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Sēdes vadītājs: Ģirts Auziņš 

 

Protokolists: Dainis Politiko  

 

Sēdes dalībnieki: 
 Ģirts Auziņš, Andris Šimkus, Gundars Vītols, Dainis Akmentiņš, Elvijs Sproģis, Roberts 

Elbakjans, Deniss Golovačovs. 
 

 

Nav ieradušies: Ivo Traubergs, Modris Volksons, Mareks Matvejevs, Gints Freimanis, Māris 
Podiņš, Voldemārs Kalve, Dairis Vīksne 
 
Sēdi klausās: Andris Zvingevics, Dainis Politiko, Anatolijs Gabrāns, Juris Vītols, Kevins, 
Gūtmanis, 
 

Sēdes audio ierakstu veic: Dainis Politiko 

Pilnvaras:  
 Gints Freimanis pilnvarojis Gundaru Vītolu sevi pārstāvēt jautājumu izskatīšanā un 

balsošanā, piešķirot divas balsis. 

 Māris Podiņš pilnvarojis Ģirtu Auziņu sevi pārstāvēt jautājumu izskatīšanā un balsošanā, 
piešķirot vienu balsi. 

 Mareks Matvejevs pilnvarojis Daini Akmentiņu sevi pārstāvēt jautājumu izskatīšanā un 
balsošanā, piešķirot vienu balsi. 

 Voldemārs Kalve pilnvarojis Elviju Sproģi sevi pārstāvēt jautājumu izskatīšanā un 
balsošanā, piešķirot vienu balsi. 

 
 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Sapulces atklāšana, darba kārtības apstiprināšana 
2. Nostrādātās sacensības 2019. gada sezonā 



3. Jautājums par drošības karkasiem 2020. gadam 
4. Sacensību komisāra un tehniskā dienesta sadarbība sacensību laikā 

5. TD budžets 2020. gada sezonai 
6. Tehniskie noteikumi 2020.gada sezonai 
7. Sacensības un komadējumi 2020.gada sezonā 
8. Nepilnības un pārkapumi tehnisko tiesnešu darbā sacensībās 2019. gada  
9. Dažādi 

 
 

 

 

1. Sapulces atklāšana, darba kārtības apstiprināšana 

 

Nolēma:  
Apstiprināt ierosināto darba kārtību. 

Par sēdes vadītāju apstiprināt Ģirtu Auziņu. 

Par sēdes protokolistu apstiprināt Daini Politiko 

 

Balsojums: 
„Par” 12 

„Pret” 0 

„Atturas” 0 

 

2. Nostrādātas sacensības 2019. gada sezonā 
Ģ. Auziņš atgādina un informē, par nepieciešamību regulāri un savlaicīgi katru sacensību 

tehniskās komisijas vadītājiem sniegt atskaites par sacensību norisi. 

Nolēma:  
 Sekot līdzi atskaišu pildīšanai, nepieciešamības gadījumā, sasaukt ārkārtas sapulci vai piemērot 

sankcijas pret atbildīgo TD darbinieku. 

 

Balsojums: 
„Par” 12 

„Pret” 0 

„Atturas” 0 

 

3. Jautājums par drošības karkasiem 2020. gadam 
Notiek diskusija starp sporta komisiju tehniskajiem pārstāvjiem par FIA jaunajām prasībām 

drošības karkasu sertificēšanā un šo prasību ievērošanu nacionālajās sacensībās 

Nolēma: 
Nacionāla mēroga sacensībās tupināt lietot un uzstādīt drošības karkasus bez FIA homologācijas. 

Ierobežot ražotāju skaitu starptautiska mēroga, FIA homoloģētu karkasu uzstādīšanai. 

 

Balsojums: 
„Par” 12 

„Pret” 0 

„Atturas” 0 



 

 

 

 

 

 

 

 

4. Sacensību komisāra un TD sadarbība sacensību laikā 
Tiek uzklausīts A. Gabrāna stāstījums par sacensību komisāra iejaukšanos tehniskās komisijas 

darbā. 

