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Gustava Zemgala gatvē 71, Rīgā 

 

Sēdes vadītājs: Ģirts Auziņš 

 

Protokolists: Gints Freimanis  

 

Sēdes dalībnieki: 

Ģirts Auziņš, Gints Freimanis, Gundars Vītols, Dairis Vīksne, Dainis Akmentiņš, Ēriks Zadeiks, 

Elvijs Sproģis, Voldemārs Kalve, Māris Podiņš, Deniss Golevačovs,  

 

 

Nav ieradušies: Andris Šimkus, Mareks Matvejevs, Ivo Traubergs, Roberts Elbakjans, Modris 

Volksons 

 

Sēdi klausījās: Harijs Gerķis  

Pilnvaras:  
Andris Šimkus pilnvarojis Gintu Freimani sevi pārstāvēt jautājumu izskatīšanā un balsošanā, 

piešķirot divas balsis. 

Ivo Traubergs pilnvarojis Ģirtu Auziņu sevi pārstāvēt jautājumu izskatīšanā un balsošanā, 

piešķirot vienu balsi. 

Roberts Elbakjans pilnvarojis Māri Podiņu sevi pārstāvēt jautājumu izskatīšanā un balsošanā, 

piešķirot vienu balsi. 

Mareks Matvejevs pilnvarojis Daini Akmentiņu sevi pārstāvēt jautājumu izskatīšanā un 

balsošanā, piešķirot vienu balsi. 

 

 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Sapulces atklāšana, darba kārtības apstiprināšana 

2. TD dokumentācija un publicētie dokumenti 

3. Tehniskie noteikumi 

4. Sporta automašīnu atbilstība un tehniskais stāvoklis 

5. TD tiesneši sacensībās  

6. Dalība sacensībās un komandējumi 

7. TD budžets 2019. gada sezonai 

8. Dažādi  

 



 

1. Sapulces atklāšana, darba kārtības apstiprināšana 

 

Nolēma:  
Apstiprināt ierosināto darba kārtību. 

Par sēdes vadītāju apstiprināt Ģirtu Auziņu. 

Par sēdes protokolistu apstiprināt Gintu Freimani. 

 

Balsojums: 

„Par” 15 

„Pret” 0 

„Atturas” 0 

 

2. TD dokumentācija un publicētie dokumenti 

Ģ. Auziņš informē, ka ir nepieciešamība papildināt LAF TD nolikumu un TD licencēšanās 

kārtības noteikumus. 

Nolēma:  

Līdz 2018.gada 1.decembrim iesniegt TD vadītājam papildinājumus TD nolikumā un TD 

tiesnešu licencēšanas noteikumos.   

 

Balsojums: 

„Par” 15 

„Pret” 0 

„Atturas” 0 

 

 

3. Tehniskie noteikumi 

Notiek diskusija starp sporta komisiju tehniskajiem pārstāvjiem par tehniskajiem noteikumiem 

2019. gada sezonai.  

Nolēma: 

Tehnisko noteikumu izmaiņas un papildinājumus uz 2019. gada sezonu iesūtīt tehniskajam 

dienestam līdz 2018.gada 1.decembrim.  

 

Balsojums: 

„Par” 15 

„Pret” 0 

„Atturas” 0 

 

4. Sporta automašīnu atbilstība un tehniskais stāvoklis 

Notiek diskusija par sporta automašīnu tehnisko stāvokli pirms sacensībām, kā arī par to, ka ir 

sporta automašīnas, kuras sacensībās nepiedalās, bet ikdienā tiek izmantotas personīgajām 

vajadzībām. 

 

Nolēma: 

Apkopot statistiku par konstatētajām nepilnībām sporta automašīnām, kā arī par to informēt 

pārējos LAF vai citu ASN tehniskos pārstāvjus.  



Lūgt LAF prezidiju sakārtot jautājumu saistībā ar sporta automašīnām, kuras ikdienā pārvietojas 

pa koplietošanas ceļiem, taču sacensībās nepiedalās.  

 

Balsojums: 

„Par” 15 

„Pret” 0 

„Atturas” 0 

 

5. TD tiesneši sacensībās  

Notiek diskusija, par to, ka ir sacensības, uz kurām ir apgrūtinoši piesaistīt tiesnešus darbam 

tehniskajā komisijā.  

Nolēma: 

Meklēt, piesaistīt un apmācīt papildus tehniskos tiesnešus darbam tehniskajā komisijā.  

 

Balsojums: 

„Par” 15 

„Pret” 0 

„Atturas” 0 

 

6. Dalība sacensībās un komandējumi 

Notiek diskusija par dalību sacensībās šajā sezonā, kā arī plānotajiem komandējumiem 

2019.gadā.   

Nolēma: 
Līdz 2018.gada 12.novembrim iesniegt LAF Tehniskā dienesta vadītājam nepieciešamo 

komandējumu sarakstu 2019. gada sezonai, ja tādi tiek plānoti. 

 

Balsojums: 

„Par” 15 

„Pret” 0 

„Atturas” 0 

 

7. TD budžets 2019. gada sezonai 

Notiek diskusija par nepieciešamajiem instrumentiem, kurus nepieciešams iegādāties 

tehniskajam dienestam.  

 

Nolēma: 

Iegādāties papildus trokšņu mēraparātu, kā arī ierīci, ar kuru nosaka, kāds šķidrums tiek lietots 

dzesēšanas sistēmā.  

Līdz nākamajai sapulcei, precizēt nepieciešamos instrumentus Tehniskā dienesta darba 

vajadzībām. 

 

Balsojums: 

„Par” 15 

„Pret” 0 

„Atturas” 0 

 



8. Dažādi.  

Notiek diskusija par to, ka no Tehniskā dienesta nepieciešams izvirzīt tiesnesi(šus) LAF 

2018.gada sezonas apbalvojumam. 

 

Nolēma: 

LAF 2018. gada apbalvojumiem izvirzīt:  

Nominācijai Gada tiesnesis – LAF Tehniskā dienesta vadītāju Ģirtu Auziņu; 

Atzinības apbalvojumam par ieguldīto darbu - LAF Tehniskā dienesta vadītāja vietnieku Gintu 

Freimani. 

 

Balsojums: 

„Par” 15 

„Pret” 0 

„Atturas” 0 

 

 

Nākošā sēde, pēc nepieciešamības, plānota 2018. gada decembrī LAF telpās Gustava 

Zemgala gatvē 71, Rīgā 

 

Sēdes beigas 19:30 

 

Sēdes vadītājs __________________________ Ģ.Auziņš 

 

Sēdes protokolists ________________________ G. Freimanis 

 

Protokola pareizības apliecinātājs:  ________________________ M. Podiņš 


