
  
LAF Prezidija 28.10.2020 sēdes protokols 

 

Sēdes numurs: 10/2020; Vieta: Rīga, Gustava Zemgala gatve 71 

   

Laiks #. Darba kārtība Piezīmes  

18:00 1. Darba kārtības apstiprināšana: 

- darba kārtības papildināšana 

 

18:05 2. LAF čempionātu posmu skaita samazināšana uz 3 

posmiem dēļ Covid – 19 pandēmijas ierobežojumiem 

Rallija komisija, Šosejas komisija 

18:20  3. LAF čempionāta statusa piešķiršana 2021. gadā BMW 
325 klasei 

Šosejas komisija 

18:30 4. LAF Apbalvojumi 

- sporta meistari 

- ordeņi par ieguldījumu autosportā 

- atzinības veltes 

 

18:50 5. FIA Officials balva   

- saņemti 2 priekšlikumi (I.Krastiņa un 

A.Zvingēvics) 

 

19:00 6. Dažādi   

 - sacensību kalendāri 

 - LVM 

 - Biedru finansiālās saistības 

 

19:10 7. Nākamās sēdes datuma noteikšana  

 

Prezidija sēdē piedalās ar balsstiesībām: 

1. Raimonds Kisiels, Prezidents 

2. Jānis Naglis, Viceprezients 

3. Andris Zvingevics, Viceprezidents 

4. Linda Medne, Ģenerālsekretāre 

5. Jānis Krastiņš, Rallija k. p-ājs  

 

6. Krišjānis Vīdušs Trofi reidu k –pājs 

7. Jānis Ducmanis, Šosejas k. p-ājs-  

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

9. Reinis Lilienšteins Krosa k p-ājs 

 

Bez balsstiesībām: Jānis Blušs 

 

 

Pilnvaras: Kartinga k. p-pājs Valdis Brutāns     

pilnvaro Dairi Vīksnu. 

  

Sēdi protokolē: Z.Lielkāja 
 

 

1. Darba kārtības papildināšana un apstiprināšana 

 

L. Medne lūdz apstiprināt kārtējās sapulces darba kārtību. 

 

Nolēma: Apstiprināt sēdes darba kārtību. 

Balsojums: 
PAR 9 –  R.Kisiels, A.Zvingevics, L.Medne, J.Krastiņš, K.Vīdušs, J.Ducmanis, E.Berķe, R.Lilienšteins, 

D.Vīksna 

PRET – 0 

ATTURAS – 0 

 

 

 

 



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

ierobežojumiem 

 

Šosejas un Rallija komisijas vadītāji lūdz šajā gadā samazināt LAF čempionātu posmu skaitu no četriem uz 

trīs - konkrētajās disciplīnās. Norisinās diskusija par sporta meistara kritērijiem šādā gadījumā. 

 

Nolēma: Uzskatīt Šosejas un Rallija 2020. gada čempionātu norisi par pilnīgu ar aizvadītiem trīs ieskaites 

posmiem.  

Balsojums: 

PAR 9 –  R.Kisiels, A.Zvingevics, L.Medne, J.Krastiņš, K.Vīdušs, J.Ducmanis, E.Berķe, R.Lilienšteins, 

D.Vīksna 

PRET – 0 

ATTURAS – 0 

 

       3.    LAF čempionāta statusa piešķiršana 2021. gadā -  BMW 325 klasei 

 

J. Ducmanis iepazīstina ar BMW 325 klasi, dalībnieku skaitu, tehniskajām prasībām un tās izaugsmi 2020. 

gada sezonā. Lūdz piešķirt čempionāta statusu pēc aizvadītas vienas pilnas sacensību sezonas, turklāt Lietuvā 
un Igaunijā tiks piešķirts šis statuss, sākot no nākamā gada. 

 

Nolēma: No 2021. gada sezonas piešķirt čempionāta statusu šosejas BMW 325 klasei.  

Balsojums: 

PAR 9 –  R.Kisiels, A.Zvingevics, L.Medne, J.Krastiņš, K.Vīdušs, J.Ducmanis, E.Berķe, R.Lilienšteins, 

D.Vīksna 

ATTURAS – 0 

 

Sapulcē ierodas LAF viceprezidents Jānis Naglis. 

 

       4.    2021. gada sacensību kalendāru sastādīšanu, datumu saskaņošana 

 

J. Blušs izklāsta, ka citu disciplīnu mazo (piemēram, kausu) sacensību norise neietekmē lielo pasākumu 

norisi citos Latvijas reģionos. 

 

J. Naglis uzsver, ka pārklājoties Eiropas čempionātam ar citām sacensībām ir liela ietekme uz finansiālo 

pusi. 

 

J. Krastiņš piedāvā izstrādāt vadlīnijas, ja šāda situācija ir izveidojusies, piemēram, Eiropas rallija 

čempionāta Liepājā laikā iespējams notikt maza mēroga sacensības Daugavpilī utt., bet Kurzemes reģionā 

nenotiek nevienas sacensības. 

 

Norisinās diskusija. 

 

Nolēma: Lai neizjauktu esošo sistēmu, ja radīsies nepieciešamība saskaņot sacensības, kuras ir vienā dienā 

ar starptautiskajām, katrs gadījums tiks izskatīts LAF Prezidijā individuāli kā līdz šim. 