 

Nolēma: 
A. Gabrānam atsūtīt dokumentus, kas apliecina šis nepilnības. Pēc nepieciešamības 

izvērtējot A. Gabrāna iesniegtos ziņojumus, par faktu ziņot LAF Prezidijam.  

Balsojums: 
„Par” 12 

„Pret” 0 

„Atturas” 0 

 

5. TD budžets 2020. gadam 
Notiek diskusija par vienotas apģērba līnijas (vestes, jakas, krekli, bikses) nepieciešamību 

tehniskajiem tiesnešiem vietēja un starptautiska mēroga sacensībās. Apzināt iztrūkstošos un 

nolietotos instrumentus pilnvērtīgai TD darbībai. 

Nolēma: 
R. Elbakjanam noteica sagatavot apģērba izmaksas un uz nākamo TD sēdi (18.12) uzaicināt 

prezentēt iespējamos apģērbu ražotājus/ piegādātājus. Iesniegt TD vadītājam sarakstu ar 

nepieciešamajiem instrumentiem, līdz 1. decembrim.  

 

Balsojums: 
„Par” 12 

„Pret” 0 

„Atturas” 0 

 

6. Tehniskie noteikumi 2020. gada sezonai 
R. Elbakjans ierosina atļaut vēsturiskā autošosejā Vaz automašīnām rūpnieciski ražotus 

neoriģinālus piekares un virsbūves elementus. A. Šimkus sakarā ar drīzu homologācijas 

izbeigšanaos ierosina atļaut izmantot plastikāta detaļas Mitsubishi Lancer rallija automašīnās. Ģ. 

Auziņš ierosina izsūtīt visām komisijām uzaicinājumu iesniegt vēlamās izmaiņas 2020. gada 

sezonai. 

Nolēma: 
Izsūtīt uzaicinājumus visām komisijām iesniegt ierosinājumus tehnisko noteikumu 

papildinājumiem- izmaiņām 2020. gada sezonai.  

R. Elbakjana priekšlikumu turpināt izskatīt pēc vēsturiskās autošosejas sapulces.  

 

 



Balsojums: 
„Par” 12 

„Pret” 0 

„Atturas” 0 

 

7. Sacensības un komandejumi 2020. gada sezonā 
Ģ.Auziņš aicina plānot darbu kalendāru un pieteikties uz vietēja un starptautiska mēroga 

sacensībām. Uz starptautisko sacensību apmeklējumu pieteikties līdz 1. decembrim. Jau šobrīd ir 

saņemts uzaicinājums LAF TD tiesnešiem strādāt tehniskās komisijas sastāvā, pasaules rallija 

čempionāta posmā Zviedrijā. 

 

Nolēma: 
Līdz 1. decembrim TD vadītājam iesniegt nepieciešamos komandējumus 2020. Gada sezonai. 

 

Balsojums: 
„Par” 12 

„Pret” 0 

„Atturas” 0 

 

8. Nepilnības un pārkāpumi tehnisko tiesnešu darbā 2019. gada sezonā  
Tiek izrunāta situācija par A. Gabrāna nekompetento rīcību un rupji pielaistām kļūdām degvielas 

paraugu ņemšanā. A. Gabrāns savu pārkāpumu neatzīst, norādot uz to, ka arī citi tiesneši kļūdaini 

strādā. Izvēršas diskusija par iespējamu LAF prezidija nevēlēšanos izskatīt lietas par sacensību 

komisāru nekompetento rīcību. 

 

Nolēma: 
Ziņot LAF prezidijam par A.Gabrāna rīcību.  

 

Balsojums: 
„Par” 11 

„Pret” 1 R. Elbakjans 

 

9. Dažādi. 

 

Nākošā sēde plānota 2019. gada 18. decembrī LAF telpās Gustava Zemgala gatvē 71, Rīgā 

 

Sēdes beigas 20:10 

 

Sēdes vadītājs __________________________ Ģ.Auziņš 

 

 

Sēdes protokolists ________________________ D. Politiko 

 

 

Protokola pareizības apliecinātājs:  ________________________ A. Šimkus  


