
    

LAF Krosa komisijas 24.03.2021. sapulces protokols 
 

Sēdes numurs: 2021-4; 

Vieta: ZOOM konference. 

   

Laiks #. Darba kārtība 

21:00 1. 2020.gada labāko braucēju apbalvošana – R.Lilienšteins, J.Bergs 

 2. 2021.gada sacensības, kalendāra izmaiņas un to norise 

 3. LAF Krosa komisijā iesūtīto iesniegumu izskatīšana 

 3.1. Raivo Jasona iesniegums par licences piešķiršanu Linardam Jasonam 

 

3.2. 

Sabiedriskais Tehnisko Sporta Veidu Centrs “Kuļikovski un Partneri” 

iesniegums par iespēju samazināt starptautiskās licences maksu Eiropas 

Autokrosa čempionāta dalībniekiem 

 
3.3. 

Tehniskais sporta klubs “Smiltene” iesniegums par 25.04.2021. Folkreisa 

Vasaras kausa posma pārcelšanu 

 4. Citi jautājumi 

 5. Sēdes noslēgums, nākamās sēdes datuma noteikšana 

 

Sēdes dalībnieki ar balstiesībām : 

1. Reinis Lilienšteins  

2. Jānis Bergs  

3. Arnis Odiņš  

4. Modris Volksons 

5. Viesturs Saukāns 

6. Jānis Kozlovskis 

 

 

Sēdi protokolē: R.Lilienšteins 

 

Sapulce tiek uzsākta 21:00. 

 

Darba kārtības papildināšana, labošana, apstiprināšana. 

Vienbalsīgi tiek apstiprināta izsludināta dienas kārtība. 

 

1. 2020.gada labāko braucēju apbalvošana. 

R.Lilienšteins informē, ka šobrīd Valstī spēkā esošie ierobežojumi liedz LAF Krosa 

komisijai veikt 2020.gada labāko braucēju apbalvošanu iepriekš pielemtajā termiņā (t.i. līdz 

31.03.2021.). R.Lilienšteins ierosina 2020.gada labāko braucēju apbalvošanu organizēt kopā 

ar pirmo sacensību posmu 2021.gadā, kad Valstī spēkā esošie ierobežojumi ļaus  organizēt 

sacensības. 

 

Komisijas locekļi diskutē. 

 

Komisija vienbalsīgi (6 balsis - PAR) nolemj 2020.gada labākos braucējus apbalvot  kopā ar 

pirmo sacensību posmu 2021.gadā un līdz 26.03.2021. publicēt informāciju LAF krosa 

komisijas pieejamajās tīmekļa vietnēs. 

 

2. LAF Krosa komisijas 2021.gada sacensības. 

R.Lilienšteins informē, ka LAF Krosa komisijai nepieciešams ievērot LAF sporta kodeksā 

noteikto termiņus par Sacensību posma nolikumu publicēšanu (1 mēnesis pirms attiecīgā 



posma). LAF Krosa komisijai vajag operatīvi reaģēt uz esošo situāciju Valstī, t.i. paziņot par 

sacensību kalendāra izmaiņām braucējiem publicējot informāciju LAF krosa komisijas 

pieejamajās tīmekļa vietnēs. 

R.Lilienšteins norāda, ja kāda posma norise nav iespējama, tad obligāti ir jāsaņem 

iesniegums no organizatora par posma pārcelšanu, norādot iespējamos norises laikus, lai 

LAF Krosa komisija var pieņemt lēmumu par kalendāra izmaiņām saskaņojot to ar LAF 

Prezidiju. 

 

Komisija vienbalsīgi (6 balsis - PAR) nolemj, ka jebkāda veida kalendāra izmaiņas tiks 

fiksētas un uz organizatora iesnieguma izskatītas LAF Krosa komisijas sapulcē.  

 

3. LAF Krosa komisijā iesūtīto iesniegumu izskatīšana 

Visi klātesoši komisijas locekļi ir iepazinušies ar iesūtītajiem iesniegumiem: 

3.1. Raivo Jasona iesniegums licences piešķiršanu Linardam Jasona, lai atļautu 

piedalīties LČ 1600 klasē autokrosā, kā arī Junior 1000 klasē. 

 

M.Volksons sīkāk izskaidro Raivo Jasona iesūtīto iesniegumu. M.Volksons norāda ka Raivo 

Jasona rīcībā ir LČ 1600 klases prasībām atbilstoša automašīna.  

