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ZOOM platformā  

 

Sēdes sekretāre: Linda Medne  

Sēdes vadītājs: Ģirts Auziņš 

 

Protokolists: Gundars Vītols  

 

Sēdes dalībnieki: 

Ģirts Auziņš, Gints Freimanis, Gundars Vītols, Andris Šimkus, Mareks Matvejevs, Dairis 

Vīksne, Dainis Akmentiņš, Ēriks Zadeiks, Elvijs Sproģis, Voldemārs Kalve, Māris Podiņš, 

Deniss Golevačovs, Ivo Traubergs, Modris Volksons, Ints Freibergs  

 

 

 

Sēdi klausījās: J. Naglis, J. Krastiņš, J. Ducmanis, K. Vidušs, G. Kosojs, V. Kalve,  

 R. Lilienšteins, D. Politiko, I. Ulme, P. Zorģis, R. Elbakjans, A. Gabrāns, J. Vītols, I. 

Beļakovs, M. Līcis, A. Meilands    

Pilnvaras:  
Andris Šimkus pilnvarojis Gundaru  Vītolu sevi pārstāvēt jautājumu izskatīšanā un balsošanā, 

piešķirot vienu balsi. 

 

 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Sapulces atklāšana, darba kārtības apstiprināšana, papildināšana  

2. Tehniskā dienesta vadītāja atskaite par 2020 gada sezonu.  

3. Drošības karkasu sertificētāju noteikumu izmaiņas  

4. Tehniskie noteikumi, iesniegumi, ziņojumi utt.... 

5. TD nolikuma izmaiņas, licencēšanās noteikumi  

6. Sporta pasu izsniegšanas kārtības noteikumi  

7. TD vadītāja pārvēlēšana  

8. Dažādi  

 

 

 

 

 



1. Sapulces atklāšana, darba kārtības apstiprināšana 

 

Nolēma:  
Papildināt ierosināto darba kārtību ar jautājumu, drošības karkasu ražotājiem piešķirt 

individuālos ražotāja numurus. 

Par sēdes protokolisti apstiprināt Lindu Medni. 

Par sēdes vadītāju apstiprināt Ģirtu Auziņu. 

Par sēdes protokolistu apstiprināt Gundaru Vītolu. 

 

Balsojums: 

„Par” 15 

„Pret” 0 

„Atturas” 0 

 

2. Tehniskā dienesta vadītāja atskaite par 2020 gada sezonu.  

Ģ. Auziņš informē, ka atskaiti ir sniedzis pirms divām nedēļām 9.03. LAF Prezidija sapulcē. 

Visu interesējušo informāciju var atrast 9. marta prezidija sapulces protokolā. Ja kādam vēl ir 

papildus jautājumi, lai sazinās ar Ģ. Auziņu, viņš sniegs vairāk informācijas.   

 

 

3. Drošības karkasu sertificētāju noteikumu izmaiņas  

Notiek diskusija par karkasa sertificētāju noteikumu papildināšanu, kā arī par to, ka pie esošā 

dokumenta ir jābūt vēl atrunātām prasībām, par ražotājiem, sertificētājiem  un kādi vēl papildus 

nosacījumi ir jāizpilda. 

 

Nolēma: 

Visus ieteikumus un priekšlikumus iesūtīt Jurim Vītolam noteikumu papildināšanai līdz š. g.  30. 

martam.  

Juri Vītolu noteica par atbildīgo personu, kuram jāapkopo visi iesūtītie priekšlikumi un 

jāpapildina noteikumi par drošības karkasu sertificētājiem, iesniedzot tos LAF TD līdz š.g. 30. 

Martam.  

 

Balsojums: 

„Par” 15 

„Pret” 0 

„Atturas” 0 

 

4. Tehniskie noteikumi, iesniegumi, ziņojumi utt.... 

 

Ģ. Auziņš informē par to, ka ir radusies situācija, ka mēnešiem cilvēki neatbild uz iesniegumiem, 

e-pastiem un līdzīgiem dokumentiem, kuri ir aizsūtīti adresātam.  

Notiek diskusija par to, cik ilgā laikā ir jāatbild uz iesniegtajiem / atsūtītajiem dokumentiem. 

Notiek diskusija par oficiālās saziņas vietu LAF tehniskajā dienestā.  

 

 

 



Nolēma: 

Par oficiālo saziņas vietni LAF tehniskajā dienestā noteikt e-pastu. 

Uz e-pastiem un citiem dokumentiem, kuri ir iesniegti LAF Tehniskajā dienestā atbilde  jāsniedz, 

ne vēlāk, kā 10 (desmit) darba dienās.  

 

Balsojums: 

„Par” 15 

„Pret” 0 

„Atturas” 0 

 

5. TD nolikuma izmaiņas, licencēšanās noteikumi  

 

M. Volksons norāda uz nepilnībām TD nolikumā un pārējos TD dokumentos.  

Notiek diskusija par šiem jautājumiem un par to, ko un kā vēl vajadzētu uzlabot.  

 

Nolēma: 

Visus ieteikumus un priekšlikumus par TD nolikumu, licencēšanās kārtību iesūtīt Modrim 

Volksonam  līdz š. g.  12. aprīlim.  

Modri Volksonu noteica par atbildīgo personu, kuram jāapkopo visi iesūtītie priekšlikumi, 

jāpapildina TD nolikums un licencēšanās kārtība , iesniedzot tos LAF TD līdz š.g. 12. Aprīlim.  

 

Balsojums: 

„Par” 15 

„Pret” 0 

„Atturas” 0 

 

6. Sporta pasu izsniegšanas kārtības noteikumi  

 

 

Sakarā ar iekavēto sapulces laiku, jautājums tiek pārcelts un nākamo TD sapulci.   

 

7. TD vadītāja pārvēlēšana  

M. Volksons runā par to, ka TD vadītāju vajadzētu ievēlēt uz 4 (četriem) gadiem.  

 

Nolēma: 

Savus priekšlikumus, tā pat kā 5. punktā iesūtīt   Modrim Volksonam  līdz š. g.  12. aprīlim.  

Modri Volksonu noteica par atbildīgo personu, kuram jāapkopo visi iesūtītie priekšlikumi. M. 

Volksonam jāpapildina TD nolikums, iesniedzot to LAF TD līdz š.g. 12. Aprīlim.  

 

Balsojums: 

„Par” 15 

„Pret” 0 

„Atturas” 0 

 

 

8. Dažādi.  



 

A. Šimkus stāsta par jauno kārtību, drošības karkasu sertifikātu izsniegšanā,  kura iespējams 

mainīsies ar nākamā gada 1. janvāri.  

Notiek diskusija par drošības karkasu ražotājiem, tiem vajadzētu piešķirt personalizētu 

numerāciju.  

 

Nolēma: 

Sagaidīt informāciju no FIA, pirms pieņemt lēmumu, ko un kā darīt ar drošības karkasu 

sertificēšanu. 

Piešķirt personalizētu numuru drošības karkasu ražotājiem.  

 

Balsojums: 

„Par” 15 

„Pret” 0 

„Atturas” 0 

 

 

Nākošā sēde, pēc nepieciešamības, ne vēlāk, kā lidz 2021. Gada 12. maijam.  

 

Sēdes beigas 21:15 

 

Sēdes sekretāre __________________________ L. Medne  

 

Sēdes vadītājs __________________________ Ģ.Auziņš 

 

Sēdes protokolists ________________________ G. Vītols 

 

Protokola pareizības apliecinātājs:  ________________________ M. Podiņš 


