
 

 

Tehniskā dienesta sēdes protokols 

 

22.11.2017. Nr.5/2017 
Plkst:18:00 

Gustava Zemgala gatvē 71, Rīgā 

 

Sēdes vadītājs: Ģirts Auziņš 

 
Protokolists: Gints Freimanis   

 

Sēdes dalībnieki: 

Ģirts Auziņš, Andris Šimkus, Andris Zvingēvics, Gints Freimanis, Juris Vītols, Jānis Zaremba, 

Anatolijs Gabrāns, Mareks Matvejevs, Denis Golovačovs, Dairis Vīksne, Ivo Traubergs, Modris 

Volksons,   

 

Nav ieradušies: Juris Mūrnieks, Māris Podiņš, Roberts Elbakjans   

 

Sēdi klausījās: Dainis Akmentiņš, Gundars Vītols   

 

Pilnvaras:  
Roberts Elbakjans pilnvarojis Andri Zvingēvicu sevi pārstāvēt jautājumu izskatīšanā un balsošanā.  

Māris Podiņš pilnvarojis Andri Šimkusu un Gintu Freimani sevi pārstāvēt jautājumu izskatīšanā un 

balsošanā, katram piešķirot vienu balsi.  

 
DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Sapulces atklāšana, darba kārtības un iepriekšējās sapulces protokola apstiprināšana. 

2. Noteikumi par TD sapulces norises kārtību.  

3. Noteikumi par Tehniskās komisijas vadītāja un tehnisko tiesnešu pienākumiem sacensībās.  

4. A.Gabrāna un K.Krapāna skaidrojums par ENOS Riga Summer Race 2017 tehniskās 

komisijas darbu.  

5. Tehniskie noteikumi 2018. gada sezonai.  

6. TD budžets 2018. gada sezonai. 

7. A.Gabrāna iesnieguma izskatīšana.  

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” 12 

„Pret” 0 

„Atturas” 0 

 

2. Noteikumi par TD sapulces norises kārtību 
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Notiek diskusija par to, ka 2017.gada 24. augusta TD sapulces nozīmētais protokolists Juris Vītols 

ilgu laiku nevarēja sagatavot sapulces protokolu, kā arī par to, ka nav atrunāts, kā notiek TD 

sapulces un cik ilgā laikā ir jāsagatavo un jāpublicē sapulces protokoli. Tiek izvērtēta 

nepieciešamība izstrādāt noteikumus par TD sapulces norises kārtību, t.sk. par protokolista 

pienākumiem. 

A.Zvingēvics izsaka priekšlikumu par to, ka TD sapulces vadītājs, izvērtējot situāciju un sapulces 

darba kārtību, nosaka to, cik ilgi katrs sapulces dalībnieks var izteikties par attiecīgo jautājumu.   

 

Nolēma:  

Šādus noteikumus rakstīt nav nepieciešams.  

Sapulces protokols ir jāsastāda un jāpublicē 10 darba dienu laikā  pēc notikušās sapulces.  

Balsojums: 
„Par” 12 
„Pret” 0 

„Atturas”  0 

 

3. Noteikumi par Tehniskās komisijas vadītāja un tehnisko tiesnešu pienākumiem 

sacensībās. 

Ģ.Auziņš stāsta par noteikumu  projektu, kuros ir atrunāti Tehniskās komisijas vadītāja un tehnisko 

tiesnešu pienākumi sacensībās. 

J. Vītols apgalvo, ka viņš, kā arī Standarta Automobiļu sporta komisija šādus noteikumus nav 

saņēmuši.  

Notiek diskusija par to, kad rīkot Tehnisko tiesnešu semināru par šiem noteikumiem.  

Izvērtējot radušos situāciju G. Freimanis piedāvā izveidot papildus TD WhatsApp sarakstes grupu, 

kurā tiek nosūtīta informācija.  
 

Nolēma: 

Atkārtoti izsūtīt komentēšanai noteikumu projektu par Tehniskās komisijas vadītāja un tehnisko 

tiesnešu pienākumiem sacensībās. Semināru par šiem noteikumiem rīkot nākamā gada sākumā, 

vēlākais martā.  

