
 
 

Tehnisko komisāru sēdes protokols 

 

 

 

25.08.2016. Nr.3/2016 

Plkst:17:00 

Rīga, Brīvības iela 224 K5 

 

Sēdes vadītājs: Ģirts Auziņš 

 

Sēdes dalībnieki: 

 

Ģirts Auziņš, Gints Freimanis, Andris Šimkus, Juris Mūrnieks, Modris Volksons, Anatolijs 

Gabrāns, Jānis Zaremba, Roberts Elbakjans, Ivo Traubergs, Deniss Golovačovs  

 

Protokolists: Mārtiņš Krūmiņš  

 

Nav ieradušies: Juris Vītols, Mareks Matvejevs, Māris Podiņš, Dairis Vīksne  

 

Sēdi klausījās: Andris Zvingēvics, Gundars Vītols, Mārtiņš Krūmiņš, Jānis Krusts, Valters 

Valgačs, Zigmars Valgačs, Emīls Kalnciems  

 

Pilnvaras: Mareks Matvejevs pilnvaroja Ģirtu Auziņu pārstāvēt jautājumu izskatīšanā un 

balsošanā,  

Māris Podiņš pilnvaroja Robertu Elbakjanu un Jāni Zarembu (katram viena balss) pārstāvēt 

jautājumu izskatīšanā un balsošanā.  

 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

 

1. Sapulces atklāšana, darba kārtības apstiprināšana. 

2. Tiesnešu darbs rallijā auto24 Rally Estonia 2016 

3. Nostrādātās sacensības, komandējumi un to analizēšana 

4. TD sadaļa LAF mājas lapā 

5. Dažādi 

 

1. Sapulces atklāšana, darba kārtības papildināšana 

 

Nolēma:  

Par protokolistu apstiprināt Mārtiņu Krūmiņu   



Mainīt sapulces darba kārtības jautājumu secību, nemainot jautājumu būtību.  

 

Balsojums: 

„Par” 13 

„Pret” 0 

„Atturas” 0 

 

2. TD sadaļa LAF mājas lapā 

 

Ģirts Auziņš norāda tehnisko informāciju, kura jāpublicē LAF mājas lapā TD sadāļā. Kā arī 

vienojās par to, ka nevajadzīgie paziņojumi un novecojusī informācija ir jādzēš no LAF mājas lapas 

TD sadaļas.  

 

Nolēma:  

Publicēt LAF mājas lapas TD sadāļā nepieciešamo tehnisko informāciju un dzēst no LAF mājas 

lapas TD sadaļas novecojušo informāciju.   

 

Balsojums: 

„Par” 13 

„Pret” 0 

„Atturas” 0 

 

 

3. Nostrādātās sacensības, komandējumi un to analizēšana.  

Ģirts Auziņš stāsta par WTCC, WRC un DTM nostrādātajām sacensībām. 

Anatolijs Gabrāns stāsta par vēsturisko autošosejas sacensību posmu Maskavā. 

Anatolijs Gabrāns un Jānis Krusts stāsta par vēsturisko autošosejas sacensību posmu Pērnavā. 

Ivo Traubergs un Modris Volksons stāsta par krosa un rallijkrosa sacensībām. 

Deniss Golovačovs stāsta par kartingu sacensībām. 

Mārtiņš Krūmiņš stāsta par notikušo dragreissa posmu Ventspilī.  

 

Nolēma: 

TD tiesnešiem līdz nākamajai sapulcei rakstiski jāiesniedz apraksts par tehniskās komisijas 

novērotajām nepilnībām sacensībās.  

 

Balsojums: 

„Par” 13 

„Pret” 0 

„Atturas” 0 

 

 

4.Tiesnešu darbs rallijā auto24 Rally Estonia 2016 

 

Notiek pārrunas par trīs TD tiesnešu Valtera Valgača, Zigmāra Valgača un Emīla Kalnciema 

nepieņemamo uzvedību viesnīcā  rallija Estonia 2016 laikā, kā arī par to, ka Valters Valgačs 

neieradās sestdienas rīta uz viņam norādīto darbu rallijā Estonia 2016.   

