
  

LAF Prezidija 30.09.2020 sēdes protokols 
 

Sēdes numurs: 09/2020; Vieta: Rīga, Gustava Zemgala gatve 71 

   

Laiks #. Darba kārtība 

18:00 1. Darba kārtības apstiprināšana: 

- darba kārtības papildināšana 

 2. LAF Biedra SIA RA Events sasniegumi starptautisko sacensību rīkošanā Latvijā 

Iespējamie LAF reģistrēšanas maksu atvieglojumi 

  3. LAF Biedra Biedrības „Jaunatnes tehnisko sporta veidu centra” pārstāvja. 

Ē.Gasparoviča iespējamie LAF Kodeksa un LAF Ētika kodeksa pārkāpumi. 

 4. LAF Krosa komisijas padomes priekšsēdētāja un padomes vēlēšanas.  

Jaunais komisijas vadītājs R.Lilienšteins 

 5. LAF čempionātu posmu skaita samazināšana uz 3 posmiem dēļ Covid – 19 

pandēmijas ierobežojumiem 

 6. Drošības jautājumu aktualizēšana LAF sacensībās (ātrumi, drošības ekipējuma 

standarti, tiesnešu rīcība)  

 7. Dažādi    

- LAF Struktūrvienību nolikumi, iespējamās izmaiņas. Iespējamās nepilnības 

vēlēšanu gadījumā. 

- Kartinga komisijas tehnisko protestu izskatīšanas kārtība un noteikumi.  

- FIA Officials balvas nominācija 

- LAF Komisiju apbalvošanas pasākumi 

21:30 8. Nākamās sēdes datuma noteikšana 

 

Prezidija sēdē piedalās ar balsstiesībām: 

1. Jānis Naglis, Viceprezidents 

2. Andris Zvingevics, Viceprezidents 

3. Gunārs Kosojs, 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. p–ājs 

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

10. Reinis Lilienšteins Krosa k. p-ājs 

 

Bez balsstiesībām: 

Pieaicinātie: R.Strokšs, Ē.Gasparovičs 

Ieradušies brīvprātīgi: I. Krastiņa, A. Vecvagars 

 

       Pilnvaras: Nav 

 

Sēdi protokolē: Z.Lielkāja 

 
 

1. Darba kārtības papildināšana un apstiprināšana 

 

L. Medne lūdz apstiprināt darba kārtību, kā arī izņemt no darba kārtības jautājumu par LAF čempionātu 

posmu skaita samazināšana uz 3 posmiem dēļ Covid – 19 pandēmijas ierobežojumiem, jo uz sēdi nav 

ieradies LAF Šosejas komisijas vadītājs J.Ducmanis. 

 

Nolēma: Apstiprināt sēdes darba kārtību, kā arī izņemt no darba kārtības konkrēto jautājumu. 

Balsojums: 



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

R.Lilienšteins 

PRET – 0 

ATTURAS – 0 

 

2. LAF Krosa komisijas padomes priekšsēdētāja un padomes vēlēšanas.  

Jaunais komisijas vadītājs R.Lilienšeins 

 

J. Naglis paziņo, ka 9. septembrī norisinājās LAF Krosa komisijas ārkārtas sapulce. Ir ievēlēts jauns 

komisijas vadītājs un jauna padome.  

 

R. Lilienšteins izklāska, ka ir uzsākti darbi jaunās padomes sastāvā. Aizvadīta pirmā komisijas sapulce un 

sapulces ietvaros izrunāti dažādi jautājumi. 

 

Nolēma: Pieņemt zināšanai. 

Balsojums: 

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

R.Lilienšteins 
PRET – 0 

ATTURAS – 0 

 

3. FIA Officials balvas nominācija 

 

L.Medne lūdz apdomāt un nominēt kandidātus FIA Officials balvai. 