Izveidot TD „WhatsApp ‘’sarakstes grupu, kurā tiek nosūtīta informācija.  
 

Balsojums: 
„Par” 12 

„Pret” 0 

„Atturas” 0 

 

4. A. Gabrāna un K. Krapāna skaidrojums par ENOS Riga Summer Race 2017 tehniskās 

komisijas darbu.  

K. Krapāns uz TD sapulci nav ieradies un visus skaidrojumus sniedz A. Gabrāns. 

A. Gabrāns sniedz skaidrojumu par ENOS Riga Summer Race 2017 tehniskās komisijas darbu, 

atsaucoties uz to, ka viņam sacensībās tehniskajā komisijā bija par maz tiesnešu, līdz ar to tehniskās 

komisijas darbu nevarēja veikt pilnvērtīgi un kvalitatīvi. Notiek diskusija par to, ka ir jāpaziņo 

(jāinformē) sportisti vai viņu pārstāvji par nepilnībām, kuras tiek konstatētas sacensībās. Notiek 

diskusija par to, ka nav pieļaujama automašīnas pārbaude bez sportista vai viņa pārstāvja 

klātbūtnes. Ja tiek konstatētas neatbilstības, tad par tām nekavējoties ir jāpaziņo sportistam vai viņa 

pārstāvim.  

A. Gabrāns interesējās, ar ko atšķiras tienešu izsniegtās licences, atšķirīgie licences līmeņi. Viņam 

tiek sniegts skaidrojums. 

A. Gabrāns informē, ka pilnvarojis K. Krapānu veikt pārbaudes ENOS Riga Summer Race 2017 

sacensību laikā.  

Notiek diskusija arī par to, ka tiek kontrolētas riepas un to neatbilstības fakts, par ko tiek ziņots 

tālāk sacensību atbildīgajam amatpersonām, lai sodītu braucējus par iespējamo pārkāpumu. 

Noskaidrojot situāciju, izrādījās, ka nolikumā nav atrunāts par riepu ierobežojumiem attiecīgajā 

ieskaites klasē / grupā, līdz ar to šīs darbības bija pilnīgi liekas un nevajadzīgas.  
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Uz jautājumu A. Gabrānam par to, vai veiktā pēcfiniša pārbaude M.Mežaka un A.Priedīša sporta 

automašīnām, par to iespējamo neatbilstību tehniskajiem noteikumiem bez klātesošiem pārstāvjiem, 

ir adekvāta un pieļaujama? Kā arī tiek jautāts, vai viņaprāt ir pieļaujami, ka nepilnības, kuras it kā 

tika konstatētās netiek paziņotas braucējam, vai viņa pārstāvim? - A.Gabrāns atbildi nesniedz.  

 

Nolēma:  

Jautājumu par A. Gabrāna un K. Krapāna kļūdaino darbu ENOS Riga Summer Race 2017 

sacensībās iesniegt LAF Šosejas komisijai izskatīšanai un izvērtēšanai.  

 

Balsojums: 
„Par” 12 
„Pret” 0 

„Atturas” 0 

 

Plkst. 18: 50 sapulcē ierodas Ivo Traubergs un Modris Volksons.  

 

5. Tehniskie noteikumi 2018. gada sezonai.   

Notiek diskusija par tehniskajiem noteikumiem (TN) 2018. gada sezonai. 

Sporta komisiju izvirzītie tehniskie tiesneši informē, ka strādā pie TN izstrādes nākamā gada 

sezonai. Šosejas komisijas izvirzītie tehniskie pārstāvji informē, ka Nacionālās klases TN projekts 

2018. gadam nav korekti sagatavots un tajā ir jāveic korekcijas, kā arī jākoriģē folkreisa TN 

projekts. 

 

Nolēma: 

Sagatavot komentārus Nacionālās klases TN projektam 2018. gadam un par nepilnībām  informēt 

komisiju. 

Krosa komisijas tehniskajiem tiesnešiem kopā ar SK koriģēt folkreisa TN projektu 2018. gadam. 