 



Valters Valgačs sniedz skaidrojumu, ka sakarā ar vēlo ierašanos uz ralliju un to, ka nevarēja atrast 

organizatora rezervēto viesnīcu tiesneši bija ļoti noguruši. Tāpēc pilnīgai relaksācijai nākamās 

dienas agrā rītā vēlējies izmantot viesnīcas saunu, kura pēc viņu sacītā pienācās viesnīcas 

apmeklētājiem, tad arī radās domstarpības ar viesnīcas apkalpojošo personālu.  

Šis iemesls, kā arī tas, ka Valters Valgačs esot pārāk vēlu saņēmis izmaiņas par veicamajiem 

pienākumiem bija šķērslis ierasties sestdienas rītā pildīt tiesneša darba pienākumus. 

Valters Valgačs, Zigmārs Valgačs un Emīls Kalnciems atzīst savu vainu, kā arī to, ka lietojuši 

alkoholiskos dzērienus starp sacensību dienām.  

TD dienests sniedz skaidrojumu par tiesnešu ētisku uzvedību un to, ka atbildība par sacensībām 

tiesnešiem sākās  izbraucot no savas dzīvesvietas.  

Tiek ierosināts  balsot par tiesnešu diskvalifikāciju saistībā ar norādīto tiesnešu uzvedību rallijā 

Estonia 2016 

 

- Nosacīti diskvalificēt tiesnešus Valteru Valgaču, Zigmāru Valgaču un Emīlu Kalnciemu līdz 

2017. gada 31. decembrim. 

 

Balsojums: 

„Par” 3 

„Pret” 10 

„Atturas” 0 

 

- Izteikt tiesnešiem - Valteram Valgačam, Zigmāram Valgačam un Emīlam Kalnciemam 

brīdinājumu, nosakot pārbaudes laiku līdz 2017.gada 31.decembrim   

 

Balsojums: 

„Par” 10 

„Pret” 3 

„Atturas” 0 

 

Nolēma: 

Izteikt tiesnešiem - Valteram Valgačam, Zigmāram Valgačam un Emīlam Kalnciemam brīdinājumu 

un nosakot pārbaudes laiku līdz 2017.gada 31.decembrim   

 

Dažādi 

Ivo Traubergs LAF Tehniskajam Dienestam iesniedz iesniegumu, par tiesībām sertificēt drošības 

karkasus, kuri ir uzstādīti sporta automašīnās rallijkrosa, autokrosa un folkreisa sporta disciplīnām. 

Tehniskajā Dienestā notiek diskusijas par šo iesniegumu. 

 

Balsojums: 

„Par” 12 

„Pret” 0 

„Atturas” 1 

 

Nolēma: 

Sakaņot Ivo Trauberga iesniegumu, par tiesībām sertificēt drošības karkasus, kuri ir uzstādīti sporta 

automašīnās rallijkrosa, autokrosa un folkreisa sporta disciplīnām, Tehniskajā Dienestā un iesniegt 

to LAF Prezidijam uz apstiprināšanu. 

 



 

Notiek diskusija par notikušajām avārijām sacensībās un pārrunas, kā no tā labāk izvairīties.  

 

Nākošā sēde tiks sasaukta pēc nepieciešamības, vēlākais pēc RX notikušā sacensību posma 

Biķerniekos.  

 

 

Sēdes beigas 18:45 

 

 

Sēdes vadītājs  _______________________ Ģ. Auziņš 

 

 

Sēdes protokolists  _____________________ M. Krūmiņš 

 

 

Protokola pareizības apliecinātāji: 

  _______________________ A.Šimkus 

 

 

  ____________________ G. Freimanis 