 

Nolēma: Komisijas nominē kadidātus un iesūta L.Mednei 

Balsojums: 

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

R.Lilienšteins 

PRET – 0 

ATTURAS – 0 

 

4. LAF Komisiju apbalvošanas pasākumi 

 

L.Medne lūdz komisiju vadītājus informēt par komisiju apbalvošanas pasākumiem un apbalvojamo skaitu 

čempionātos. 

 

Nolēma: Aktualizēt šo jautājumu un ziņot L.Mednei par pasākumu norisi un apbalvojamajiem. 

Balsojums: 

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

R.Lilienšteins 

PRET – 0 

ATTURAS – 0 

 

Uz sēdi ierodas Rallija komisijas priekšsēdētājs J.Krastiņš 
 

5. LVM jautājums 
 

Trofi reidu komisijas un tās vadītāja K.Vīduša sašutums par uzstādījumiem, saskaņojot sacensības, kuras 

norisinās LVM ceļos. Norisinās diskusija. 

 

Nolēma: Pieņemt zināšanai. Organizēt tikšanos ar LVM vadību un LAF vadību un mēģināt rast 

atrisinājumu. 

Balsojums: 

PAR 10 –  J.Naglis, A.Zvingevics, G.Kosojs, L.Medne, J. Krastiņš, V.Brutāns, E.Kalve, K.Vīdušs, E. Berķe, 
R.Lilienšteins 

PRET – 0 

ATTURAS – 0 

 

6. Kartinga komisijas tehnisko protestu izskatīšanas kārtība un noteikumi.  

 

J.Krastiņš informē, ka ir pie viņa ir vērsušies sportisti par skaidrojumiem kartinga komisijā par tehnisko 

protestu izskatīšanu, tāpēc lūdz V.Brutānam paskaidrot tuvāk. 



 

V.Brutāns ziņo, ka kartinga komisija iepriekš ir nolēmusi, ka visa ienākošā nauda no protestiem nonāk 

kartinga komisijas budžetā. Ē.Gasparovičs precizē detaļas par izstrādāto dokumentu pamatu.  

 

A.Zvingēvics norāda dažādas kartinga komisijā esošas problēmas. Norisinās diskusija. 

 

Nolēma: Pieņemt zināšanai un vērst visu sporta veidu komisiju uzmanību nolikumos par tehnisko protestu 

iesniegšanas kārtību, lai neradītu precedentus kad vienās sāncensības var tikt iesniegti vairāki tehniskie 

protesti, kā arī par tehnisko protestu izmaksu jautājumiem, lai sportists pret kuru tiek iesniegts protests 

nepaliek ar zaudējumiem gadījumā, ja protests nav bijis pamatots. 

  

 

       7.   LAF Biedra Biedrības „Jaunatnes tehnisko sporta veidu centra” pārstāvja Ē.Gasparoviča 

iespējamie LAF Kodeksa un LAF Ētika kodeksa pārkāpumi. 

 

L. Medne ziņo, ka ir saņemta fotogrāfija, kurā neatbilstoši tiek izmantots LAF logo.  

 

Ē. Gasparovičš skaidro LAF logo lietojumu uz sava sporta kartinga. Piemin dažādus piemērus, kur attēlotais 
vārds tiek pielietots. 

 

J. Krastiņš piemin Ē. Gasparoviča ieguldījumus Latvijas kartingā, tomēr uzsver, ka galvenā lieta ir tā, ka liela 

daļa jauno sportistu ņem piemēru, ka šāds LAF logo pielietojums ir labs un pareizs. Uzskata, ka LAF ir 

jāstrādā pie ētikas kodeksa, lai šādi pārpratumi vairs neatkārtotos un LAF tēls netiktu parādīts nepareizā 

veidā. 

 

Ē. Gasparovičs komentē J. Krastiņa teikto un atzīst, ka fotogrāfijā redzamais logo izvietojums uz kartinga ir 

pretreakcija uz iepriekšējā LAF Prezidija sēdē lemto situāciju un tas tika darīts apzināti un speciāli. 

