

radās domstarpības starp konkrētajiem sportistiem, bet ir saligts miers sportistu starpā; 2. Lietuvas incidents, kur 

scenārijs tāds pats, bet pārstāvis uzskata, ka šādi incidenti nav pieļaujami sacīkstē, tāpēc ticis iesniegts iesniegums no 

JTSVC komandas puses.  

 
Valdis Brutāns ziņo, ka par diviem gadījumiem saņemts iesniegums no JTSVC komandas, pēc kura saņemšanas 

sasaukta Kartinga komisijas padomes sēde 18. jūnijā, kurā pieaicināti abu sportistu pārstāvji. Izskatīti konkrētie 

gadījumi un sēdē komisija ir nolēmusi piešķirt nosacītu diskvalifikāciju uz atlikušo sezonu Tomam Strēlem.  

Laiks #. Darba kārtība 

17:00 1. Darba kārtības apstiprināšana / papildināšana 

17:05 2. Izskatīt T. Strēles gadījumu/ incidentu, piedaloties visām 

iesaistītajām pusēm 

 3. Nākamās sēdes datuma noteikšana 



 

Jānis Borševskis izsaka savu viedokli par situāciju un lūdz skaidrot, ko sacensību laikā, atrodoties trasē, drīkst darīt un, 

ko nedrīkst.  

 

Jānis Naglis lūdz izteikt viedokli par situāciju Jānim Krastiņam: 

 

Jānis Krastiņš izklāsta savu viedokli par radušos situāciju un uzsver, kā LAF skatās uz šīm lietām un, kā tās tiek 

risinātas – iepazīstina ar procesiem. Tāpat, piekrīt, ka pareiza rīcība ir bijusi sodīt braucēju sacensībās uz vietas – 

noteikta diskvalifikācija no brauciena, bet norāda, ka nav pareizi sodīt par gadījumu vairākkārt. Norāda, ka Kartinga 
komisija nav veikusi pareizu procedūru šī incidenta risināšanā.  

 

Jānis Naglis lūdz uzdot jautājumus, ja tādi radušies – turpinās diskusija: 

 

Ēriks Gasparovičs izklāsta savu viedokli par LAF dokumentu korektumu un soda mēru piešķiršanu.  

 

Jānis Krastiņš precizē par informācijas apmaiņas procedūrām starp valstu ASN sacensību laikā vai pēc tām. 

 

Gatis Vecvagars izsaka viedokli par situāciju kopumā un norāda, ka LAF Prezidijs nav pietiekami informēts par šādu 

incidentu reālu risināšanu kartinga sacensībās.  

 
Andris Zvingēvis uzskata, ka kartinga komisija ir pārkāpusi LAF Sporta kodeksu, pieprasot LAF Prezidijam apstiprināt 

lēmumu, kuru komisijai jāapstiprina pašiem, kā arī par lēmumu nepaziņojot visām iesaistītajām pusēm, lai tās, 

vajadzības gadījumā, varētu reaģēt noteiktajā kārtībā. 

 

Eduards Kalve pievienojas Andra Zvingēvica viedoklim. Tāpat, uzsver, ka šādi incidenti ir nepieļaujami, it īpaši starp 

tik maziem bērniem, kādi startē kartinga sacensībās, kā arī to, ka tieši šis ir vecums, kad vajadzētu bērnos audzināt 

ētikas un morāles normas. 

 

Gunārs Kosojs skaidro par kontaktcīņām krosa komisijas disciplinās. Iepazīstina, ka šādus gadījumus un notikumu 

sarežģītību risina komisāri sacensībās, kā arī lemj par to, kādus sodus konkrētā sacīkstē piešķirt. Piemin piemērus no 

dažādām krosa sacensībām pasaules mērogā un to, kā tas tiek risināts. Aicina izprast, kā šādus jautājumus izskata ne 
tikai Latvijā, bet arī citviet pasaulē. 

 

LAF Prezidijs apspriežas noslēgtā telpā un pieņem lēmumu. 

 

Nolēma: 

• Izteikt brīdinājumu sportistam Tomam Strēlem par izraisīto incidentu konkrēto sacensību laikā, to 

norises vietā. 

• Kartinga komisijai: pievērst uzmanību lēmumu izskatīšanas gaitai, dokumentu noformēšanai un 

procedūru izpildei, kas saistītas ar sacensību norisi. 

• No lēmuma saņemšanas brīža, pusēm 96h laikā ir iespējams iesniegt apelāciju par LAF Prezidija 

lēmumu. 

 

Balsojums: 

PAR 8  –  J. Naglis, G. Kosojs, L. Medne, E. Kalve, K. Vīdušs, J. Krastiņš, A. Meilands, E. Berķe. 

PRET 0 

ATTURAS 0 

Balsojumā nepiedalās  – A. Zvingevics, V. Brutāns 

 

 

3. Nākamās sēdes datuma noteikšana 

Nākamā LAF Prezidija sēde – 30. septembris 

 

 