 

J.Kozlovskis norada, ka jaunie braucēji sasniedzot 14.gadu vecumu var startēt LČ un 

iepriekšējā pieredze LAF Krosa komisijai ir biju līdzīgos gadījumos (R.Nitišs u.c.), bet 

Linarda vecums ir tikai 12 gadi, tāpēc būtu pareizāk ka Linards vēl divus gadus aizvadītu 

sacensības ar sev atbilstoša ātruma tehniku (Junior Xtreme, Crosskart vai Junior 1000). 

 

J.Bergs norāda, ka LAF krosa komisijai šobrīd ir izveidoti pakāpieni pa kuriem secīgi būtu 

jāvirzās jaunajiem braucēm, izvēloties atbilstoša ātruma tehniku pilnībā piekrītot 

J.Kozlovskim. 

 

Komisija ar balsu vairākumu (5 balsis – PAR un 1 balss - PRET) nolemj Linardam Jasonam 

nepiešķirt autokrosa LČ 1600 klases licenci. 

 

3.2. Sabiedriskais Tehnisko Sporta Veidu Centrs “Kuļikovski un Partneri” 

iesniegums par iespēju samazināt starptautiskās licences maksu Eiropas Autokrosa 

čempionāta dalībniekiem. 

 

R.Lilienšteins sīkāk izskaidro Ivara Kuļikovska iesniegumu par iespēju samazināt licences 

maksu, norādot ka šāda veida diskusijas jau bijušas iepriekšējās LAF krosa komisijas 

Padomes sapulces laikā.  

 

J.Bergs norāda, ka šāda veida licences samazināšanas  izskatīšana noteikti ir jāskata visa 

krosa komisijas dalībnieku kontekstā un jāievēro solidaritātes principi nepieļaujot kāda 

braucēja īpašu izcelšanu uz pārējo fona. 

Komisijas locekļi diskutē. 

 

Komisija vienbalsīgi (6 balsis – PAR) nolemj nepiešķirt Sabiedriskais Tehnisko Sporta 

Veidu Centrs “Kuļikovski un Partneri” braucējiem samazinātu starptautiskās licences maksu 

Eiropas Autokrosa čempionātā. 

 

3.3. Tehniskais sporta klubs “Smiltene” iesniegums par 25.04.2021. Folkreisa 

Vasaras kausa posma pārcelšanu. 

 

Tā kā šobrīd Valstī spēkā esošie ierobežojumi liedz organizē sacensības, Tehniskais sporta 

klubs “Smiltene” norāda ka nav iespējams organizēt 25.04.2021. plānotas sacensības un lūdz 

pārcelt sacensības uz 2021.gada otro pusi (septembris – oktobris). 

 

Komisijas locekļi diskutē par sacensību pārcelšanu un iespējamajiem norises datumiem. 

 



R.Lilienšteins ierosina atcelt 25.04.2021. paredzētās sacensības, bet konkrētu datumu 

pašreiz nenorādīt, jo iespējams nāksies mainīt arī LČ kalendāru, tāpēc pilnvērtīgi sākoties 

2021.gada sezonai tiks precizēts pārcelto sacensību datums.  

 

Komisija vienbalsīgi (6 balsis – PAR) nolemj atcelt 25.04.2021. paredzētās sacensības 

sporta kompleksā “Teperis”, sākoties 2021.gada sezonai precizēt pārcelto sacensību datumu. 

 

4. Citi jautājumi 

4.1. M.Volksons informē par TD sapulcē (24.03.2021.) izskatītajiem jautājumiem. 

 

4.2. A.Odiņš norāda, ka LAF Krosa komisija 22.11.2020. dalībnieku sapulcē (Sapulces 

Nr, 2020-6, 4.punkts) autokrosa 1600 klases dalībniekiem, lai saglabātu klases statusu 

un LČ ieskaiti bija noteikts termiņš līdz 15.03.2021. izņemt vismaz 7 gada licences 

2021.gada sezonai. Tā kā šobrīd Valstī spēkā esošie ierobežojumi liedz organizē 

sacensības, tad ierosinu pagarināt 1600 klases dalībniekiem izņemt vismaz 7 gada 

licences līdz 30.04.2021. 

 

Komisija vienbalsīgi (6 balsis – PAR) nolemj autokrosa 1600 klases dalībniekiem, lai 

saglabātu klases statusu un LČ ieskaiti pagarināt termiņu līdz 30.04.2021.  izņemt vismaz 7 

gada licences 2021.gada sezonai. 

 

 

5. Nākamās sēdes datuma noteikšana 

Komisija vienojas, ka nākamā sapulce tiks organizēta 07.04.2021. 

 

Sapulce noslēdzas 21:45. 

 

LAF Krosa komisijas vadītājs     Reinis Lilienšteins 