 

K. Vīdušs izsaka savu viedokli par radušos situāciju.  

 

E. Berķe izsaka viedokli par valodas tīrību bērnu vidū un šādu vārdu lietošanas sekām.  

 

V. Brutāns izsaka savu viedokli par radušos situāciju.  

 

A. Zvingēvics uzsver situācijas nopietnību un uzskata, ka šādas situācijas nav pieļaujamas. 

 

G. Kosojs uzsver to, kādā veidā un ar ko papildus LAF logo var tikt izmantots. 

 

Norisinās diskusija.  

 

Nolēma: Pieņemt zināšanai Ē. Gasparoviča skaidrojumu.  

Balsojums: 

PAR 10 –  J.Naglis, A.Zvingevics, G.Kosojs, L.Medne, J. Krastiņš, V.Brutāns, E.Kalve, K.Vīdušs, E. Berķe, 

R.Lilienšteins 

PRET – 0 
ATTURAS – 0 

 
        8.   Standarta Automobiļu komisijas vadītāja jautājums klātesošajam Ē. Gasparovičam par 

sacensībām “Mehatrons 2020” 

 

E. Kalve skaidro un iepazīstina ar radušos situāciju. Organizators nav iesniedzis informāciju LAF un 

attiecīgajām komisijām ar informāciju par sacensībās piedalījušos dalībnieku skaitu un citām detaļām. 

Notikuši dažādi pārkāpumi. Biedrība pārkāpusi dažādus LAF noteikumus un prasības, kas šobrīd rada 

papildus problēmas. Kā arī galvenais tiesnesis ieradies uz sacensībām, kad tās jau bija sākušās.  

 
Pārstāvis Ē. Gasparovičs skaidro situāciju no rīkotāja puses un piebilst, ka biedrība sakārtos šo situāciju un 

izpildīs finansiālās saistības LAF. Norisinās diskusija. 

 

Nolēma: Sacensību rīkotājam jāizpilda finansiālās saistības. LAF sporta komisijā turpināt skaidrot situāciju 

saistībā ar galvenā tiesneša klātbūtnes neesamību sacensību norisē. Uzklausīt tiesnesi un lemt par licences 

anulēšanu. 

 

Balsojums: 



PAR 10 –  J.Naglis, A.Zvingevics, G.Kosojs, L.Medne, J. Krastiņš, V.Brutāns, E.Kalve, K.Vīdušs, E. Berķe, 

R.Lilienšteins 

PRET – 0 

ATTURAS – 0 

 

       9.    LAF Biedra SIA RA EVENTS sasniegumi starptautisko sacensību rīkošanā Latvijā. 

Iespējamie LAF reģistrēšanas maksu atvieglojumi 

 

• LAF Biedra SIA RA EVENTS sasniegumi starptautisko sacensību rīkošanā 

 

LAF Viceprezidents A.Zvingēvics atzinīgi novērtē uz uzslavē LAF Biedra SIA RA EVENTS sasniegumus 

šajā autosporta sezonā. Tiek veltīti aplausi. 

 

• Iespējamie LAF reģistrēšanas maksu atvieglojumi 

 

L.Medne iepazīstina ar situāciju. Norisinās diskusija par pasākumu reģistrācijas maksām Covid-19 apstākļos.  

Tika nolemts atbrīvot  no sekretariāta daļas Eiropas posma sacensību reģistrācijai WRX  Riga posma 

rīkotāju. Krosa komisija no savas reģistrācijas maksas daļas neatsakās neskatoties uz to ka šis posms 

rīkotājam bija jānovada ārkārtas apstākļos.  

 

R.Strokšs lūdz skaidrot par iespējamām izmaiņām LAF Krosa komisijas reģistrācijas maksās, kā arī vēlas 

uzzināt vai varētu mainīties citas ar sacensību rīkošanu saistītas izmaksas. 

 

R.Lilienšteins uzsver, ka LAF Krosa komisija neplāno veikt būtiskas izmaiņas. 