 

Balsojums: 
„Par” 14 

„Pret” 0 

„Atturas” 0 

 

1. (turpinājums) Iepriekšējās sapulces protokola apstiprināšana. 

Tiek papildināts iepriekšējās TD sēdes protokols, atspoguļojot notikušo diskusiju, kura notika 

balstoties uz A. Gabrāna piestādīto dokumentāciju par to, ka VAZ automašīnas pakaļējais tilts 

neietilpst balstiekārtas sastāvā.  

 

Nolēma: 

Apstiprināt iepriekšējās TD sēdes protokolu, papildinot to ar diskusiju par to, ka VAZ automašīnas 

pakaļējais tilts neietilpst balstiekārtas sastāvā .  

 

Balsojums: 
„Par” 14 

„Pret” 0 
„Atturas” 0 

 

6. TD budžets 2018. gada sezonai. 

Tiek izskatīts un papildināts TD iesniegums par budžetu 2018. gada sezonai.  

 

Nolēma: 

Saskaņot TD budžetu 2018. gada sezonai un iesniegt to LAF Prezidijam apstiprināšanai  

Balsojums: 
„Par” 14 

„Pret” 0 
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„Atturas” 0 

 

7. A.Gabrāna iesnieguma izskatīšana.  

Notiek diskusija par A.Gabrāna iesniegumu, kurā iesniedzējs prasa izvērtēt Ģ.Auziņa atbilstību 

ieņemamajam amatam.   

Iesnieguma iesniedzējs norāda, ka pēdējo divu gadu laikā, nekas būtisks LAF TD nav paveikts.  

Ģ. Auziņš balstoties uz šo izteikumu A. Gabrānam jautā:  

„Ja tiešām ir tā, kā viņš norāda un apgalvo, tad kādēļ šos pēdējos divus gadus A. Gabrāns par šo 

problēmu nav runājis un informējis LAF TD, vai LAF sekretariātu?”  

A.Gabrāns uz šo uzdoto jautājumu atbildi nesniedz.  

J. Vītols un M. Volksons norāda uz to, ka Ģ. Auziņš reizēm traktē savādāk sapulču protokolus un 

TD iesniegumus, ne kā viņi. Notiek diskusija arī par to, ka, iesniedzot iesniegumus TD, 

iesniedzējam ir pilnībā jāizskaidro visas nianses par iesniegumā norādīto informāciju.  

A.Šimkuss uzsver, ka nevajag TD vadītājam aizrādīt par darbu Starptautiskās sacensībās, jo tie, kuri 

šos pārmetumus izsaka, līdz šim nav izrādījuši ne mazāko interesi apmeklēt Starptautiskās 

sacensības, uz kurām ir devies TD vadītājs Ģ. Auziņš.  

Ģ.Auziņš aicina izbeigt šo diskusiju, balsojot par viņa atbilstību ieņemamajam amatam. Sapulces 

vadītājs vēršas pie iesnieguma iesniedzēja ar jautājumu, ko iesniedzējs vēlās panākt?   

A.Gabrāns norāda, ka balsojumu par Ģ. Auziņa atbilstību ieņemamajam amatam nav nepieciešams 

veikt, ja LAF TD lēmumi turpmāk tiek pieņemti tikai ar TD balsstiesīgo balsu vairākumu.  

 

Nolēma: 

Sagatavot izmaiņas TD nolikumā to papildinot ar punktu, ka TD lēmumi tiek pieņemti, tikai ar TD 

balsstiesīgo balsu vairākumu, kā arī izvērtēt nepieciešamību veikt citas izmaiņas TD nolikumā.  

 

Balsojums: 
„Par” 14 

„Pret” 0 

„Atturas” 0 

 

Nākošā sēde plānota 2018. gada janvārī /februārī LAF telpās Gustava Zemgala gatvē 71, Rīgā 

 
Sēdes beigas 20:15 

 

 

Sēdes vadītājs __________________________ Ģ.Auziņš 

 

 

Sēdes protokolists ________________________ G.Freimanis 

 
 

Protokola pareizības apliecinātājs: 

  _________________________ A. Šimkus 

 

 