Balsojums: 
PAR 10 –  R.Kisiels, J.Naglis, A.Zvingevics, L.Medne, J.Krastiņš, K.Vīdušs, J.Ducmanis, E.Berķe, 

R.Lilienšteins, D.Vīksna 
PRET – 0 

ATTURAS – 0 

 

      5.     LAF Apbalvojumi 

 

Norisinās diskusija par apbalvojumu piešķiršanu šajā gadā vai pārcelšanu uz 2021. gadu, kad būs iespējams 

pilnvērtīgi pasniegt balvas.  Pastāv iespēja, ka visas balvu pasniegšanas būs jāpārnes uz 2021. gadu, kad tas 

būs reāli iespējams.  
 

J.Zvingēvics piedāvā apbalvot labāko rīkotāju un labāko sacensību vadītāju LAF vēsturē kopš Latvijas 

neatkarības atgūšanas. “RA Events” -  vienīgais, kas sarīkojis Pasaules čempionātu Latvijā (bijis arī labākais 

posms pasaulē 3 gadus). 7 gadus rīkojis Eiropas rallija čempionātu. Visas šīs sacensības novadījis Jānis 

Krastiņš - galvenais tiesnesis. A. Zvingēvics uzskata, ka šos sasniegumus sacensību rīkošanā Latvijā 

vajadzētu atzīmēt un pasniegt balvas.  

 

J.Zvingēvics ierosina piešķirt ordeņus par ieguldījumu autosportā– A. Kārkliņam 



J.Krastiņš nominē – R. Volontu  un J. Asari kā ilggadējus autosporta fotogrāfus ar milzīgu entuziasmu un 

atdevi autosportam, jau 20 gadus izdod autosporta kalendāru uz sava entuziasma pamata.  

L.Medne nominē – Ģ. Krūzmani - Latvijas titulētākās un sasniegumiem bagātākās autosporta komandas 

vadītājs, kas arī popularizē Latvijas vārdu pasaulē.  

Atzinības balva – Liepājas domes priekšsēdētājam Jānim Vilnītim 

Gada tiesnesis – Pēteris Zorģis  

 

R.Lilienšteins izklāsta Krosa komisijas nostāju par LAF pasniegtajām medaļām čempionātu TOP3 sezonas 

kopvērtējumā. Norisinās diskusija par medaļu nozīmīgumu. 

 

Notiek diskusija: LAF čempionāta medaļas ir tradīcija. Komisija var nepasniegt kausu, bet medaļa ir 

obligāta. 

 

Pašlaik aktuāls ir jautājums, kādā veidā pasniegt balvas visiem, kas tās saņēmuši 2020. gadā, jo pašlaik nav 

skaidrība par to, kad varēs rīkot pasākumus. Sportistiem ir svarīgi, ka viņi var uzkāpt uz skatuves un saņemt 

savu nopelnīto balvu.  

 

Nolēma: Pārcelt jautājumu par balvu piešķiršanu līdz brīdim, kad būs skaidras iespējas kā varēs apbalvot 
visas minētās personas. Izņemot atzinības balvas, kuras var pasniegt bez apbalvošanas ceremonijas, aizvedot 

vai aizsūtot balvu.  

 

Balsojums: 

PAR 10 –  R.Kisiels, J.Naglis, A.Zvingevics, L.Medne, J.Krastiņš, K.Vīdušs, J.Ducmanis, E.Berķe, 

R.Lilienšteins, D.Vīksna 

PRET – 0 

ATTURAS – 0 

 

    6.   FIA Officials balva - saņemti 2 priekšlikumi (I.Krastiņa un A.Zvingēvics) 

 

L.Medne izklāsta par iesūtītajiem priekšlikumiem.   

 

A.Zvingēvics uzsver, ka vēlas atteikties no savas kandidatūras izskatīšanas, jo uzskata, ka Irēna Krastiņa ir 

pelnījusi saņemt šo balvu. 

 

Nolēma: Virzīt Irēnas Krastiņas kandidatūru FIA Officials balvai. 

Balsojums: 

PAR 10 –  R.Kisiels, J.Naglis, A.Zvingevics, L.Medne, J.Krastiņš, K.Vīdušs, J.Ducmanis, E.Berķe, 

R.Lilienšteins, D.Vīksna 

PRET – 0 

ATTURAS – 0 

 

    7.   Dažādi 

 

Sacensību kalendāri 

 

L.Medne lūdz izskatīt iespējas, sagatavot un iesniegt komisiju sacensību kalendārus. 

 
Nolēma: Pieņemt zināšanai un komisijām jāiesniedz 2021. gada sezonas kalendāri L.Mednei. 

 

     LVM 

 

K.Vīdušs iepazīstina ar radušos situāciju, lūdz iespēju to risināt. 

 

Norisinās diskusija. 

 

Nolēma: Aktualizēt šo jautājumu. Sazināties ar LVM vadību un organizēt tikšanos. 

 

  Biedru finansiālās saistības 

 

L.Medne ziņo, ka ir biedri, kuri nav nokārtojuši savas saistības ar LAF. 

 

Norisinās diskusija. 

 



Nolēma: Apturēt pakalpojumu sniegšanu tiem biedriem, kuri nav nokārtojuši savas saistības. 

 

Balsojums: 

PAR 10 –  R.Kisiels, J.Naglis, A.Zvingevics, L.Medne, J.Krastiņš, K.Vīdušs, J.Ducmanis, E.Berķe, 

R.Lilienšteins, D.Vīksna 

PRET – 0 

ATTURAS – 0 

 

    10.   Nākamās sēdes datuma noteikšana 

 

Nākamā sēde – 9. decembris. Atkarībā no situācijas valstī tiešsaistē vai klātienē.   

 