 

Nolēma: Atbalstīt atvieglojumus Eiropas posma reģistrācijas maksas atvieglojumam. Pieņemt zināšanai 

krosa komisijas informāciju. 

Balsojums: 

PAR 10 –  J.Naglis, A.Zvingevics, G.Kosojs, L.Medne, J. Krastiņš, V.Brutāns, E.Kalve, K.Vīdušs, E. Berķe, 

R.Lilienšteins 

PRET – 0 

ATTURAS – 0 

 

      10.   Latvijas Rallija čempionāta 4. posma atcelšana 

 

J. Krastiņš informē par Latvijas Rallija čempionāta 4. posma atcelšanu, kas norisinās “Rally Saaremaa 2020” 

ietvaros. Skaidro detaļas par radušos situāciju. Norisinās diskusija. 

 

Nolēma: Apstiprināt LAF Rallija komisijas lēmumu par LRČ 4 .posms atcelšanu dēļ COVID – 19 

ierobežojumiem.  

 

Balsojums: 

PAR 10 –  J.Naglis, A.Zvingevics, G.Kosojs, L.Medne, J. Krastiņš, V.Brutāns, E.Kalve, K.Vīdušs, E. Berķe, 

R.Lilienšteins 

PRET – 0 

ATTURAS – 0 

 

      11.   Drošības jautājumu aktualizēšana LAF sacensībās (ātrumi, drošības ekipējuma standarti, 

tiesnešu rīcība) 

 

J. Krastiņš informē par saņemtu jautājumu par sacensību komisāra nepareizi pieņemtu lēmumu saistībā ar 

drošības ekipējuma neatbilstību krosa komisijas sacensībās. Tāpat, saņemts jautājums par sacensību 

komisāra licenci, kuru saņēmis cilvēks, kurš nav uzskatāms par kompetentu šim amatam. Norisinās diskusija. 

 

A. Zvingevics informē par LAF SAK sacensībās esošajiem pārkāpumiem saistībā ar vidējiem ātrumiem, kā 

arī ātruma slāpētāju izvietojumu. Piebilst par nestandarta ekipāžu (bagiju) klātesamību sacensībās. Tāpat – 

sportistu ekipējuma jautājumu. 

 

E. Kalve izklāsta informāciju par sacensību norisi, kā arī atbild uz A. Zvingēvica piebildēm par sacensībās 

esošajām problēmām. 

 



J. Krastiņš izsaka viedokli par radušos situāciju, kā arī uzsver dažādas problēmas minirallija sacensībās 2020. 

gada sezonā. Norisinās diskusija. 

 

Nolēma: Pieņemt zināšanai visas iepriekš minētās problēmas drošības jautājumos un komisijām vērst 

uzmanību risinājumiem. Īpaši drošībai sacensībās.  

    

Balsojums: 

PAR 10 –  J.Naglis, A.Zvingevics, G.Kosojs, L.Medne, J. Krastiņš, V.Brutāns, E.Kalve, K.Vīdušs, E. Berķe, 

R.Lilienšteins 

PRET – 0 

ATTURAS – 0 

 

       12.   LAF Struktūrvienību nolikumi, iespējamās izmaiņas. Iespējamās nepilnības vēlēšanu 

gadījumā. 

A. Zvingēvics un J. Krastiņš uzsver, ka ir nepieciešams veidot vienotus struktūrvienību nolikumus LAF 

komisijās, lai nerastos dažādas problēmas vēlēšanu norisē. Norisinās diskusija. 

 

Nolēma: Aktualizēt šo jautājumu komisiju ietvaros. 
Balsojums: 

PAR 10 –  J.Naglis, A.Zvingevics, G.Kosojs, L.Medne, J. Krastiņš, V.Brutāns, E.Kalve, K.Vīdušs, E. Berķe, 

R.Lilienšteins 

PRET – 0 

ATTURAS – 0 

 

      13.   Nākamās sēdes datuma noteikšana 

 

Nākamās sēdes datums - 28. oktobris 


